
Gazeta od ponad 11 lat jest kolportowana do mieszkań na największych osiedlach Zagłębia Dąbrowskiego, oraz w wybranych punktach. Znajdziecie nas także na www.twojezaglebie.pl.

Wzrostpensji
Zagłębiowscy radni podjęli
decyzję w sprawie podwyżki
wynagrodzenia dla prezydentów
i burmistrzówmiast oraz
podwyższenia miesięcznych
diet radnych.

■ REGION strona 3

Historiamagłos
Czeladzkie miejsca o historycznym
znaczeniu ożyły i to dosłownie,
za sprawą specjalnych tabliczek
z kodami QR, które zostały
zainstalowane w czterech punktach
na terenie miasta.

■ CZELADŹ strona 10
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region
w skrócie

DĄBROWAGÓRNICZA
Wkrótce rozpocznie się re‐

mont dworca w Dąbrowie
Górniczej. 17 grudnia PKP
PLK przekazały wykonawcy
robót plac budowy. Prace
mają na celu przywrócenie
obsługi podróżnych, renowa‐
cję elewacji, wnętrz i otocze‐
nia oraz poprawę komfortu
oraz bezpieczeństwa. Plano‐
wany termin zakończenia in‐
westycji to pierwsza połowa
2023 roku.

SOSNOWIEC
Jeszcze przed wakacjami na

BraciMieroszewskich,woko-
licy hali sportowej, powsta‐
nie interaktywneprzejściedla
pieszych. To kolejne miejsce
w Sosnowcu, dzięki któremu
piesi będą czuli się bezpiecz‐
niej.

DĄBROWAGÓRNICZA
Zakończyła się przebudowa

ul. Legionów Polskich w Dą‐
browie Górniczej. Przy okazji
mieszkańcy Mydlic zyskali
ponad 100 miejsc do parko‐
wania wzdłuż ul. Ludowej.

REGION
Żółte naklejki z alfabetem

Braille’a, umieszczane zawsze
w tym samym miejscu na ta‐
bliczce z rozkładami jazdy na
przystankach, to pilotażowe
rozwiązanie Zarządu Trans‐
portu Metropolitalnego. Ma
onoułatwićpodróżowanieko‐
munikacją miejską osobom
niewidomym i niedowidzą‐
cym.

BĘDZIN
Do końca roku trwa akcja

„Zamelduj się w Będzinie”.
Wtymczasienanowozamel‐
dowanychczekaćbędąpakiety
powitalneskładającesięzmiej‐
skich gadżetów oraz zestawu
voucherów do wykorzystania
w miejskich instytucjach kul‐
tury i sportu, a chętni będą
mogliwygraćwkonkursiecen‐
ne nagrody.

CZELADŹ
Zakończyłasięmodernizacja

ulicy Siemianowickiej w Cze‐
ladzi – wymieniono nakładkę
asfaltową, zbudowano nowy
chodnik i postawiono nowo‐
czesne,oszczędneledowelam‐
py uliczne. Przy okazji w rejo‐
nieobwodnicypowstałokilka-
dziesiątmiejscpostojowychna
dwóch parkingach. Drugi,
międzygarażamiiosiedlemod
strony obwodnicy, został wy‐
lany ostatnią warstwą asfaltu
i jest do dyspozycji mieszkań‐
ców.

Teatr Zagłębia to instytucja, która sprzedała już na grudzień
prawiewszystkie bilety, dlatego obostrzenia są dla nas
dużymutrudnieniem Chcemy, żebykultura była otwarta.
Będziemyprosili o dobrowolne okazywanie paszportów.
Czujmysięw teatrze bezpieczni.

cytat tygodnia

IwonaWoźniak
dyrektor Teatru Zagłębia w Sosnowcu o paszportach covidowych

więcej na str. 9

Wdomu
U znajomych
Na wyjeździe
W pracy

Gdzie spędzisz święta BożegoNarodzenia?

Zapraszamy do głosowania w kolejnej sondzie na naszej stronie internetowej.

WUBIEGŁYMTYGODNIU PYTALIŚMY:

JAWORZNO

Potrąciłapolicjanta
iuciekła

Mundurowi z Jaworzna
zatrzymali30-letniąko-

bietę,którawtrakciekontroli
potrąciłapolicjantaiuciekła
z miejsca zdarzenia.

Do zdarzenia doszło przy
ulicy JanaPawła IIwJaworznie,
gdzie do kontroli został zatrzy‐
many osobowy peugeot. Poli‐
cjanci wylegitymowali prowa‐
dzącą pojazd 30-letnią kobietę.
Po sprawdzeniu bazy danych
okazało się, że jestposzukiwana
celem odbycia kary 20 dni
aresztu.

Kobieta zamiast zgodnie
z poleceniem opuścić pojazd,
wrzuciła bieg wsteczny i gwał‐
townieruszyła,anastępnieucie‐
kła. Przy okazji potrąciła funk‐
cjonariusza, który próbował
wyciągnąć kluczyki ze stacyjki.

W kierunku opon pojazdu
oddano dwa strzały. Mimo to
kobiecieudałosięuciec.Natych‐
miast zablokowano wszystkie
drogiwyjazdowezmiasta.Funk‐
cjonariuszomzJaworznapoma‐
gali policjanci z katowickiego
oddziału prewencji.

