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Tygodnik Twoje Zagłębie od ponad 7 lat kolportowany jest do skrzynek na największych osiedlach Zagłębia Dąbrowskiego, oraz w wybranych punktach. Znajdziecie nas także na www.twojezaglebie.pl.

Dramat ofiar
- To był koszmar, którego nigdy nie 
zapomnę. Wstydziłam się, dlatego 
nie poszłam na policję. Teraz żałuję 
– mówi Karolina, która została wy-
korzystana seksualnie. Jak wygląda 
rzeczywistość?

n Z REGIONU strona 3

Bezpieczny Będzin
Będzin postanowił zadbać o bez-
pieczeństwo swoich mieszkańców 
i uruchomił program „Bezpieczny 
Będzin”. -  Bezpieczne miasto to 
miejsce przyjazne wszystkim jego 
mieszkańcom – podkreśla prezydent.

n BĘDZIN strona 5

SOSNOWIEC  Na Maczkach wprowadzono zmiany w komunikacji miejskiej – s. 4
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CO DALEJ Z REMONTEM 
MODRZEJOWSKIEJ?

KILKA DNI TEMU ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE PRZY UKŁADANIU PŁYT GRANITOWYCH NA  UL. MODRZEJOWSKIEJ  W SOSNOWCU. 

- JAK DŁUGO JESZCZE POTRWA TEN REMONT? JUŻ TYLE MIESIĘCY SIĘ MĘCZYMY – NARZEKAJĄ MIESZKAŃCY.

REKLAMA 16_03315_4

ZAPRASZAMY DO ZAMIESZKANIA 
W NASZYM DOMU!

CAŁODOBOWA 
OPIEKA DLA OSÓB 
STARSZYCH

RODZINNA 
ATMOSFERA

Ryczówek, ul. Górna 7 tel. 668-852-278

www.domsenioraryczowek.pl

U RENATY

AUTOREKLAMA 

Praca się nie opłaca
-  Do pracy za 2 tys. zł? (śmiech) Ja 
i partner nie pracujemy. Nie opłaca 
się – mówi Renata z Sosnowca. Co-
raz więcej osób kalkuluje: z zapomóg 
i zasiłków dostaniesz więcej niż na 
etacie, bez stresu i przemęczania się.

n REGION strona 3
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ZNAJDZIESZ NAS W KIOSKACH 
I SALONIKACH PRASOWYCH

"TWOJE ZAGŁĘBIE" KOLPORTOWANE JEST DO SKRZYNEK NA NAJWIĘKSZYCH OSIEDLACH ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO, ORAZ W WYBRANYCH PUNKTACH.

SOSNOWIEC

Skatował kierowcę
W 2014 roku kierowca 

jednej z firm trans-
portowych z  Sosnowca 
został pobity na jednym 
z parkingów w pobliżu Rzy-
mu. Dwa miesiące później 
zmarł. Długotrwałe śledz-
two w końcu doprowadziło 
do zatrzymania i przedsta-
wienia zarzutów 49-latkowi 
z Małopolski. 

Właściciele jednej z firm 
transportowych z Sosnowca 
w lutym 2014 roku zgłosili, 
że na terenie Włoch doszło do 
pobicia zatrudnionego przez 
nich kierowcy tira. Zdarze-
nie miało miejsce na jednym 
z parkingów w pobliżu Rzy-
mu. Nieprzytomnego męż-
czyznę z poważnymi obraże-
niami głowy przewieziono do 
szpitala w Rzymie, gdzie dwa 
miesiące później zmarł.

– Kiedy Prokuratura Re-
jonowa Sosnowiec-Południe 
zwróciła się do strony wło-
skiej o pomoc prawną, oka-
zało się, że tamtejsza policja 
również prowadziła śledztwo 
w tej sprawie, jednak zostało 
ono umorzone. Po przejściu 
dość skomplikowanej mię-
dzynarodowej procedury do 
Polski dotarły ostatecznie 
akta włoskiego postępowa-
nia. W oparciu o nie polscy 
śledczy podjęli szereg inten-
sywnych czynności, które 

doprowadziły do ustalenia 
sprawcy – informuje Sonia 
Kepper, rzecznik KMP w So-
snowcu.

Oprawcą okazał się 49-let-
ni mieszkaniec Małopolski. 
Sosnowieccy policjanci do-
wiedzieli się, że przebywa on 
w Suchej Beskidzkiej. Tam też 
został zatrzymany.

W poniedziałek, 19 lutego, 
prokurator przedstawił męż-
czyźnie zarzut pobicia ze skut-
kiem śmiertelnym, a wczoraj 
sąd zdecydował o jego tym-
czasowym aresztowaniu na 
3 miesiące. Za popełnione 
przestępstwo 49-latek może 
trafić do więzienia na 10 lat.

DĄBROWA GÓRNICZA

Jazda bez 
uprawnień
Policjanci z Dąbrowy Gór-

niczej zatrzymali męż-
czyznę, który kierował oso-
bowym fordem. 36-latek 
miał sądowy zakaz prowa-
dzenia pojazdów. Grozi mu 
teraz nawet 5 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w po-
niedziałek, 19 lutego, około 
godz. 21.00 przy ul. Ofiar 
Katynia w Strzemieszycach. 
– W trakcie rutynowej kon-
troli drogowej mundurowi 
zatrzymali 36-latka, który 
kierował fordem mondeo. 
Mężczyzna prawomocnym 
wyrokiem Sądu Rejonowego 

w Dąbrowie Górniczej nie 
powinien zasiadać za kierow-
nicą pojazdu – wyjaśniają dą-
browscy stróże prawa.

36-letni dąbrowianin od-
powie teraz za złamanie 
wyroku sądu. Za popełnie-
nie tego przestępstwa grozi 
mu nawet 5 lat pozbawienia 
wolności.

SOSNOWIEC

Nie udało się uciec 
Sosnowieccy policjanci 

zatrzymali trzech męż-
czyzn poszukiwanych lista-
mi gończymi. Za jednym 
z nich wystawiono aż cztery 
takie dokumenty.

Policjanci z  Sosnowca 
zatrzymali mężczyznę, za 
którym wydano list gończy. 
67-letni mieszkaniec miasta 
był poszukiwany od 8 mie-
sięcy za kierowanie w stanie 
nietrzeźwym. Policjanci usta-
lili, że pracuje on w jednym 
z zakładów na terenie Piekar 
Śląskich. Mężczyzna trafił już 
do aresztu.

Tego samego dnia w dziel-
nicy Kazimierz Górniczy po-
licjanci zatrzymali 36-latka, 
za którym również wydano 
list gończy. Mężczyzna czę-
sto zmieniał miejsca pobytu, 
jednak policjanci namierzyli 
go i zatrzymali przed blo-
kiem, w którym wynajmował 
mieszkanie. Został już dopro-
wadzony do zakładu karne-
go, gdzie odbywać będzie 
karę 6 miesięcy pozbawienia 
wolności, jaka orzeczona zo-
stała przez sąd za jazdę pod 
wpływem alkoholu.

Trzeciego poszukiwane-
go namierzył dzielnicowy. 
Dowiedział się, że w jego re-
jonie ukrył się mieszkaniec 
Szczyrku, za którym wydano 
aż cztery listy gończe. Poli-

cjanci zatrzymali go w jed-
nym z domów położonych 
w dzielnicy Maczki. 46-latek 
również został już osadzony 
w areszcie śledczym.

SŁAWKÓW

Wymierzył karę
Policjanci zatrzymali 

sprawcę przywłasz-
czenia koparko–ładowar-
ki wartej 80 tys. zł. Sprzęt, 
który miał być gwarancją 
finansową w sporze między 
inwestorem a wykonawcą, 
stał się przedmiotem prze-
stępstwa. 

Policjanci ze Sławkowa za-
bezpieczyli, a później przeka-
zali sprzęt budowlany warty 
80 tys. zł właścicielowi z Ma-
kowa Podhalańskiego, który 
wykonywał prace budowlane 
w Sławkowie.

Dla zabezpieczenia swo-
ich roszczeń niezadowolony 
z usług firmy mieszkaniec 
Sławkowa postanowił, omija-
jąc przepisy prawa, wymierzyć 
własną karę wykonawcy.

Plan zakończył się jednak 
jego zatrzymaniem, a w przy-
szłości za popełnione prze-
stępstwo usłyszy wyrok.

BĘDZIN

Z wizytą u sąsiada
Na trzy miesiące sąd 

skazał dwóch spraw-
ców rozboju na 53-letnim 
mieszkańcu Będzina. Po-
dejrzanym grozi 12 lat po-
zbawienia wolności.

Jak informuje policja, do 
zdarzenia doszło 12 lutego 
w  będzińskiej dzielnicy – 
Grodziec. Dwóch mężczyzn 
znanych już wcześniej policji 
postanowiło wzbogacić się na 
mieszkającym w sąsiedztwie 

53-letnim mężczyźnie. – Tym 
razem, korzystając z sąsiedz-
kiej wizyty, używając gróźb 
i  siły okradli właściciela 
mieszkania z telefonów ko-
mórkowych, dekodera i butli 
gazowej – informuje policja.

33-latkowi i jego młodsze-
mu o 12 lat koledze za popeł-
nione przestępstwo grozi 12 
lat więzienia, a tymczasem 
kolejne trzy miesiące spędzą 
w areszcie.

SOSNOWIEC

Alimenciarz
Sosnowieccy kryminal-

ni zatrzymali na terenie 
Jaworzna 36-letniego męż-
czyznę, za którym Sąd Re-
jonowy w Sosnowcu wydał 
aż dwa listy gończe. Okaza-
ło się, że poszukiwany za 
przestępstwa przeciwko ro-
dzinie i opiece mężczyzna 
ukrywa się w mieszkaniu 
swojej znajomej. Teraz so-
snowiczanina czeka półto-
raroczny pobyt za kratami.

Mężczyzna był poszukiwany 
listami gończymi do odbycia 
kary pozbawienia wolności 
orzeczonej za przestępstwa 
związane z niealimentacją.  
– Sosnowiczanin od początku 
roku ukrywał się na terenie 
Jaworzna u swojej znajomej 
- przekazała Sonia Kepper 
z Komendy Miejskiej Policji 
w Sosnowcu.

 Sosnowieccy stróże prawa 
wytropili go jednak i zatrzy-
mali w mieszkaniu, w którym 
przebywał. Teraz czeka go 1,5 
roku za więziennymi murami.

na sygnale

region 
w skrócie

BĘDZIN
 W byłym budynku urzędu 

pracy przy ulicy 1 Maja po-
wstaje Centrum Usług Spo-
łecznych. Znajdować się tam 
będą dwie formy wsparcia 
społecznego tj. Klub Seniora 
oraz Dzienny Dom Pomocy.

SOSNOWIEC
 W środę, 21 lutego odbyła 

się III Rada Seniorów Miasta 
Sosnowca. Podczas obrad 
m.in.: omówiono założenia 
do projektu dla seniorów 
przygotowywanego przez 
Instytut Medycyny Pracy. 

REGION
 Od 19 lutego do 30 marca 

lokalne organizacje społecz-
ne i  aktywni mieszkańcy 
mogą zgłaszać swoje pomy-
sły na inicjatywy poprawiają-
ce życie w ich lokalnym oto-
czeniu. Wybrane inicjatywy 
zostaną poddane głosowaniu 
klientów Tesco. 

JAWORZNO
 Jaworzno otrzymało naj-

więcej środków wśród sa-
morządów województwa 
śląskiego na dofinansowanie 
zadań programu profilakty-
ki zdrowotnej na 2018 rok. 
Miasto otrzyma 300 tys. zł na 
kompleksową terapię, opiekę 
i pielęgnację dzieci niepełno-
sprawnych z terenu Jaworzna 
oraz nieco ponad 22 tys. zł 
dofinansowania na realizację 
programu „Profilaktyka gry-
py w Jaworznie - szczepienia 
ochronne dla seniorów 65+”. 

WOJKOWICE
 Mieszkańcy ul. Morcin-

ka i  ulic bocznych (Zaci-
sze, Kopalnia, Granitowa, 
Cementowa) doczekali się 
modernizacji nawierzchni 
chodnikowej. W ramach re-
montów cząstkowych dróg 
i chodników wykonano wy-
mianę nawierzchni chodni-
kowej z płytek betonowych 
na kostkę brukowo-betono-
wą na odcinku ul. Morcinka 
- od ul. Zacisze do ul. Kopal-
nianej.

CZELADŹ
 W tym roku obchodzimy 

73. rocznicę powrotu do Cze-
ladzi dzieci z hitlerowskiego 
obozu w Potulicach. Na pa-
miątkę tego wydarzenia, 19 
lutego o  godz. 12.00, pod 
Obeliskiem „Pamięci Dzieci 
Potulic” przy Muzeum Sa-
turn zostały złożone kwiaty 
i zapalone znicze. 

Chciałbym, aby będzinianie każdego dnia czuli się 
bezpiecznie i wiedzieli, że staramy się zrobić jak naj-
więcej w tym kierunku. Bezpieczne miasto to miejsce 
przyjazne wszystkim jego mieszkańcom.

cytat tygodnia

Łukasz Komoniewski 
prezydent Będzina o programie „Bezpieczny Będzin”

więcej na stronie 5

 NIE
 TAK

Czy zagłębiowskie miasta 
w odpowiedni sposób walczą ze 
smogiem?

Zapraszamy do głosowania w kolejnej sondzie na naszej stronie internetowej.

W UBIEGŁYM TYGODNIU PYTALIŚMY: 

30%

70%
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Anna Rykulska
a.rykulska@twojezaglebie.pl

Karolina miała wtedy 19 lat. 
Zerwała z chłopakiem, zrobił 
jej awanturę i odgrażał się. My-
ślała, że to tylko słowa. Niestety 
na słowach się nie skończyło. 
–  Mieszkał wtedy na Zagórzu 
w Sosnowcu. Miałam u niego 
swoje rzeczy, zadzwonił do 
mnie kilka tygodni po tym, 
jak zerwaliśmy i powiedział, 
żebym po nie przyszła. Zgo-
dziłam się. Jego rodzice byli 
w pracy. Kiedy przyszłam do 
niego do domu, nie był jednak 
sam, był z kolegą. To, co się tam 
wtedy wydarzyło, prześladuje 
mnie do dziś… chociaż minęło 
już 8 lat – mówi Karolina (dane 
personalne do wiadomości re-
dakcji). 

- Siłą zmusili mnie do pod-
dania się czynności seksualnej. 
Kiedy skończyli, zagrozili, że 
jak powiem komuś cokolwiek, 
to spotka mnie coś jeszcze 
gorszego. Kiedy wróciłam 
do domu, wykąpałam się, ale 
nie mogłam zmyć z siebie tego 
brudu. To, co się wtedy wy-
darzyło, do dziś jest dla mnie 
koszmarem, z którym trudno 
jest mi się zmierzyć. Nie zgło-
siłam tego na policję, wstydzi-
łam się komukolwiek o tym 
powiedzieć. Teraz po latach 
wiem, że to był błąd. Oni po-
zostali bezkarni. Dręczy mnie 

też to, że może nie byłam ich 
jedyną ofiarą – wspomina 
Karolina. 

Statystyki a rzeczywistość 
Niestety, przypadek Karoliny 

potwierdza to, że tylko niewiel-
ki odsetek ofiar przestępstw na 
tle seksualnym zgłasza je na po-
licję. Według statystyk w So-
snowcu w 2016 roku zgłoszono 
13 tego typu przestępstw, z cze-
go stwierdzono tylko 3 i wy-
kryto 3, w tym jedna sprawa 
została podjęta z umorzenia. 
Z kolei w 2017 roku zgłoszono 
19 tego typu przypadków, z cze-
go stwierdzono 9 i wykryto 8. 
Te statystyki pokazują, że skala 
problemu jest stosunkowo nie-
wielka, ale to tylko liczby, które 
z rzeczywistością niewiele mają 
wspólnego. Większość ofiar 
ze swoim koszmarem mierzy 
się w samotności. W świecie, 
w którym wciąż zdarza się, że 
ubrana zbyt wyzywająco kobie-
ta jest uważana za współwinną 
gwałtu, potencjalni sprawcy 
czują się bezkarni. 

Fatalny obraz wyłania się 
także z danych Ministerstwa 
Sprawiedliwości dotyczących 
karalności za np. gwałty. Jak 
wynika ze statystyk, wciąż 
powszechne są kary w zawie-
szeniu. Od 2010 do 2016 roku 
kary pozbawienia wolności 
w zawieszeniu dostało nawet 
40 proc. skazanych. 

Na co mogą liczyć ofiary?
A jak wyglądają procedu-

ry i na co mogą liczyć ofiary 
zgłaszające się na policję? –  Po-
krzywdzony/pokrzywdzona, 
zgłaszając się na policję, może 
liczyć na to, że będzie rozma-
wiać z osobą tej samej płci. Nie 
jest to co prawda obowiązek czy 
też pisana zasada, jednak prze-
strzega się jej, bowiem znacznie 
ułatwia to kontakt z pokrzyw-
dzonym. Zmniejsza to także 
stres związany z konieczno-
ścią uczestniczenia 
w czynności. Policja 
ogranicza się tyko 
i wyłącznie do przy-
jęcia ogólnego zawia-
domienia o przestęp-
stwie, podczas jego 
przyjmowania ofiara 
nie wskazuje żadnych szczegó-
łów czy dokładnego przebiegu 
zdarzenia. Podaje tylko ogólne 
fakty, w szczególności te, które 
mogą mieć wpływ na rodzaj 
dokonywanych w dalszym toku 
postępowania czynności. Mu-
simy wiedzieć, gdzie doszło do 
przestępstwa, jakiego rodzaju 
przedmioty mogą stanowić 
dowód w sprawie, tak by je 
właściwie zabezpieczyć, prze-
prowadzić oględziny miejsca 
zdarzenia itp. – wylicza Sonia 
Kepper, rzecznik KMP w So-
snowcu. 

Policja udaje się również 
z pokrzywdzonym na bada-

nia lekarskie, podczas któ-
rych pobierany jest materiał 
biologiczny (jeśli istnieje taka 
możliwość) oraz zabezpiecza 
potrzebne ślady. Po przepro-
wadzeniu wszystkich tych 
czynności przekazuje całość 
materiałów do prokuratury, 
która składa do sądu wniosek 
o przesłuchanie ofiary. 

Niezwykle ważne jest tak-
że, by po takim zdarzeniu jak 
najszybciej zgłosić sprawę na 
policję, ponieważ zwiększa to 

szanse na wykrycie i ukaranie 
sprawców przestępstwa. 