Ostatecznie 30-latka została
zatrzymana. Policjanci dotarli
do jednego z mieszkań
w Chrzanowie, gdzie ukrywała
siękobieta.Zaskoczona30-latka
zostałaprzewiezionadopolicyj‐

nego aresztu. Aktualnie trwa
wyjaśnianie sprawy.

BĘDZIN

Złodziejokazał się
znajomymcórki

Policjanci z będzińskiej
patrolówkizatrzymali21-

letniego mężczyznę, który
chwilę wcześniej dokonał
kradzieży z włamaniem
w jednym z mieszkań na
terenie miasta.

Policjanciotrzymalizgłoszenie
wsprawiewłamaniado jednego
z mieszkań na osiedlu Syberka
w Będzinie. Na miejscu zjawili
siępolicjancizbędzińskiejpatro‐
lówki,którzyodrazuprzystąpili
to działania. Funkcjonariusze
ustalili, iżrabuśkradnąc3laptopy
i tablet dokonał łupu o łącznej
wartości 12 tysięcy złotych.

Mundurowym udało się wy‐
typowaćpotencjalnegosprawcę
włamania.Czynnościwykonane
na miejscu zaprowadziły poli‐
cjantów do 21-letniego miesz‐
kańca Będzina, który okazał się
znajomym córki poszkodowa‐
nego.Policjancizatrzymalimęż‐
czyznę, który spędził noc w po‐
licyjnym areszcie. Następnego
dnia śledczy z będzińskiej ko‐
mendy przedstawili podejrza‐
nemu zarzut, do którego się
przyznał. O dalszym losie 21-
latka zadecyduje sąd. Grozi mu
nawet do 10 lat więzienia.

SOSNOWIEC

Po łapówkę...
dobankomatu

Policjanci z sosnowieckiej
drogówki zatrzymali 48-

letniego mieszkańca Będzi-
na, który podczas kontroli
drogowejzaoferowałim500
złotychłapówki.Mężczyzna
zdecydowałsięwsiąśćzakie-
rownicępomimoorzeczone-
gosądowegozakazuprowa-
dzenia pojazdów.

Sosnowieccy policjanci za‐
trzymali do kontroli drogowej
naulicyBędzińskiej samochód,
któregokierowcamiałorzeczony
sądowy zakaz prowadzenia po‐
jazdów.Podczasprzeprowadza‐
nych formalności, 48-latek
zBędzinazaproponowałkontro‐
lującym go mundurowym ła‐
pówkę wwysokości500złotych.

Mężczyznaoświadczyłjednak,
że nie ma takiej kwoty przy so‐
bie, więc policjanci musieliby
tylkowspólnie znimpodjechać
do… bankomatu. Zatrzymany
został poinformowany, że taka
propozycja jest przestępstwem
izostajewobectegozatrzymany.

48-latek usłyszał już dwa za‐
rzuty:złożeniaobietnicywręcze‐
nia łapówki policjantom oraz
niestosowaniasiędoorzeczonego
zakazu sądowego. Może mu za
to grozić kara do 3 lat więzienia.

SOSNOWIEC

Tragicznywypadek
zudziałem
śmieciarki

Sosnowieccypolicjancipod
nadzorem prokuratora

ustalająoolicznościśmiertel-
negopotrącenia,doktórego

doszło przy ul. Bohaterów
Monte Cassino.

Dozdarzeniadoszłowpiątek,
17 grudnia po siódmej rano.
W dzielnicy Zagórze, na ulicy
Bohaterów Monte Cassino ma‐
newrującanadrodzedojazdowej
dowiatyśmietnikowejśmieciarka
potrąciłaprzechodzącą54-latkę.
Kobieta odniosła rozległe obra‐
żeniagłowy.Pomimoreanimacji
nie udało się jej uratować.

Sosnowieccy policjanci pod
nadzorem prokuratora oraz
zudziałembiegłegowykonywali
namiejscuniezbędneczynności,
dzięki którym będzie można
ustalić wszystkie szczegóły tego
tragicznego zdarzenia.

JAWORZNO

Ukradłdatki
wiernych

Zarzutykradzieżyzwłama-
niemdokościołausłyszał

52-latek, zatrzymany przez
jaworznickich policjantów.
Mężczyzna jest podejrzany
okradzieżpieniędzypocho-
dzącychzdatkówwiernych.

Dyżurny jaworznickiejpolicji
otrzymałzgłoszenieowłamaniu
do jednego z kościołów na tere‐
nie miasta. Niezwłocznie na
miejsce został wysłany patrol,
który ustalił, że sprawca wszedł
downętrzakościołapouprzed‐
nimwybiciuwitraża,anastępnie
opróżnił zamknięte skrzynki,
w których znajdowały się pie‐
niądze z datków.

Policjanci z patrolówki wyty‐
powali mężczyznę, który mógł
dokonać tegoczynuiprzystąpili
dodziałania. Jużpogodzinieod
zdarzeniazatrzymali52-letniego
mieszkańcaJaworzna.Mężczyzna
był bardzo zaskoczony wizytą
mundurowych,zostałzatrzymany

i doprowadzony do jaworznic‐
kiej komendy.

Podczas przesłuchania usły‐
szał zarzut kradzieży z włama‐
niem w warunkach recydywy,
za co grozi mu do 10 lat pozba‐
wieniawolności.Zadopuszczenie
się czynów w warunkach recy‐
dywy kara może zostać zwięk‐
szona o połowę. 52-latek przy‐
znał się do winy i złożył krótkie
wyjaśnienia, oddał również
zrabowane pieniądze.

ZAWIERCIE

Chciałwłamaćsię
dosklepu

Policjanci otrzymali infor-
macjęopróbiewłamania

się do jednego z lokali han-
dlowych przy ulicy Wojska
PolskiegowPorębie.Wtrak-
cie dojazdu do wskazanego
miejsca patrol zauważył
mężczyznę, który na widok
radiowozu zaczął uciekać.
W trakcie pieszego pościgu
funkcjonariusze zauważyli,
jak uciekinier odrzuca trzy-
many w dłoni łom. Chwilę
później mężczyzna został
zatrzymany.

Mundurowi potwierdzili, że
usiłował się włamać do jednego
z lokali. W pobliżu znaleźli na‐
leżący do zatrzymanego plecak
z narzędziami. Mężczyzna był
dobrzeprzygotowanydoswojej
„roboty”. Jaksięokazało37-letni
mieszkaniecsąsiedniegopowiatu
miał już na swoim sumieniu
włamania,zaktórebyłjużkarany,
a teraz działał w warunkach
multirecydywy. Zatrzymany
usłyszał zarzut, do którego się
przyznał.Prokuratorzastosował
wobec niego policyjny dozór.
Za popełnione przestępstwo
grozi kara nawet do 10 lat po‐
zbawienia wolności.

na sygnale

OGŁOSZENIE

„SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców
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Zespół Oddziału Orto-
pedii i Traumatologii Na-
rządu Ruchu z Pododdzia-
łem Chirurgii Artrosko-
powej Sosnowieckiego
Szpitala Miejskiego wy-
konał pierwszą w historii
placówki operację kręgo-
słupa. Została ona z suk-
cesem przeprowadzona
u 69-letniej pacjentki ze
stenoząkanałukręgowego.

Pierwszy wysokospecjali‐
styczny zabieg w tym zakresie
przeprowadził pod koniec li‐
stopada zespół chirurgów
z oddziału ortopedii pod kie‐
runkiem dr. n. med. Bogdana
Wójcika i dr. Rafała Sadło.
– Poddana operacji pacjentka
zgłosiła się do nas z krytycz‐

nym uciskiem na struktury
neurologiczne, które powodo‐
wały, że była praktycznie wy‐
łączona z normalnego funk‐
cjonowania. W przeszłości
kobieta taprzeszła jużpodobny
zabieg, jednak doszło do zde‐
stabilizowania elementu i na‐
silenia zmian chorobowych –
mówi Rafał Sadło, chirurg
ortopeda przeprowadzający
operację.

Operacja polegała na usu‐
nięciu zdestabilizowanego im‐
plantu, następnie wykonaniu
laminektomii, czyli otwarciu
kanału kręgowego, oraz wycię‐
ciuelementów,którebyłyprzy‐
czyną ucisku na struktury neu‐
rologiczne. W celu stabilizacji
kręgosłupa 69-latki kręgi po‐
łączone zostały śrubami tyta‐

nowymi. – Operacja trwała 3,5
godziny. Dzięki zabiegowi pa‐
cjentka zyskała nowy komfort
poruszania się.Obecnie jej stan
jest bardzo dobry, a sama jest
zadowolona z uzyskanego
efektu. Teraz pozostaje praca
z rehabilitantem, który pomo‐
że jej powrócić do pełnej
sprawności – podkreśla Bog‐
dan Wójcik, dyrektor medycz‐
ny sosnowieckiego szpitala
i ordynator oddziału.

Dolegliwości bólowe, osła‐
bienie siłymięśniowej,drętwie‐
nie kończyn, a nawet utrata
możliwości poruszania się – to
objawyzmiandyskopatycznych
i zwyrodnieniowych, które do‐
prowadzają do stenozy kanału
kręgowego.Upacjentów,którzy
zmagają się z podobnymi obja‐
wami, stosuje się różne rodzaje
rehabilitacji, terapii manualnej
oraz, corazbardziejpopularnej,
osteopatii.

Można również wykonać
iniekcje okołokręgosłupowe,
które przeprowadza się na
bloku operacyjnym pod kon‐
trolą radiologiczną. Operacja
kręgosłupa jest ostatecznością
i przeprowadza się ją po kon‐
sultacjach lekarza z osobą
chorą. Co ważne, pacjent
wspólnie z ortopedą musi
ocenić swój stan, aby podjąć
ryzyko wiążące się z zabie‐
giem.

Objawy choroby zwyrodnie‐
niowej kręgosłupa dotykają

coraz większą grupę osób, róż‐
nią się one jednak stopniem
nasilenia.Przyczynproblemów
z narządem ruchu należy szu‐
kaćwstatycznymimałoaktyw‐
nym trybie życia nasilającym
się w trakcie pandemii, a także
w pogłębiającym się problemie
otyłości w społeczeństwie.

Pacjentów potrzebujących
pomocychirurgówniebrakuje,
a w sosnowieckim szpitalu pla‐
nowanesą jużkolejneoperacje.
Najbliższa dotyczyć będzie
odcinka szyjnego kręgosłupa
u osoby, która uległa urazowi
wwynikupoważnegowypadku.