- Formalnego przesłuchania 
dokonuje się tylko jeden raz, 
tak, by uniknąć wtórnej wik-
tymizacji ofiary. Przesłuchania 
dokonuje sąd, jego przebieg jest 
rejestrowany na video, tak by, 
w razie potrzeby, móc odtwo-
rzyć potrzebne szczegóły. Jeśli 
chodzi o pomoc pokrzywdzo-
nemu, udziela się jej w sto-
sownym zakresie, włącznie 
z  pomocą psychologiczną, 
jeśli pokrzywdzony jej sobie 
życzy. Często policjanci sami 
nakłaniają pokrzywdzonych, 
by z niej skorzystali, bowiem 

oni sami rzadko deklarują 
taką chęć. W przypadku, gdy 
pokrzywdzonym jest nieletni, 
procedura wygląda tak samo, 
z tą tylko różnicą, że to wstępne 
zawiadomienie składane jest 
w jego imieniu przez dorosłego 
np. opiekuna prawnego – do-
daje Sonia Kepper. 

Brak realnego wsparcia 
Warto także dodać, że 

według ekspertów najistot-
niejszymi czynnikami, które 
mogłyby się przełożyć na spa-
dek liczby przestępstw na tle 
seksualnym, jest uskutecznie-
nie postępowań i nieuchron-
ność kary. Niestety, jednym 
z głównych problemów jest 
tak naprawdę brak realnego 
systemu wsparcia dla po-
krzywdzonych. Brakuje spe-
cjalnych pokoi przesłuchań 
dla ofiar gwałtów i przemocy 
seksualnej na posterunkach, 
w prokuraturach i sądach, 
jak również kompleksowych 
przepisów, które gwaranto-
wałyby możliwość przesłu-
chania zdalnego. Problemem 
jest także mentalność, sytu-
acje, kiedy czyny próbuje się 
usprawiedliwiać strojem lub 
zachowaniem osób, na które 
napadnięto, stygmatyzacja 
ofiar, milczenie - to wszystko 
sprawia, że sprawcy pozostają 
bezkarni. A bezkarni być nie 
mogą.  n

Dramat ofiar i bezkarni sprawcy
- To był koszmar, 

którego nigdy 
nie zapomnę, 

przez długie 
lata nie mogłam 

sobie z tym po-
radzić. Wstydzi-
łam się, dlatego 

nie poszłam na 
policję. Teraz 

żałuję – mówi 
Karolina, która 8 
lat temu została 

wykorzystana 
seksualnie przez 
swojego byłego 
chłopaka i jego 

kolegę. 

Formalnego przesłuchania 
dokonuje się tylko jeden raz, tak, by 
uniknąć wtórnej wiktymizacji ofiary. 
Przesłuchania dokonuje sąd, jego 
przebieg jest rejestrowany na video, 
tak by, w razie potrzeby, móc odtwo-
rzyć potrzebne szczegóły. 

Anna Rykulska
a.rykulska@twojezaglebie.pl

Doskonale wiedzą, z jakie-
go rodzaju wsparcia mogą 
skorzystać, do jakich insty-
tucji się zgłosić, jakich argu-
mentów użyć, żeby dostać 
zasiłek, jak napisać podanie 

i komu się poskarżyć, gdy 
uważają, że nie dostali pomo-
cy, na jaką liczyli. Rekordziści 
niemal z automatu zgarniają 
co miesiąc nawet kilka tysię-
cy. To zawodowi bezrobotni, 
którzy w biznesowy sposób 
podchodzą do pomocy pań-
stwa. Mają się dobrze, bo nikt 
nie kontroluje, ile dostają i na 
co przeznaczają pieniądze.

Pani Renata ma trójkę dzie-

ci w wieku szkolnym. Od kil-
ku lat oboje z partnerem nie 
pracują. Oficjalnie poszukują 
pracy, bezskutecznie - nie dla-
tego, że nie mogą jej znaleźć, 
ale dlatego, jak nieoficjalnie 
przyznają, „że im się to po 
prostu nie opłaca”. – Mamy 
iść do pracy za 2 tys. zł brutto, 

czyli 1,5 tys. zł? To śmiesz-
ne – przyznaje bez ogródek 
kobieta. 

I wylicza z jakiej pomocy 
korzysta. – Pobieram zasiłek 
dla samotnej matki, mieszkam 
w lokalu komunalnym, na któ-
ry dostaję dodatek mieszka-
niowy i energetyczny, do tego 
na dzieci dodatek rodzinny 
i inne zasiłki. Dzieci mają także 
darmowe obiady w szkolnej 

stołówce. Mój partner od czasu 
do czasu dorabia na czarno. 
Wszystko to daje więcej niż 
najniższa krajowa, a takie ofer-
ty dostaję - mówi. Wzmacnia 
to program 500 plus, z którego 
pani Renata i jej partner także 
korzystają. Teraz żyje im się 
jeszcze lepiej. 

To nie  jest odosobniony 
przypadek, coraz więcej osób 
kalkuluje: z zapomóg i zasił-
ków dostaniesz więcej niż na 
etacie, a spędzisz miło czas, 
bez stresu, nie przemęczysz 
się. Nierzadko pracodawców 
proszą o wystawienie negatyw-
nej opinii lub mówią wprost, 
że nie chcą pracować. Takich 
osób w rejestrach nie braku-
je, bo jako bezrobotni mogą 

liczyć na wsparcie z pomocy 
społecznej. Wiele osób pracu-
je też na czarno. Dzięki temu, 
że są zarejestrowani jako bez-
robotni, mają ubezpieczenie 
i zarabiają więcej. Oczywiście 
jest to tylko pewien procent 
osób zarejestrowanych jako 
bezrobotne. Warto jednak 
dodać, że w  2017 roku w Po-
wiatowym Urzędzie Pracy 
zarejestrowanych było 5 690 
osób, w tym 2 975 długotrwale 
bezrobotnych.

Jak ta pomoc wygląda 
w liczbach?  Ile sosnowiecki 
MOPS wydaje na pomoc spo-
łeczną? W roku 2017 świad-
czenia z pomocy społecznej 
otrzymały 3 462 rodziny. 
Z kolei ze świadczeń rodzin-
nych skorzystało 8 747 rodzin. 
W ubiegłym roku wypłacono 
świadczenie wychowawcze dla 
11 216 rodzin, 1 196 uczniów 
otrzymało pomoc materialną. 
Z dodatku mieszkaniowego 
w 2017 roku skorzystało  5 315 
gospodarstw domowych. 

- Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Sosnowcu 
w 2014 roku wypłacił na świad-
czenia kwotę 73 748 259,16 zł, 
natomiast w roku 2017 kwotę 
168 716 407,66 (w tym m.in. 
na świadczenie wychowaw-
cze 78 377 164 zł) – informuje 
Magdalena Olszar z Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sosnowcu.  n

Do pracy? Po co? Nie opłaca się 
-  Do pracy za 

2 tys. zł? 
(śmiech) Ja 

i partner nie 
pracujemy. Nie 

opłaca się – 
mówi Renata 

z Sosnowca. 
Coraz więcej 

osób kalkuluje: 
z zapomóg i za-

siłków dosta-
niesz więcej niż 

na etacie, bez 
stresu, nie prze-

męczysz się. 

Magneti Marelli zainwe-
stuje 366 mln zł na terenie 
Katowickiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej. Włoska fir-
ma rozbuduje m.in. zakład 
w Sosnowcu.

Magneti Marelli Poland 
otrzymała trzy zezwolenia na 
prowadzenie działalności go-
spodarczej na terenie Katowic-
kiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej (KSSE). Włoska firma 
zainwestuje ponad 366 mln zł 
w  zakładach w  Sosnowcu 
i Bielsku-Białej. – Włoska fir-
ma zainwestuje u nas 366 mln 
zł. Zatrudnienie w zakładach 
w Sosnowcu i Bielsku-Białej 
znajdzie 61 nowych pracow-
ników, a ponad 3 tys. miejsc 
pracy zostanie utrzymanych 
– przekazał Janusz Michałek, 
prezes KSSE.

W Sosnowcu Magneti Ma-
relli zainwestuje 200 mln zł 
w modernizację hali produk-
cyjnej oraz modernizację lub 
budowę powierzchni maga-
zynowych i biurowych. W ra-
mach nowej inwestycji elemen-
ty oświetlenia samochodowego 
będą produkowane przez spół-
kę przy użyciu nowoczesnych 
technologii z zastosowaniem 
nowatorskiego systemu za-
rządzania produkcją Indu-
stry 4.0. Firma do 2022 roku 
zatrudni co najmniej 41 no-
wych pracowników, a do 2026 
roku utrzyma ponad 1,6 tys.  
miejsc pracy. MZ

Włoski gigant 
inwestuje
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Kapitalny remont ulicy 
Modrzejowskiej w Sosnow-
cu trwa w najlepsze, mimo 
że prace miały się zakończyć 
już w styczniu tego roku. - Ile 
jeszcze potrwa ten remont? 
Już tyle miesięcy musimy się 
męczyć, a urzędnicy nic z tego 
sobie nie robią. Wciąż musimy 
chodzić po kamieniach i ubitej 
ziemi. Najgorzej, gdy trochę 
popada - napisała do nas obu-
rzona czytelniczka.

Kilka dni temu prace ru-
szyły. Rozpoczęto układanie 

płyt granitowych. Wykonawca 
zaczął od skrzyżowania Mo-
drzejowskiej i Targowej. Prace 
postępują w dwóch kierun-
kach – Warszawskiej i Ko-
ścielnej. Na ulicy wciąż trwa 
także budowa odwodnienia. 
Prowadzone są również koń-
cowe prace związane z budo-
wą ciepłociągu.

- Ostateczny termin zakoń-
czenia wszystkich prac to po-
łowa roku. Wszystkich prac 
oznacza, że mówimy nie tylko 
o samej nawierzchni, ale tak-

że małej architekturze, zieleni 
oraz fontannie, która stanie 
w okolicach sklepu Rossman 
- wyjaśnia Rafał Łysy, rzecznik 
prasowy Urzędu Miejskiego 
w Sosnowcu.

Przypomnijmy, że moder-
nizacja ulicy Modrzejowskiej 
miała się zakończyć na począt-
ku roku. Skąd te opóźnienia? 
Jak wyjaśniają urzędnicy, 
problemem jest brak części 
infrastruktury na mapach. 
- Przede wszystkim chodzi 
o kabel energetyczny, który 

przebiegał wzdłuż remonto-
wanej ulicy. Kabel nie mógł 
być odłączony, bo to spowodo-
wałoby paraliż dla wszystkich 
osób mieszkających. Za pro-
blemy wynikające z przebudo-
wy przepraszamy - powiedział 
nam Rafał Łysy.

Miejmy nadzieję, że tym 
razem wszystko pójdzie 
zgodnie z planem i w po-
łowie roku główny deptak 
handlowy w mieście będzie 
cieszył oko przechodzących  
Zagłębiaków. MZ

Co dalej z remontem 
ul. Modrzejowskiej?
Kilka dni temu rozpoczęły się prace przy układaniu płyt granitowych na ul. Modrzejowskiej 
w Sosnowcu. Jak długo potrwa remont?
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Sosnowiecki Zespół 
Szkół Prywatnych „Twoja 
Przyszłość” wygrał prze-
targ i jeżeli wszystko pój-
dzie zgodnie z planem, to 
przeniesie wszystkie swoje 
placówki do budynku przy 
ul. Zegadłowicza. Dyrek-
cja planuje tam również 
otworzyć specjalne klasy 
integracyjne.

Zespół Szkół Prywatnych 
„Twoja Przyszłość” wygrał 
przetarg na sprzedaż nieru-
chomości położnej przy ul. 
Zegadłowicza 1 w Sosnow-
cu. – To dla nas bardzo do-
bra wiadomość – cieszy się 
Magdalena Wontek, dyrektor 
szkoły.

Sosnowiecka szkoła jako 
jedyna została dopuszczona 
do przetargu ustnego ogło-
szonego przez zarząd wo-
jewództwa śląskiego. Cena 
wywoławcza wynosiła 2 200 
000 zł. – Zgodnie z przepisa-
mi zaproponowaliśmy kwo-
tę wyższą o 1 proc. wartości, 
czyli 2 222 000 zł – dodaje 
Magdalena Wontek.

Przypomnijmy, że przed-
miotem przetargu była dział-
ka o powierzchni 9947 m kw 
zabudowana budynkiem słu-
żącym w przeszłości na cele 
oświatowe (o pow. użytkowej 
4812 m kw) położona przy ul. 
Zegadłowicza 1, nieopodal 
Szpitala Miejskiego w So-
snowcu.

Jakie plany na „nowy” bu-
dynek ma dyrekcja szkoły? 
– Budynek wymaga dużego 
remontu, łącznie z wymianą 
instalacji. Chcemy tam prze-
nieść wszystkie nasze placów-
ki, które obecnie znajdują się 
przy ul. Dziewiczej – mówi 
Magdalena Wontek.

To jednak nie wszystko. 
Dyrekcja ma ambitne pla-
ny na przyszłość. – Chcemy 
rozszerzyć naszą działalność 
i otworzyć specjalne klasy 
integracyjne. Przygotowy-
waliśmy się do tego już od 
kilku lat – podkreśla dyrektor 
Wontek.

Do wspomnianych klas 
mogłyby uczęszczać dzieci 
m.in. z zespołem Aspergera 
lub z autyzmem. – Chcemy, 
aby dzieci znalazły u nas po-
moc, nie tylko na poziomie 
dydaktyki, ale także zajęć 
rehabilitacyjnych. Wszyst-
ko po to, aby rodzice nie 
musieli już biegać od jednej 
poradni do drugiej, tylko 
żeby wszystko było na miej-
scu – wyjaśnia Magdalena  
Wontek.

W  skład Zespołu Szkół 
Prywatnych „Twoja Przy-
szłość” (Szkoły z Dziewiczej) 
wchodzą: Pierwsze Akade-
mickie Niepubliczne LO, 
Niepubliczne Gimnazjum nr 
1, Prywatna Szkoła Podsta-
wowa nr 5, PSP „Akademia 
Młodych” oraz przedszkole 
„Skrzaty z Przyszłością”. MZ

Szkoła zmieni adres?

Od poniedziałku, 19 
s t yc z n i a ,  w   z w i ą z k u 
z tymczasową organiza-
cją ruchu na ul. Kadłubka 
w Sosnowcu Maczkach zo-
stały wprowadzone zmiany 
w funkcjonowaniu linii au-
tobusowych nr: 221, 622A 
i 835. 

Dla autobusów linii nr: 221, 
622A i 835, które kończą swój 
bieg i odbywają postoje eks-
ploatacyjne na przystanku 
„Sosnowiec Maczki Kościusz-
ki” zlokalizowanym na ul. Ka-
dłubka, zostanie wyznaczone 
nowe miejsce tymczasowe 

dla postojów wraz z tymcza-
sowym stanowiskiem zloka-
lizowanym na ul. Stacyjnej, 
w rejonie placu z pomnikiem 
Tadeusza Kościuszki.

Ponadto, stanowisko przy-
stanku „Sosnowiec Maczki 
Kościuszki” zlokalizowane 
na ul. Krakowskiej na czas 
prowadzonych prac będzie 
obsługiwane tylko przez linię 
autobusową nr 221 (relacja: 
Sosnowiec – Jaworzno).

W  Maczkach i  części 
Ostrów Górniczych trwa 
budowa sieci wodociągowej, 
sanitarnej i deszczowej. To 
jedna z najstarszych sieci ka-
nalizacyjnych na terenie mia-
sta. Łącznie powstanie tam ok. 
11 km kanalizacji sanitarnej. 
Zakończenie prac planowane 
jest na 19 marca.  MC

Zmiany komunikacyjne

Sosnowiec rozpoczął serię 
spotkań z mieszkańcami za-
interesowanymi montażem 
instalacji odnawialnych źró-
deł energii.

Spotkania to efekt przystą-
pienia przez Sosnowiec do 
konkursu organizowanego 
przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020.

Ewentualne pozyskanie do-
finansowania da możliwość 
założenia różnych rodzajów 
instalacji, w tym: solarnej do 

podgrzewania wody, instalacji 
fotowoltaicznej do wytwarzania 
energii elektrycznej oraz insta-
lacji kotła na biomasę i instala-
cji pompy ciepła.

W trakcie spotkań zostaną 
przedstawione niezbędne in-
formacje, dzięki którym miesz-
kańcy będą mogli wziąć udział 
w przygotowywanym projek-
cie, który zakłada 85 proc. 
dofinansowanie na instalację 
odnawialnych źródeł energii 
na obiektach prywatnych.

Pierwsze spotkania odbyły 
się 21 lutego w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 12 oraz 
w Miejskim Klubie „Maczki”. 

Kolejne spotkania odbędą się 
22 lutego w Szkole Podstawo-
wej nr 36 (godz. 16:30) i nr 15 
(18:30) oraz 26 lutego w Szko-
le Podstawowej nr 46 (16:30) 
i Urzędzie Miejskim (sala 319)  
o godzinie 18:30.  MC

Zgarnij dofinansowanie
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Miejski Zakład Zasobów Lokalowych
Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 10a, ogłasza 
przetarg ofertowy na wynajem lokali użytkowych i garaży.  

 

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu posiada w swojej ofercie lokale 
użytkowe i garaże dostępne do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, których lista 
dostępna jest na stronie internetowej www.mzzl.pl  

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu 
w części lub w całości bez podania przyczyny.

O G Ł O S Z E N I E

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA 
BIURO DS.NAJMÓW LOKALI
MIEJSKIEGO ZAKŁADU ZASOBÓW LOKALOWYCH w Sosnowcu
ul. Partyzantów 10a w Sosnowcu, pokój nr 44
tel. (32) 290-18-34
e – mail: biuro.najmow@mzzl.pl

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu 
w części lub w całości bez podania przyczyny.

REKLAMA 18_00154_3

Wykaz lokali znajduje się na tablicy ogłoszeń w holu MZZL oraz na stronie internetowej: 
www.mzzl.pl, a lokale można oglądać w dniach 01.03.2018 r. od godz. 1000 do godz. 1100 
oraz 08.03.2018 r. od godz. 1400 do 1500 po wcześniejszym potwierdzeniu takiej wizyty przez 
zainteresowanych.

Druki ofert (załącznik nr 2 i nr 3 do Regulaminu) należy pobrać w Biurze ds. Najmów Lokali 
pok. nr 44 lub ze strony internetowej www.mzzl.pl i wypełnione złożyć w zaklejonej kopercie 
z dopiskiem „Nie otwierać do dnia 14.03.2018 r.” w kancelarii pok. nr 4 do dnia 13.03.2018 r.  
do godz. 1500 wraz z załącznikami takimi jak: zaświadczenie o prowadzeniu działalności 
gospodarczej, nr NIP i Regon, oświadczenie o nieposiadaniu zadłużenia wobec Gminy Sosno-
wiec (załącznik nr 4 do Regulaminu), potwierdzenie wpłaty wadium przetargowego. Wadium  
w wysokości jednomiesięcznego czynszu ustalonego w/g  stawki  wywoławczej  (bez po-
datku VAT) należy wpłacić  na konto PKO BP S.A. 04 1020 2313 0000 3802 0579 7990.  
Kryterium wyboru oferty stanowić będzie wysokość stawki za m² powierzchni użytkowej lokalu. 
Otwarcie ofert w obecności Oferentów nastąpi w dniu 14.03.2018 r. o godz. 1030 w świetlicy MZZL.  

Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Biurze ds. Najmów Lokali pok. nr 44 oraz na 
stronie internetowej www.mzzl.pl,  telefon: 32 290-18-34.

W przypadku niepodpisania umowy najmu w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników prze-
targu przez Oferenta, którego oferta na wynajem została przyjęta wadium ulega przepadkowi.

REKLAMA 18_02228_2

Mateusz Załęski
m.zaleski@twojezaglebie.pl

W Będzinie wystartował 
program „Bezpieczny Bę-
dzin”. Miasto uruchomiło 
specjalny portal, za pośred-
nictwem którego mieszkańcy 
mogą zgłaszać niepokojące 
sytuacje lub miejsca, w któ-
rych czują się zagrożeni. 
Działa też specjalny numer 
alarmowy (730 50 30 30) oraz 
adres e-mail. Urzędnicy za-
powiadają także m.in. więcej 
patroli straży miejskiej.

– Program „Bezpieczny 
Będzin” to kompleksowe 
rozwiązania na rzecz popra-
wy bezpieczeństwa wszyst-
kich mieszkańców miasta 
– wyjaśnia Łukasz Komo-
niewski, prezydent Będzina. 
- Uwzględnia współpracę 
Urzędu Miejskiego z wieloma 
podmiotami funkcjonującymi 
na terenie naszego miasta, tak 
aby działania poprawiające 
bezpieczeństwo były skoordy-
nowane i skuteczne – dodaje.

Program będzie realizo-
wany poprzez zintegrowane 
działania policji, straży po-
żarnej, placówek oświatowych 
i służby zdrowia, a także or-
ganizacji pozarządowych. 
Wszystko przy pełnym 

wsparciu będzińskiego ma-
gistratu. W ramach programu 
podejmowane będą działania 
poprawiające bezpieczeństwo 
na drogach, w szkołach, na 
placach zabaw, a także pro-
gramy profilaktyczne, edu-
kacyjne oraz akcje informa-
cyjne.

– Już działa całodobowy 
telefon alarmowy, w lutym 
rozpoczynają się też bezpłatne 
zajęcia samoobrony w ramach 
Akademii Bezpieczeństwa – 
podkreśla prezydent Łukasz 
Komoniewski.

Program „Bezpieczny Bę-

dzin” opiera się na trzech 
głównych filarach. Będziń-
skie Centrum Bezpieczeń-
stwa, Strefa Bezpiecznego 
Mieszkańca oraz Akademia 
Bezpieczeństwa.

Będzińskie Centrum Bez-
pieczeństwa podejmować 
będzie działania opierające 
się na współpracy różnych 
podmiotów na rzecz bezpie-
czeństwa. Umożliwi to miesz-
kańcom zgłaszanie niebez-
piecznych zdarzeń i szybką 
reakcję służb.

Strefa Bezpiecznego Miesz-
kańca skupi działania na 

rzecz poprawy bezpieczeń-
stwa mieszkańców, takie jak: 
zwiększenie liczby patroli 
straży miejskiej, spotkania 
mieszkańców z dzielnicowy-
mi, rozbudowę monitorin-
gu oraz działania związane 
z infrastrukturą miejską – 
wymiana oświetlenia, lepsze 
oznakowanie i doświetlenie 
miejsc niebezpiecznych.

Akademia Bezpieczeństwa 
zorientowana będzie na dzia-
łania edukacyjne i profilak-
tyczne skierowane do wszyst-
kich mieszkańców, w tym 
m.in. do dzieci, młodzieży 

oraz osób starszych. Orga-
nizatorzy przewidują kursy 
i szkolenia z zakresu pierw-
szej pomocy i samoobrony 
oraz zajęcia profilaktyczne 
wzmacniające podstawy bez-
piecznego i odpowiedzialnego 
zachowania wśród młodzieży.

– Chciałbym, aby będzi-
nianie każdego dnia czuli się 
bezpiecznie i wiedzieli, że sta-
ramy się zrobić jak najwięcej 
w tym kierunku. Bezpieczne 
miasto to miejsce przyjazne 
wszystkim jego mieszkańcom 
– podsumowuje prezydent 
Łukasz Komoniewski. n

Zadbają o bezpieczeństwo mieszkańców
Bezpieczny Będzin
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Będzin postano-
wił zadbać o bez-

pieczeństwo 
swoich miesz-
kańców i uru-

chomił program 
„Bezpieczny 

Będzin”.
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OGŁOSZENIA DROBNE WYDARZENIA

Po brawurowej akcji funkcjonariusz-
ka Bela (Olga Bołądź) zostaje wyrzucona 
z policji. ABW składa jej propozycję „nie 
do odrzucenia”. Jej misją w roli tajniacz-
ki jest rozpracowanie szlaku przemytu 
narkotyków przez Grupę Mokotowską 
sterowaną przez Padrino (Bogusław 
Linda) – bossa stołecznego półświatka, 
dla którego najważniejsza jest córka 
o ksywie Futro (Julia Wieniawa). 

By zrealizować cel, Bela musi wkupić 

się w łaski zaufanych ludzi z zarządu 
mafii: Żywego (Piotr Stramowski), Mi-
limetra (Tomasz Oświeciński), Cienia 
(Sebastian Fabijański) i Siekiery (Alek-
sandra Popławska). 

Jej plan komplikuje się, gdy w intrygę 
zostaje wmieszana Anka (Katarzyna 
Warnke) – żona Cienia, manipulowa-
na przez tajemniczą Nianię (Agnieszka 
Dygant). Wkrótce losy pięciu kobiet 
przecinają się.

KOBIETY MAFII
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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 27 lutego o godz. 12:00. W treści maila podaj swoje dane kontaktowe. O wygranej decyduje kolejność zgłoszeń.

Co jest największą 
atrakcją obiektu?

REPERTUARY 23.02 - 1.03
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FILMOWY PORANEK TĘCZOWA RUBINKA 10:30G
KINO KONESERA DISASTER ARTIST NAPISY  18:30C
KULTURA DOSTĘPNA  HABIT I ZBROJA   13:00D 18:00D

 
PREMIERA 

KOBIETY MAFII  10:30D 11:00NP 12:00 14:00LN 15:00 17:00N 18:00 20:00 21:00
JASKINIOWIEC DUBBING  10:00 14:15BDF 14:30AG 16:00E 17:30C 18:30M

 
FILMY TYGODNIA 

CZARNA PANTERA DUBBING  10:00D 10:30N 17:30M 
CZARNA PANTERA NAPISY  13:30 19:30C 20:30M
3D CZARNA PANTERA DUBBING  11:30M 12:00C
3D CZARNA PANTERA NAPISY  14:30MN 14:45C 15:00D
NOWE OBLICZE GREYA NAPISY  10:30E  11:45BDF 12:00AG 13:00C 16:30 19:00R 20:45 21:30
PLAN B  16:30M
CUDOWNY CHŁOPAK DUBBING  11:00E 13:00E 15:00B 
IGNACY LOYOLA NAPISY  19:15F 
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FILMOWE PORANKI TĘCZOWA RUBINKA CZ.7  10:30G
KINO KONESERA THE DISASTER ARTIST  18:30A
KULTURA DOSTĘPNA HABIT I ZBROJA  13:00 D 18:00D

 
PREMIERA 

KOBIETY MAFII  12:00 14:00P 15:00 17:00NP 18:00 20:00  21:00
JASKINIOWIEC  10:00 12:00B  13:30L 17:30

 
FILMY TYGODNIA 

CZARNA PANTERA NAPISY  15:30 20:30A 21:30K
3D CZARNA PANTERA NAPISY  14:30NP 15:00D
CZARNA PANTERA DUBBING  10:30LMP 11:30BC 14:30E 18:30A
3D CZARNA PANTERA DUBBING  11:00DG 11:30AEF 
NOWE OBLICZE GREYA  10:30D 11:00NS 12:00G 19:30 22:00

SO
SN

OW
IE

C, 
ul

. S
IE

NK
IE

W
IC

ZA
 2

KINO PREMIEROWE 
JASKINIOWIEC  11:00 13:00 15:00 17:00
KOBIETY MAFII  10:00FG 12:50 15:40 17:10 18:30 20:00 21:20

 
BIEŻĄCY REPERTUAR 

CUDOWNY CHŁOPAK DUBBING  13:40
CZARNA PANTERA 2D DUBBING  12:15 15:00
CZARNA PANTERA 2D NAPISY  17:45 20:30
CZWARTA WŁADZA 18:10 21:40
KSZTAŁT WODY  16:50
NARZECZONY NA NIBY  19:00
NOWE OBLICZE GREYA  14:50 19:20
PODATEK OD MIŁOŚCI  12:30 16:00 20:40
WINCHESTER. DOM DUCHÓW  21:20

 
KINO FAMILIJNE 

FERNANDO 2D  10:10FG 14:30
GNOMY ROZRABIAJA  10:30FG 12:30
PSZCZOLKA MAJA: MIODOWE IGRZYSKA  10:10FG 11:40
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I 1 KONCERT Dmitry Shishkin  22 lutego, 18:00 