Dla pacjenta będzie to szansa
na odzyskanie sprawności
wcodziennymżyciu.Satysfakcji
z rozwoju specjalistycznych
świadczeńmedycznychwmiej‐
skim szpitalu nie kryje też pre‐
zydent miasta. – Cieszymy się,
że mieszkańcy naszego miasta
zyskają niespotykaną dotąd
możliwość leczenia chorób
kręgosłupa pod okiem najlep‐
szych specjalistów. To stawia
Sosnowiecki Szpital Miejski na
równi z najlepszymi placówka‐
mi specjalizującymi się w dzie‐
dzinie ortopedii w regionie.
Jesteśmydumniz tego, jakszpi‐

tal rozwija sięwostatnimczasie
–podkreślaArkadiuszChęciń‐
ski, prezydent Sosnowca.

Co ważne dla pacjentów,
mimocoraztrudniejszejsytuacji
pandemicznej i przygotowania
przezszpitalkolejnychłóżekdla
pacjentówchorychnaCOVID-
19, oddział ortopedii działa bez
zmianwtrybieurazowym.Cią‐
głość opieki nad pacjentami
ortopedycznymijestszczególnie
ważnawokresiezimowym,kiedy
złamań i urazów jest najwięcej.
Dla szpitala priorytetem jest
uwzględnienie wynikających
z tego potrzeb pacjentów. MC

MonikaCygnarowska
m.cygnarowska@twojezaglebie.pl

1 listopada weszły w życie
przepisy o wynagrodzeniu
osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe. Na ich
mocy wzrastają diety radnych
oraz wynagrodzenia pracow‐
nikówsamorządowychzatrud‐
nianych na podstawie wyboru,
w tym starostów, wójtów, bur‐
mistrzów i prezydentów miast.

Zgodnie z nowymi regula‐
cjami prezydentom miast
może przysługiwać 20 041,50
zł brutto (wraz z dodatkami).
Granicę minimalną ustawo‐
dawca ustalił procentowo,
wskazując, że zarobkiniemogą
być niższe niż 80 proc. maksy‐
malnego wynagrodzenia okre‐
ślonego dla poszczególnych
stanowisk.

Wyższe wynagrodzenie
przysługuje włodarzom z wy‐
równaniem od 1 sierpnia 2021
roku. Nowe przepisy określają
także maksymalne wysokości
diet przysługujących radnym.
Zgodnie ze znowelizowaną
ustawą,wysokośćdietniemoże
przekroczyć w ciągu miesiąca
łącznie 2,4-krotności kwoty
bazowej określonej w ustawie
budżetowej dla osób zajmują‐
cych kierownicze stanowiska
państwowe.

Kwota bazowa wynosi obec‐
nie 1 789,42 zł. Oznacza to, że
po wejściu w życie przepisów,
maksymalna dieta radnego
wzrosła do 4 294,60 zł (wcze‐
śniej było to 2 684,13 zł). Do‐
datkowo radny dostaje zwrot
kosztów podróży służbowych,
według zasad określonych
w odrębnych przepisach.

Podwyżka
dla prezydentów,
burmistrzów i wójtów

W związku z nowymi regu‐
lacjami prezydent otrzyma
wynagrodzenie wynoszące
ponad 18 tys. złotych. Składa
się na to: wynagrodzenie za‐
sadnicze – 10 770,00 zł, doda‐
tek funkcyjny – 3 450, 00 zł,
dodatek specjalny – 4 266, 00
zł.

Na podobne wynagrodzenie
może liczyć prezydent Będzina
Łukasz Komoniewski, u któ‐
rego wynagrodzenie zasadni‐
cze wynosi 10 430 zł, dodatek
funkcyjny to 3 450 zł oraz do‐
datek specjalny 4 164 zł.

W przypadku prezydenta
Dąbrowy Górniczej, Marcina
Bazylaka wynagrodzenie rów‐
nież wynosić będzie ponad 18
tys. złotych: wynagrodzenie

zasadnicze 10 770 zł, dodatek
funkcyjny 3 450 zł oraz doda‐
tek specjalny w wysokości 30
proc. łącznego wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funk‐
cyjnego, co stanowi 4 266 zł.

Zgodnie z uchwałą czeladz‐
kich radnych burmistrz Cze‐

ladzi otrzyma 100 proc. mak‐
symalnego wynagrodzenia za‐
sadniczego (10 430 złotych).
Ponadto uchwalono maksy‐
malny dodatek (3450 złotych)
oraz dodatek specjalny w wy‐
sokości 30 proc. wynagrodze‐
nia. Łącznie wynosi to 18 044
złotych.

Wyższe diety radnych
Rani podjęli także uchwały

w sprawie ustalenia wysokości
nowych diet. W gminach po‐
wyżej 100 tys. mieszkańców,
awięc i sosnowieckimradnym,
przysługują w ciągu miesiąca
diety w wysokości do 100 proc.
maksymalnej wysokości diety,
a stawka ta wynosi 4 294,60 zł.

W Sosnowcu radni, którzy
nie sprawują żadnej funkcji
otrzymają 3,8 tys. zł, przewod‐
niczący lub zastępca przewod‐

niczącego komisji otrzyma 4,1
tys. zł, a przewodniczący rady
miasta 4,3 tys. Na podobne
wynagrodzenie mogą liczyć
radni w Dąbrowie Górniczej.