KONCERT Natalii Przybysz  24 lutego, 18:00 
STROFY Z PIWNICY Marta Tadla z piosenkami Kofty, Osieckiej i Grechuty
  25 lutego, 17:00
KONCERT Stare Dobre Małżeństwo  8 marca, 18:00 
SPEKTAKL Co modna pani wiedzieć powinna  10 marca, 18:30, 19:30 
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IA PREZENT URODZINOWY R. Hawdon  22 lutego, 19:00
PREZENT URODZINOWY R. Hawdon 23 lutego, 19:00 
POMOC DOMOWA M. Camoletti 24 lutego, 18:00
POMOC DOMOWA M. Camoletti  25 lutego, 18:00 
TANGO S. Mrożek  27 lutego, 10:00
TANGO S. Mrożek  28 lutego, 10:00 
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SUPER WIRTUOZI Starcie gigantów: Pan Fałsz & Tymek Bies  18 lutego, 16:00
NULA STANKIEWICZ piosenki Agnieszki Osieckiej 24 lutego, 18:00 
BALET OPERY KIJOWKSIEJ Carmen & Sheherezade 2 marca, 18:00
KONCERT KC Nwokoye: Swing, Dance, Celebrate 3 marca, 18:00
SUPERWIRTUOZI Perkusjonista czy Iluzjonista? Oto jest pytanie! 4 marca, 16:00 
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K KOBIETY MAFII  18:00N 20:45N 
NOWE OBLICZE GREYA  16:00 LN 
GNOMY ROZRABIAJĄ 2D  11:00FG 
GNOMY ROZRABIAJĄ 3D  13:00FG
CUDOWNY CHŁOPAK  10:00A 

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

REKLAMA 18_02455_2

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

NIERUCHOMOŚCI
ŁADNE i tanie lokale biurowe 13-30m2 do 
wynajęcia w centrum Będzina.  
tel. 32 267 49 49

MIESZKANIE kupię, również zadłużone. 
Tel 606488771

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

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

INNE
SKUP książek, płyt muzycznych.Dojazd.
Gotówka 508245450

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
PRACA w dziale promocji. Stała, 
dodatkowa. Możliwa praca w domu. 
Także dla emerytów i rencistów. Tel. 32 
785 39 19

ZATRUDNIĘ elektryka z dośw. do 
1KV(dozór i ekps), kat. B, wys. pow. 3m, 
PILNE!512 512 008

PRACA McDonald`s w Czeladzi zatrudni 
na stanowiska: pracownik restauracji, 
zmiana nocna i osoba sprzątająca-umowa 
o pracę. Tel. 664-373-509, 795-498-760

PRACA dla Pań na sortowni, Dąbrowa Górnicza 
- Ząbkowice 10,50 zł/roboczogodzina,  
tel. 602 185 978

» BĘDZIN 
24.02 – Hala sportowa Łagisza, Turniej 
karate kyokushin, start o 10:00, wstęp wolny 
24.02 – Basen OSiR, Wodna akademia 
seniora, start o 10:00, wstęp 10 zł/m-c 
24.02 – Teatr Dormana, Kot w butach, start 
o 17:00, bilety 20 zł 
25.02 – Pałac Mieroszewskich, Najpięk-
niejsze melodie świata, start o 17:00, wstęp 
wolny 
27.02 – SP nr 9, Akademia samoobrony, 
start o 17:30, wstęp wolny

» CZELADŹ
23.02 – Muzeum Saturn, Muzyczne piątki, 
start o 18:00, bilety 5 zł 
25.02 – Kopalnia Kultury, Big Cyc koncert 
jubileuszowy, start o 19:30, bilety 40/50 zł
28.02 – Muzeum Saturn, Wystawa „Rot-
mistrz Witold Pilecki 1901-1948”, wstęp wolny
1.03 – GSW Elektrownia, Wernisaż wysta-
wy „Pozostałości”, start o 18:00, wstęp wolny 

» DĄBROWA GÓRNICZA 
23.02 – Pałac Kultury Zagłębia (Klub 
Agora), Salon Kultury – Kawa z gwiazdą: 
Lesław Żurek, start o 17:30, bilety 10 zł 
24.02 – Pałac Kultury Zagłębia, Natalia 
Przybysz – koncert, start o 17:00, bilety od 
49 zł

24.02 – Villa Moda, Dąbrowski Wieczór 
Kabaretowy, start o 20:00, bilety 20/25 zł 
25.02 – Dom Kultury Ząbkowice, Niedziel-
ne Poranki Teatralne, start o 10:30, bilety 10 zł 
25.02 – Pałac Kultury Zagłębia, Marta 
Tadla z piosenkami Kofty, Osieckiej i Grechuty, 
start o 17:00, bilety 15 zł 

» SOSNOWIEC
23.02 – Zamek Sielecki, Wernisaż wystawy 
Jarosława Modzelewskiego, start o 18:00, 
wstęp wolny 
23.02 – ArtKwarium, Jam Session, start 
o 20:00, wstęp wolny 
24.02 – Muza, Nula Stankiewicz „Byle nie 
o miłości”, start o 18:00, bilety 20/30 zł 
27.02 – MBP (filia nr 17), Wernisaż wystawy 
„Impresje z balkonu”, start o 16:30, wstęp 
wolny 

» ZAWIERCIE
23.02 – Pałacyk Szymańskiego, Klub 
filmowy, start o 18:00, wstęp wolny 
24.02 – Hala OSiR, Mecz: Aluron Virtu Warta 
Zawiercie - Cuprum Lubin, start o 17:00, bilety 
10/15 zł 
1.03 – MOK Centrum, Spektakl Andropauza 
3 – czyli jak żyć i nie zwariować, start o 18:00, 
bilety 50 zł 
1.03 – Bistro Mojego Brata, Koncert Ani 
Karwan, start o 20:00, bilety 55 zł
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pońsku

Ronald,
były
piłkarz

dłoni -
na powi-
tanie

pragnie-
nie,

zamiar

... Kohl,
były

kanclerz
Niemiec

tworzy
szkielet
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żona
Kronosa

dawniej
niewol-
nik,
sługa

lek na
pamięć
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AUTOREKLAMA

Biuro
Reklamy
informacja dla ogłoszeniodawców

reklama@twojezaglebie.pl
tel. 32/ 263 14 16

twojezaglebie.pl /reklama
ul. Modrzejowska 45, Sosnowiec

*

REKLAMA 16_03686_1

Firma produkcyjna 
z Dąbrowy Górniczej

ZATRUDNI
TOKARZA

tel. 696 471 393

REKLAMA 15_00520_5

REKLAMA 18-00480_1

AUTOREKLAMA

Wielkimi krokami zbliża 
się 8 marca, a co za tym 
idzie święto wszystkich 
pań. Z tej okazji, sosno-
wiecka Muza zaprasza na 
spektakl „Goło i wesoło” 
z gwiazdorską obsadą. 

Ich siedmiu, ona jedna. 
Tak w skrócie można opisać 
najzabawniejszą komedię 
IV Rzeczypospolitej, któ-
rą zobaczyć będzie można 
już 9 marca w Muzie. „Goło 

i wesoło” okazało się hitem 
nie tylko w teatrach – film na 
podstawie sztuki, pod tym 
samym tytułem podbił także 
kina. Wszędzie przyjmowany 
jest z entuzjazmem, zarówno 
przez publiczność jak i kryty-
ków teatralnych. 

Podobnie jak film, spek-
takl opowiada historię kilku 
bezrobotnych, którzy, bę-
dąc zupełnie bez pieniędzy, 
bez perspektyw, wpadają na 
pomysł, aby założyć grupę 

striptizerów o nazwie „Napa-
lone Nosorożce”. Natomiast 
akcja przedstawienia dzieje 
się w Polsce, w Tomaszowie 
Mazowieckim.

Bezrobotni mężczyźni pró-
bują opanować trudną sztukę 
publicznego rozbierania się, 
początkowo w swoim gro-
nie, następnie podczas prze-
słuchania w jedynym klubie 
w mieście o nazwie „Eden”. 
Przesłuchanie wypada fatal-
nie. Następny występ przed 

tomaszowską publicznością, 
wypada jeszcze gorzej. Me-
nager striptizerów wynaj-
muje byłą tancerkę Wandę, 
aby udzieliła im kilku lekcji. 
W ich trakcie, widzowie będą 
świadkami komicznych prób 
„baletowych”, podczas których 
Wanda uczy mężczyzn pod-
staw profesjonalnego striptizu.

Spektakl wieńczy spektaku-
larny finał, w wykonaniu „Na-
palonych Nosorożców”, którzy 
na scenie, przed publicznością 
rozbierają się z taką swobodą, 
jakby robili to od urodzenia. 
A piękniejsza część widowni 
zadaje sobie pytanie „Ile dzi-
siaj zdejmą z siebie?!”

Na deskach sosnowieckiej 
Muzy wystąpią: Olga Borys, 
Tomasz Sapryk, Adam Ada-
monis, Jarosław Domin, Jacek 
Lenartowicz, Wenanty Nosul, 
Maciej Mikołajczyk oraz Mi-
rosław Zbrojewicz / Dariusz 
Jakubaszek. 

Bilety w cenie 50, 80 i 100 zł 
dostępne są w salonach sieci 
Empik, Zakładach Bukma-
cherskich Milenium przy ul. 
Piłsudskiego 50 oraz Targo-
wej 8 w Sosnowcu, a także za 
pośrednictwem strony inter-
netowej kupbilecik.pl, abilet.
pl i ebilet.pl.  MC

Dzień Kobiet  
na wesoło
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Instytut Zagłębia Dą-
browskiego rozpoczął 
swoją działalność. Jedną 
z pierwszych decyzji było 
powołanie Rady Dyrekto-
rów Muzeów.

Instytut Zagłębia Dąbrow-
skiego, który powołano kilka 
tygodni temu w Sosnowcu, 
rozpoczął swoją działalność.

12 lutego w sosnowieckim 
muzeum zainaugurowano 
działalność Rady Dyrekto-
rów Muzeów z naszego re-
gionu. Ma ona działać przy 
wspomnianym już Instytu-
cie Zagłębia Dąbrowskiego. 
– Chcemy, aby rada koordy-
nowała działalność muzeów 
zagłębiowskich. Do tej pory 
wiele inicjatyw było rozpro-
szonych, a naszą intencją jest 
wspólne działanie, a także 
popularyzowanie historii na-
szego regionu – powiedział 
nam prof. Dariusz Nawrot, 
dyrektor Instytutu Zagłębia 
Dąbrowskiego.

Poza kwestiami organiza-
cyjnymi, tematem spotkania 
była wspólna inicjatywa przy-
gotowania wystawy z okazji 
100-lecia odzyskania niepod-
ległości. – Chcemy, aby w każ-
dym mieście naszego regionu 
obchodzono okrągłą rocznicę 
odzyskania niepodległości. 

Będziemy wspólnie świętować 
pod hasłem „Listopad 2018 
w Zagłębiu Dąbrowskim” – 
podkreśla prof. Dariusz Na-
wrot.

W spotkaniu uczestniczy-
li m.in. Wioletta Lisowska 
(dyrektor Muzeum Zagłębia 
w Będzinie), Iwona Szaleniec 
(dyrektor Muzeum „Saturn” 
w Czeladzi), Małgorzata Boro-
wik (dyrektor Miejskiej i Po-
wiatowej Biblioteki Publicz-
nej w Zawierciu), Arkadiusz 
Rybak (dyrektor Muzeum 
„Sztygarka” w Dąbrowie Gór-
niczej), Paweł Dusza (dyrektor 
Muzeum w Sosnowcu) oraz 
Michał Kluczewski (dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Sławkowie).

Powstały na początku roku 
Instytut Zagłębia Dąbrowskie-
go ma budować i utrwalać toż-
samość regionalną. Jej twór-
cy chcą skupić się na trzech 
głównych filarach – działal-
ności naukowej, oświatowej 
oraz popularyzacji regionu. 
- Będziemy współpracować 
z naukowcami, organizować 
konferencje i wydawać pu-
blikacje. Chcemy pokazywać 
bohaterów naszego regionu 
i przybliżać ich mieszkań-
com – podkreśla prezy-
dent Sosnowca Arkadiusz  
Chęciński. MZ

Powołali radę 
dyrektorów

W maju ukaże się naj-
nowsza powieść prof. Zbi-
gniewa Białasa. Tym razem 
bohaterką jego książki bę-
dzie Rutka Laskier, będziń-
ska Żydówka, która przez 
wielu nazywana jest polską 
Anną Frank.

Zbigniew Białas napisał 
nową książkę. Powieść in-
spirowana jest losami Rutki 
Laskier – dziewczynki z bę-
dzińskiego getta. – Przeczy-
tałem o wyburzeniu będziń-
skiego domu Rutki Laskier. 
W tym samym czasie szuka-
łem odpowiedniego tematu 
do czwartego tomu kronik 
zagłębiowskich i wiedzia-
łem, że ten tom musi być 
osadzony w czasach drugiej 
wojny światowej. Informacja 
o tym, że dom Rutki zniknie, 
był dla mnie impulsem, by 
w najnowszej powieści ocalić 
pamięć o tej dziewczynce – 
mówił kilka miesięcy temu 
prof. Zbigniew Białas.

W ubiegłym roku pisali-
śmy, że planowana data pre-
miery „Rutki” to listopad 
2018. Teraz już wiemy, że 
ukaże się ona kilka miesięcy 
wcześniej. Kiedy dokładnie? 
– Premiera mojej najnowszej 
książki będzie miała miej-
sce 19 maja 2018 roku pod-

czas Warszawskich Targów 
Książki – napisał na portalu 
społecznościowym Zbigniew 
Białas.

Rutka Laskier to czterna-
stoletnia dziewczyna z Bę-
dzina, pochodzenia żydow-
skiego. Rozpoczynające się 
dopiero życie nastolatki II 
wojna światowa zamieniła 
w piekło.

Rutka w 1943 roku trafiła 
do będzińskiego getta. Za-
mieszkała tam w dawnym 
domu Polki Stanisławy Sa-
pińskiej na Warpiu, przy uli-
cy 1 Maja. Przez kilka mie-
sięcy prowadziła pamiętnik, 
który jest niezwykłym świa-
dectwem holokaustu i dzięki 
któremu usłyszał o niej cały 
świat. Na kartkach zwykłego 
zeszytu, od 19 stycznia do 24 

kwietnia 1943 roku, opisywa-
ła okupacyjną codzienność, 
pełną strachu, bólu i gasnącej 
nadziei.

Pamiętnik został odnale-
ziony po 63 latach i opubliko-
wany przez Adama Szydłow-
skiego w kwietniu 2006 roku. 
W tym samym roku Marek 
Kopczacki wyreżyserował 
kilkunastominutowy film 
dokumentalny opisujący losy 
tej dzielnej dziewczyny.

Warto też wspomnieć, że 
z inicjatywy Adama Szydłow-
skiego działa Fundacja Rutki 
Laskier i powstaje muzeum.

Zbigniew Białas wdarł 
się na półki naszych domo-
wych biblioteczek powieścią 
o Alojzym Korzeńcu, glazur-
niku z Sosnowcu. – Przypad-
kowy spacer przyczynił się do 
napisania „Korzeńca”, zoba-
czyłem kafelek i napisałem 
początek, a później już siły 
wyższe spowodowały, że do-
kończyłem – wspominał kil-
ka lat temu Zbigniew Białas.

Po sukcesie „Korzeńca” 
autor postanowił kontynu-
ować sosnowiecką trylogię 
i napisał jeszcze dwie książ-
ki – „Puder i pył” (w 2013 
roku) oraz „Tal” (w  2015 
roku). Wszystkie książki 
Zbigniewa Białasa wydaje  
wydawnictwo MG. MZ

Zbigniew Białas  
napisał nową książkę
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Piłkarze Zagłębia są na 
ostatniej prostej przed ligą. 
Sosnowiczanie cały czas cięż-
ko trenują i z niecierpliwością 
czekają na pierwszy gwizdek. 
- Zawodnicy pracują bardzo 
mocno i nie przeszkadzają im 
nadmierne obciążenia. Każdy 
jest bardzo pozytywnie na-
stawiony – wyjaśnia Artur 
Gołaś, trener przygotowania 
motorycznego, który dba 
o wytrzymałość Zagłębiaków. 

Trwający okres przygoto-
wawczy podopieczni Dariu-
sza Dudka mogą uznać za 
udany. Sosnowiczanie roze-
grali kilka sparingów z wyma-
gającymi rywalami. Wyjechali 
również na dziesięciodniowy 
obóz do Hiszpanii. - Mieli-
śmy bardzo dobre warunki 
do trenowania. Byłem tam już 
wcześniej z Piastem Gliwice 
i wiedziałem, czego możemy 
się spodziewać. Ośrodek ten 
porównywaliśmy z Turcją 
i Cyprem, i nie żałujemy tej 
decyzji – powiedział w roz-
mowie z klubową telewizją 
trener Dariusz Dudek.

W słonecznym Alicante 

sosnowiczanie rozegrali trzy 
mecze kontrolne. Zagłębie 
przegrało tylko pierwszy 
z nich, kiedy to rywalem był 
TSV 1860 Munchen (0:1). 
W kolejnych dwóch spraw-
dzianach wygrali z drużyna-
mi z Chin - 3:1 z Changchun 
Yatai oraz 2:1 z Beijing Ren-
he. - Cieszę się, że mogliśmy 
w Hiszpanii zagrać z dobrymi 
zespołami. To dla nas wszyst-

kich ogromne doświadczenie, 
zwłaszcza dla tych młodych 
zawodników – podkreślił Da-
riusz Dudek.

Trener Dariusz Dudek jest 
zadowolony z pobytu na Pół-
wyspie Iberyjskim. – Nasz 
pobyt w Hiszpanii to nie była 
wycieczka. Wszystko, co chcia-
łem, zostało zrealizowane. Nie 
mieliśmy nawet ani jednego 
dnia wolnego. Graliśmy nie 

tylko sparingi, ale dużo czasu 
spędzaliśmy na siłowni. Co 
ważne, nikt nie zakończył go 
z kontuzją – zaznacza.

Zagłębiacy już nie mogą się 
doczekać startu rozgrywek. 
Wcześniej rozegrają jeszcze 
jeden sparing (24 lutego). Do 
Sosnowca przyjedzie GKS 
Bełchatów. Mecz ten zostanie 
jednak rozegrany bez udzia-
łu kibiców oraz mediów. Jak 
będą wyglądać najbliższe dni?  
– Mamy jeszcze trochę czasu, 
aby przygotować się do tego 
pierwszego meczu ligowego 
i powoli schodzimy z tych ob-
ciążeń. Zakres treningu mo-
torycznego pójdzie w innym 
kierunku – kończy Dariusz 
Dudek.

Przypomnijmy, że pierw-
szym ligowym rywalem 
sosnowiczan będzie Pogoń 
Siedlce (3 marca). Na Stadion 
Ludowy piłkarze Zagłębia 
wrócą 10 marca, kiedy to do 
Sosnowca przyjedzie Miedź 
Legnica. W sumie wiosną 
przy Kresowej 1 rozegranych 
zostanie siedem ligowych po-
jedynków. MZ

Zagłębiacy na ostatniej 
prostej przed ligą
Na początku marca na boiska wybiegną piłkarze rywalizujący w Nice I Lidze. Podopieczni 
Dariusza Dudka są już na ostatniej prostej.