Nieco inaczej sytuacja wy‐
gląda w Będzinie i Czeladzi,
gdzie liczba mieszkańców nie
przekracza100 tys.Tooznacza,
żedietaniemożebyć tutajwyż‐
sza niż 75 proc. kwoty maksy‐
malnej (4294, 61zł), cowynosi
3 220,96 zł. W miastach tych
przewodniczący mogą otrzy‐
mywać zgodnie z ustawą
3 220,96 złotych, czyli maksy‐
malne uposażenie. Wiceprze‐
wodniczący rady oraz prze‐
wodniczącykomisjiradymiasta
po ok. 3 060 złotych (95 proc.
maksymalnego uposażenia),
a radni bez dodatkowych sta‐
nowisk mogą liczyć na prawie
2 900 złotych. ■
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Zagłębiowscy radni podjęli decyzję w sprawie podwyżki wynagrodzenia dla prezydentów i burmistrzówmiast oraz
podwyższeniamiesięcznych diet radnych. Zmiany te zostały narzucone przez ustawę o zmianie ustawy owynagrodzeniu
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Podwyżka dla włodarzy,
wyższe diety radnych

Historyczna operacja w miejskim szpitalu
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Najlepsze życzenia z okazji
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku,
aby przyjście na świat Chrystusa
przyniosło ze sobą radość,
pokój, nadzieję i miłość.

Życzy

Ewa Malik, Poseł na Sejm RP

REKLAMA 21_01073_2
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Powołano spółkę – SIM Zagłębie, któramaw planachwybudowanie (w pierwszym etapie) około 1000mieszkań dla osób,
któremają zdolność czynszową, a niemają kredytowej. Będą tomieszkania budowanew ramach programu: Społecznej
InicjatywyMieszkaniowej.

SIM Zagłębie już działa

REKLAMA 21_00096_4

Monika Cygnarowska
m.cygnarowska@twojezaglebie.pl

SIM Zagłębie, czyli Społecz‐
na Inicjatywa Mieszkaniowa
to dwudziesta taka spółka
w Polsce i czwarta w woje‐
wództwie śląskim. Swoim
zasięgiem spółka obejmuje
gminy: Będzin, Bobrowniki,
Czeladź, Chrzanów, Ogrodzie‐
niec, Siewierz, Sosnowiec,
Szczekociny, Psary i Wojko‐
wice. – Dziwię się gminom,
które jeszcze nie przystąpiły
do Społecznych Inicjatyw
Mieszkaniowych.Tenprogram
działa zarówno w większych
miastach, jak i mniejszych
gminach. W województwie
śląskim planujemy budowę
4 tysięcy mieszkań i powołanie
kolejnych spółek – zapowie‐
dział Arkadiusz Urban, prezes
Krajowego Zasobu Nierucho‐
mości.

Docelowo spółka ma wybu‐
dować około 1000 mieszkań.
– To ważny dla nas moment,
bo wszyscy wiemy, jak duże
są potrzeby jeśli chodzi o bu‐
downictwo komunalne w na‐

szych miastach i miastecz‐
kach. Widzimy też jak mocno
i szybko rosną ceny mieszkań,
a to sprawia, że coraz większa
liczba mieszkańców nie może
sobie na nie pozwolić. Jestem
przekonany, że dodatkowa
możliwość budowy mieszkań
komunalnych ucieszy naszych
mieszkańców. Jestem zadowo‐
lony również dlatego, że SIM
czyli Społeczna Inicjatywa
Mieszkaniowa jest u nas tak
szeroka, mamy gminy i po‐
wiaty nie tylko z naszego
województwa, ale również
z Małopolski. Teraz przed
nami ogromne wyzwanie
i przygotowanie się do tych
inwestycji – mówi Arkadiusz
Chęciński,prezydentSosnowca.

Społeczna Inicjatywa
Mieszkaniowa

Gminy, które przystąpiły do
SIM Zagłębie objęły udziały
w spółce po 3 miliony złotych
każda. Kapitał zakładowy
spółki wynosi 30 milionów
złotych. Pozostałymi źródłami
finansowania inwestycji będą
m.in.: środki z Rządowego

Funduszu Rozwoju Mieszkal‐
nictwa do 10 proc. kosztów
inwestycji, finansowe wspar‐
cie z Funduszu Dopłat, party‐
cypacja najemców, finanso‐
wanie zwrotne (preferencyjny
kredyt) w ramach realizacji
rządowego programu popie‐
rania budownictwa mieszka‐
niowego z Banku Gospodar‐
stwa Krajowego.

Dodatkowo, w przyszłym
roku Krajowy Zasób Nieru‐
chomości zamierza wnieść do
spółki aport nieruchomości
położonej w Sosnowcu przy
ul. Dobrzańskiego, o po‐
wierzchni około 1,22 ha. Pla‐
nowo powstanie na niej nie‐
ruchomość z 89 lokalami
mieszkalnymi.Uzasadnieniem
gospodarczym aportu Nieru‐
chomości KZN do SIM Zagłę‐
bie jest wykorzystanie gruntu
Skarbu Państwa, odpowiada‐
jącego na potrzebę komplek‐
sowego, pożądanego społecz‐
nie i funkcjonalnie zagospo-
darowania terenu, celem stwo‐
rzenia warunków do zwięk‐
szenia dostępności mieszkań
na wynajem z opcją dojścia

do własności. Kryteria najmu
lokali określać będzie gmina,
na terenie której inwestycja
mieszkaniowa będzie realizo‐
wana.

Co zyskają miasta?
– W Czeladzi, dzięki spółce,

ma powstać minimum 60
mieszkań, a mamy nadzieję,
że będzie ich ok. 80. Pierwsze,
przynajmniej finansowe efekty
już są, bo dzięki wejściu do
wspieranej przez państwo
spółki każda gmina, w tym

także Czeladź, już otrzymała
z budżetu państwa kwotę 3
mln zł jako wkład na przyszłą
budowę. Ale to nie wszystko.
Gminy otrzymają także z ban‐
ku BGK grant w wysokości
do 35 proc. wartości inwesty‐
cji. Resztę kosztów budowy
poniesie spółka z niskoopro‐
centowanego kredytu – wyja‐
śnia Zbigniew Szaleniec, bur‐
mistrz Czeladzi.

A to nie koniec profitów.
– Naszą intencją jest, by
w Czeladzi, dzięki powołanej
spółce,wyremontowanoiprze-
kształcono na budynek miesz‐
kalny dawną szkołę górniczą,
a wcześniej internat przy ul.
21 Listopada. Ma tam powstać
ok. 80 mieszkań, w tym część
dla osób w podeszłym wieku.
Miejmy nadzieję, że w przy‐
szłym roku doczekamy się
projektu i pozwolenia na bu‐
dowę, a w kolejnym rozpocz‐
nie się remont. Oby tak się
stało, bo lista oczekujących na
mieszkanie komunalne w na-
szym mieście jest ciągle dłu‐
ga – dodaje burmistrz Szale‐
niec.

Mieszkania w SIM przezna‐
czone będą dla osób i rodzin
nieposiadających własnego
mieszkania w danej miejsco‐
wości, które dysponują środ‐
kami na regularne opłacanie
czynszu, jednak ich dochody
są za niskie na zaciągnięcie
kredytu hipotecznego na
mieszkanie. – Mieszkania
budowane w ramach SIM Za‐
głębie w naszej gminie po‐
wstaną na terenie znajdującym
się w pobliżu parku miejskie‐
gowSiewierzu–mówiąprzed‐
stawiciele Urzędu Miasta
i Gminy Siewierz.

W Będzinie ma powstać
natomiast 90 mieszkań w ra‐
mach Społecznej Inicjatywy
Mieszkaniowej–SIMZagłębie.
Nowe mieszkania mają po‐
wstać także w Sarnowie, nie‐
opodal węzła bezkolizyjnego
przy DK 86 oraz w pozosta‐
łych miastach i gminach, któ‐
re są częścią spółki. – To mi‐
lowy krok w rozwoju miasta,
ale i duża szansa dla mło‐
dych – zaznacza Tomasz
Szczerba, burmistrz Wojko‐
wic. ■
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ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI
prezydent Sosnowca

Święta spędzam
w tradycyjny spo‐
sób w ro-
dzinnym gronie
na miejscu w So‐
snowcu. Wszyst‐
kim czytelnikom„Twojego Zagłę‐
bia”, a zarazemwszystkim, którzy
tworzą gazetę, życzę pięknych
i radosnych Świąt Bożego Naro‐
dzenia. Niech będzie to dobrze
spędzony czas przy świątecznej
choince w gronie rodziny i przy‐
jaciół. Magiczna moc wigilijnego
wieczoru niech przyniesie szczę‐
ście i radość, a Gwiazda Betlejem‐
ska niech świeci pełnym bla‐
skiemwprowadzając naswNowy
2022 Rok. Życzę także wszelkiej
pomyślności i sukcesów w życiu
prywatnym i zawodowym.

BEATA
MARCINKOWSKA
kierownik Kopalni Kultury Czeladź

Bardzo lubię świę‐
ta Bożego Naro‐
dzenia, a najbar‐
dziej ten czas
przedświątecznej
krzątaniny. Wigilię
spędzamywgronie najbliższej ro‐
dziny. Jest pięknie ubrana choin‐
ka, prezenty i wigilijne potrawy,
oczywiście staramy się, aby było
ich dwanaście. Po kolacji i życze‐
niach jest czas na rozmowy i gra‐
nie w planszówki z siostrzenicą.
Kolejne dwa dni to obowiązkowe
spacery i odwiedziny u rodziny,
a także czas dla siebie. Ja od 5 lat