Stelio DeRocco nie jest 
już trenerem MKS-u Będzin. 
Zastąpił go selekcjoner re-
prezentacji Holandii Gido 
Vermeulen.

Stelio DeRocco był trenerem 
MKS-u od stycznia 2016 roku. 
Pod jego wodzą będzińscy siat-
karze wywalczyli odpowiednio 
14. i 11. miejsce w PlusLidze. 
W obecnym sezonie, z 21 punk-
tami na swoim koncie, plasują 
się na 13. miejscu. Ich bilans to 
7 zwycięstw i 14 porażek.

Wraz z trenerem Stelio De-
Rocco pracę stracił też jego 
asystent Rafał Murczkiewicz. 
– Zarząd MKS-u Będzin dzię-
kuje Stelio DeRocco i Rafałowi 
Murczkiewiczowi za dotych-
czasową pracę i wkład włożony 
w rozwój drużyny – czytamy 
w oficjalnym komunikacie.

Nowym trenerem MKS-
-u został obecny selekcjoner 
męskiej reprezentacji Holandii 
Gido Vermeulen.

53-latek objął kadrę Holandii 
w listopadzie 2014 roku, z którą 
zajął odpowiednio 9. oraz 14. 
miejsce na mistrzostwach Eu-
ropy w 2015 i 2017 roku. Ho-
lendrzy, pod wodzą nowego 
trenera MKS-u, występowali 
również w Lidze Światowej, do-
cierając dwukrotnie do turnieju 
finałowego dywizji II, plasując 
się kolejno na trzeciej (2016) 

i czwartej pozycji (2017).
Przed objęciem męskiej 

reprezentacji Holandii, Gido 
Vermeulen prowadził żeńską 
kadrę tego kraju (2012-2014). 
Wcześniej  był selekcjonerem 
żeńskiej reprezentacji Hisz-
panii (2008-2012). W latach 
1994-1998 piastował również 
funkcję asystenta selekcjonera 
pierwszej reprezentacji kobiet, 
z którą zdobył mistrzostwo Eu-
ropy (1995) i zajął piątą lokatę 
na igrzyskach olimpijskich 
w Atlancie (1996). 

W  klubowej siatkówce 
Holender osiągał największe 
sukcesy z żeńskimi zespołami. 
Z włoskim INN Napoli zdobył 
Puchar CEV (1999), z hiszpań-
skim CVT Tenerife awansował 
do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń 
(2001), a z holenderskim Bro-
ther/Martinus aż trzykrotnie 
do 1/4 finału Pucharu Europy 
(1993-1995).

Przypomnijmy, że jest to 
już kolejna zmiana na ław-
ce trenerskiej w siatkarskiej  
PlusLidze. Wcześniej do 
zmiany trenerów doszło też 
m.in. w Assecco Resovii Rze-
szów (Andrzej Kowal za Ro-
berto Serniottiego), Jastrzęb-
skim Węglu (Ferdinando De 
Giorgi za Marka Lebedewa), 
Dafi Społem Kielce (Dariusz 
Daszkiewicz za Wojciecha Se-
rafina). MZ

Gido Vermeulen 
za Stelio DeRocco
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Siatkarze z Będzina w każ-
dym meczu walczą o cenne 
punkty, które są im bardzo 
potrzebne, by opuścić strefę 
spadkową. Zagłębiacy chcieli 
też po raz pierwszy w historii 
PlusLigi pokonać drużynę 
z Gdańska. - Trefl jest bardzo 
wymagającym rywalem, mają-
cym w swoim składzie bardzo 
dobrych zawodników, jednak 
trzeba pamiętać o tym, że nie 
ma drużyn niepokonanych. 
Musimy przede wszystkim 

szanować piłkę, starać się 
grać konsekwentnie i unikać 
błędów - mówił przed meczem 
Stelio DeRocco, szkoleniowiec 
MKS-u.

Pierwsza odsłona pokazała, 
że to goście są zdecydowanym 
faworytem spotkania. Począ-
tek był dość wyrównany - do 
stanu 10:10 oba zespoły grały 
praktycznie punkt za punkt. 
Następnie przyjezdni przeję-
li inicjatywę i odskoczyli na 
cztery oczka (14:11 i 16:12). 

Bardzo dobrze na parkiecie 
radzili sobie Damian Schulz, 
Piotr Nowakowski i TJ San-
ders. Będzinianie robili, co 
mogli, aby powalczyć do koń-
ca, ale ostatnie słowo należało 
do gdańszczan (25:19).

Początek drugiej partii 
był bliźniaczo podobny do 
premierowej odsłony. Będzi-
nianie jak równy z równym 
rywalizowali z Treflem tylko 
do stanu 9:9. Później seria błę-
dów gospodarzy i skuteczne 

ataki gości sprawiły, że ekipa 
z północy odskoczyła na pięć 
punktów (16:11). Od tego mo-
mentu podopieczni Andrei 
Anastasiego kontrolowali 
przebieg boiskowych wyda-
rzeń i wygrali do 20.

Po dziesięciominutowej 
przerwie MKS z  impetem 
ruszył do odrabiania strat. 
Zawodnicy z Gdańska mieli 
problem z przyjęciem zagry-
wek Łukasza Kozuba (10:5). 
Wynik ten mógł napawać 
optymizmem. Goście szybko 
jednak obudzili się i ruszyli 
do kontrataku. Gdańszczanie 
najpierw doprowadzili do wy-
równania (10:10), a potem, 
mimo nerwowej końców-
ki, postawili kropkę nad „i”, 
wygrywając seta 25:23 i całe 
spotkanie 3:0.

- Mając pięć oczek przewagi 
w trzecim secie, nie możemy 
darować tylu punktów rywa-
lom. Przegraliśmy to spotka-
nie na własne życzenie – po-
wiedział po porażce Michał 
Potera, libero MKS-u.

Po porażce z Treflem, bę-
dzinianie wciąż plasują się na 
trzynastym miejscu. W sobo-
tę, 24 lutego, Zagłębiacy zagra-
ją w Szczecinie z miejscowym 
Espadonem. MZ

Porażka na własne życzenie
W meczu 21. kolejki PlusLigi, MKS Będzin przegrał w Sosnowcu z Treflem Gdańsk 0:3.  - Prze-
graliśmy to spotkanie na własne życzenie – komentują Zagłębiacy. 
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Konrad Kumor został za-
uważony przez legionistów. 
17-letni obrońca Zagłębia 
Sosnowiec miał okazję 
trenować z drugą drużyną 
Legii Warszawa. – Wielu 
jego rówieśników o takiej 
okazji może jedynie marzyć 
– podkreśla prezes Marcin 
Jaroszewski.

Konrad Kumor w okresie 
przygotowawczym błysnął 
formą i  został zauważony 
przez warszawski klub. Mło-
dy zawodnik Zagłębia został 
zaproszony na testy i pojechał 
z drugą drużyną Legii Warsza-
wa na obóz do Włoch.

– Miło mi, że zostałem za-
proszony przez tak dobry klub 
jak Legia Warszawa i choć za-
wsze sercem jestem za Zagłę-
biem, warto było zobaczyć, jak 
wyglądają przygotowania do 
rundy w drużynie mistrzów 
Polski. Dodam, że zostałem 
tam jeszcze tydzień, by treno-
wać w różnych drużynach Legii 
– mówi wychowanek Zagłębia.

Podczas zgrupowania Kon-
rad Kumor zagrał z Juventusem 
FC Primavera oraz drugim ze-
społem włoskiej Serie C (grupa 
A) Giana Erminio. – Gra z taką 
drużyną jak Juventus to już 
duże wyzwanie. Oprócz tego 
było kilku ciekawych sparing-
partnerów. Była zatem okazja, 
aby pokazać się z dobrej strony 

i przede wszystkim uważnie 
przypatrzeć się grze tych ze-
społów – podkreśla zawodnik.

Czego Konrad Kumor na-
uczył się podczas zgrupowania 
z zespołem Krzysztofa Dębka? 
– Wyjazd pokazał, jak dużo cze-
ka mnie ciężkiej pracy, aby grać 
na jeszcze wyższym poziomie. 
Teraz wracam do Zagłębia i po-
staram się czerpać jak najwięcej 
od moich starszych kolegów 
– mówi Kumor.

Kumor wrócił do Zagłębia 
i musi teraz walczyć o miejsce 
w pierwszej jedenastce. – Za-
łożenie było takie, że Konrad 
skorzysta z możliwości wyjazdu 
z Legią do Włoch, gdzie rozegra 
mecze z zawodnikami z jego 
rocznika i starszymi, prezen-
tującymi najwyższy europejski 
poziom. Na obozie Zagłębia 
w Hiszpanii raczej nie zali-
czyłby minut gry, stąd decyzja 
z myślą o jego rozwoju. Tre-
nował w bardzo dobrych wa-
runkach ze sztabem mającym 
doświadczenie z młodzieżowej 
Ligi Mistrzów. Wielu jego ró-
wieśników o takiej okazji może 
jedynie marzyć. Jest z nami 
związany długim kontraktem, 
wie w którym jest miejscu swo-
jej przygody z piłką i ile pra-
cy przed nim. Wraca, będzie 
w szerokiej kadrze I zespołu 
i musi walczyć o swoje – pod-
sumował Marcin Jaroszewski, 
prezes Zagłębia. MZ

Trenował z Legią,  
powalczy z Zagłębiem