biegam z grupą #czeladzbiega,
więc tradycyjnie w obydwa świę‐
ta umawiamy się z koleżankami
na wspólne bieganie.
Jeśli chodzi o moją ulubioną po‐
trawę, to bardzo lubię kapustę
z grochem i postne pierogi, ale
najbardziej smakują mi gołąbki
z kaszą gryczaną w sosie grzybo‐
wym. Najważniejsze to kupić od‐
powiednią kapustę, musi być
większa, żeby dało się bez pro‐
blemu zawijać farsz. Oczywiście
te gołąbki można przygotowy‐
wać przez cały rok, ale nigdy nie
są tak pyszne, jak w wigilię.
Podaję taki podstawowy przepis:
większa główka białej kapusty,
400 g kaszy gryczanej, 60 g su‐
szonych grzybów, 300 g piecza‐
rek, 2 ząbki czosnku, łyżka świe‐
żej natki pietruszki, duża cebula,
do smaku: sól, pieprz,majeranek,
koperek, 500ml bulionuwarzyw‐
nego, może być kupny.
Dalej postępujemy, jak z trady‐
cyjnymi gołąbkami.
Tak przy okazji marzę sobie, że
nie ma żadnych ograniczeń, że
możemy już jako Kopalnia Kul‐
tury organizować takie wyda‐
rzenia, jakie chcemy – spektakle
i koncerty bez limitów, bez ma‐
seczek, bez ciągłej obawy, że
trzeba będzie coś odwoływać
albo przekładać. Marzę o powro‐
cie do normalności sprzed pan‐
demii. Planów i pomysłówmamy
dużo, więc teraz czekamy na
szansę, aby je spokojnie realizo‐
wać.
Czego ja mogę życzyć sobie
i Państwu? Przede wszystkim ży‐
czę, abyśmy zdrowi byli, ale też
bardziej życzliwi i tolerancyjni
w stosunku do naszych bliźnich.

CAIO PACHECO
koszykarzMKSDąbrowaGórnicza

Boże Narodzenie
w Brazylii to czas
podziękowań za
wszystko i prze‐
bywania z uko‐
chanymi osobami.
Zazwyczaj spędzamygo z rodziną
i jedzeniem, dużą ilością jedzenia.
W Brazylii tradycyjnie jada się
prosiaka z ryżem i suszonymi wi‐
nogronami. Przepis będę musiał
pominąć, bo tak naprawdę nie
wiem jak go zrobić, po prostu
uwielbiam go jeść. Brazylia jest
naprawdę religijnym krajem,
więc tradycją w wielu rodzinach
jest chodzenie do kościoła i mo‐
dlenie się, no i oczywiście dawa‐
nia prezentów w noc z 24 na 25
grudnia.

DAWID KONARSKI
siatkarzWarty Zawiercie

Staram się spę‐
dzać w rodzin‐
nym gronie jak
najwięcej czasu
i taki sam zamiar
mam także w tym
roku. Na pewno święta spędzimy
zmoimi rodzicami, rodzicamimo‐
jej żony Sabiny oraz resztą naszej
rodziny. Będzie nas ponad 20
osób. I w takiej rodzinnej atmos‐
ferze nam ten świąteczny okres
mija. Jak zwykle krótki, bo zawsze
mamy pomiędzy Bożym Naro‐
dzeniem, a Nowym Rokiemwrzu‐
coną ligową kolejkę. Podobnie
jest w tym roku. Na odpoczynek
mamy dwa dni. Teraz bardziej cie‐

szę się z tego, że jesteśmy w Boże
Narodzenie razem. Wcześniej, za‐
nim rozpocząłemprzygodę z siat‐
kówką, liczyły się głównie prezen‐
ty i moment, gdy mogłem zabrać
je spod choinki. Teraz dużo lepiej
jest dawać komuś upominki i pa‐
trzeć jak młodsze pokolenia się
z nich cieszą. Dlamnieważniejsze
jest wspólne spędzenie czasu,
wypicie kawy, posiedzenie razem
do późnych godzin wieczornych.
To coś, co chyba tak naprawdę
jest potrzebne namwszystkim.To
taka chwila odpoczynku i wyha‐
mowania w tym pędzącym świe‐
cie. Gdybym miał wybrać jedną
ulubioną tradycję świąteczną, to
chybabyłoby to strojenie choinki.
Zawsze to jest miły moment, nie
trzeba się wtedy spieszyć.
Jeśli mam wybrać jedną potrawę,
to będzie to barszcz z uszkami.
A jak to się ma do diety sportow‐
ca? Oczywiście w tym czasie
wszystkiego można spróbować,
tylko nie w ogromnych ilościach,
a symbolicznie. Może nie wszyst‐
kich tradycyjnych 12 potraw, ale
możnaposmakowaćwielu rzeczy.
Można też zjeść kawałek sernika,
wypić kawębez cukru. Przez takie
dwa dni nie da się ani mocno
schudnąć, ani mocno przytyć,
więc nic złego się nie stanie.
Spokojnych świąt Bożego Naro‐
dzenia. Życzę Państwu spędzenia
tego czasu w gronie rodzinnym.
Spędźmy te święta i okres po‐
świąteczny w zdrowiu, aby nie
doszło do niepotrzebnych zacho‐
rowań. I przede wszystkim odpo‐
czynku, wyhamowania od tego
codziennego pośpiechu, zadumy
oraz rozmowy z najbliższymi, bo
w dobie Internetu coraz częściej

zanika nam ten bezpośredni kon‐
takt. Spotykajmy się, rozmawiaj‐
my i spędzajmy ten czas ze sobą
nawzajem.

IWONA WOŹNIAK
dyrektor Teatru Zagłębia
w Sosnowcu

Od lat mojego
dzieciństwa czas
Świąt Bożego
Narodzenia to
czas spędzony
z moimi najbliższy‐
mi. Rodzinna atmosfera, stółwigi‐
lijny, do którego zapraszamy bliż‐
szą i dalszą rodzinę, wspólne pie‐
czenie pierników, strojenie choin‐
ki. Staram się, zgodnie z rodzinną
tradycją, aby na chwilkę zatrzy‐
mać czas, skupić się na domu, ro‐
dzinie, tych, którzy są z nami
i tych, którzy pozostają w naszej
pamięci.
Uwielbiam celebrować wszystkie
tradycje, które zostały nam prze‐
kazane. Na stole zawsze przygo‐
towujemy dwanaście potraw wi‐
gilijnych, w tym te lokalne przy‐
smaki „moczka” i „makówki”. Nie
może zabraknąć także kilku ro‐
dzajów ryb, zupy z fasolą i grzy‐
bami, kapusty z grzybami, ko‐
niecznie przygotowanej zgodnie
z przepisem mojej mamy. Wspól‐
ne przygotowania stołu wigilijne‐
go, przy którym zawsze stoi puste
krzesło dla niespodziewanego
gościa, to także część celebracji
tego niezwykłego wieczoru.
Wspomnienia, wzruszenia i dzie‐
lenie się opłatkiem to najważniej‐
sza część wigilii. No i prezenty,
które na Górnym Śląsku, z które‐

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas.Większość z nas obchodzi je tradycyjnie z rodziną i najbliższymi
przyjaciółmi. Zapytaliśmy zagłębiowskich samorządowców oraz ludzi sportu i kultury, jak grudniowe święta wyglądają
u nich oraz co chętnie przygotowują na świąteczny stół.

Jak Zagłębiacy spędzają święta?
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go pochodzę, zawsze przynosi
„dzieciątko”. Czekamy na nie
wszyscy, starsi i najmłodsi. No,
a po prezentach długie biesiado‐
wanie i śpiewanie kolęd. Czekam
na te święta zawsze tak samo, bu‐
dzi się we mnie mała dziewczyn‐
ka i to chyba najpiękniejszy mo‐
ment roku. Czekam też na wigilię
w gronie moich współpracowni‐
ków, przyjaciół z Teatru Zagłębia,
który jest od kilku lat moim dru‐
gim domem.
Życzę Państwu samych radości,
zdrowia i wszelkich obfitości,
a nade wszystkomiłości.
W tymzabieganymczasie, pełnym
napięć, niepokoi, niech te dni
upłyną w błogim spokoju, ciszy,
z ludźmi, którzy sądlaWasnajbliżsi!
Przepis na najlepszy wigilijny de‐
ser podawany na Górnym Śląsku:
Makówki
Składniki: 300 g maku mielonego,
1 litr mleka, pół kostki masła,
3 bułki, 3 łyżkimiodu, 120g rodzy‐
nek, 120g migdałów z wiórkami
kokosowymi, cukier do smaku, cu‐
kier waniliowy, olejekmigdałowy.
Wykonanie: gotujemy mleko
z masłem, dodajemy zmielony
mak,mieszamy, dodajemywszyst‐
kie bakalie: rodzynki, migdały, ko‐
kos i inne (mogą być orzechy la‐
skowe, włoskie). Dodajemy miód,
cukier, do smaku olejek migdało‐
wy. W osobnej misce układamy
pokrojoną bułkę i zalewamymasą
makową. Wszystko razem miesza‐
my. Najlepiej przygotować potra‐
wę dzień przed Wigilią, aby
wszystkie składniki dobrze się po‐
łączyły. Podajemy na zimno.
Przepis pochodzi z powiatumiko‐
łowskiego. W innych miejscach
może się nieznacznie różnic np.
zamiast mleka dodaje się wody.

JERZY GÓRAK
dyrektor Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Sosnowcu

Święta Bożego
Narodzenia to
dla mnie wyjąt‐
kowy czas, rado‐
sny, niosący na‐

dzieję i odpoczynek od codzien‐
ności. To czas pełen szczęścia, mi‐
łości i spokoju, przepełniony ro‐
dzinnym ciepłem, pełen wiary
i magicznego powrotu do lat
dzieciństwa. Wigilię i Boże Naro‐
dzenie zawsze spędzam w naj‐
bliższym gronie rodzinnym. To
jedno z naszych najpiękniejszych
spotkań rodzinnych w ciągu całe‐
go roku. Wszystkie wigilijne po‐
trawy smakują niepowtarzalnie
i wszystkich chętnie próbuję, ale
tradycyjnie karp smażony czy
zupa grzybowa to moje ulubione
dania.
Wszystkim czytelnikom„Twojego
Zagłębia” z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia życzę
przede wszystkim dużo zdrowia,
wielu głębokich i radosnych prze‐
żyć, wewnętrznego spokoju
i szczęścia. Niech ten wspaniały
czas przyniesie wszystkim mnó‐
stwo radości, miłości oraz niech
będzie czasem wytchnienia od
codziennych spraw.

JOANNA SEKUŁA
senatorka RP z Sosnowca

Święta spędzimy
w domu. Spoty‐
kamy się dużą
gromadą, dzieci,
wnuki, moja
mama, siostra i jej
dzieci. Cudownie, głośno, rado‐
śnie. Jemy, gramy i śpiewamykolę‐
dy, dzieci rozdają prezenty spod
choinki. Tradycyjnie, bardzo stara‐
my się niczego nie zmieniać. Ulu‐
bioną potrawą, jedzoną tylko raz
w roku, jest zupa grzybowa z ma‐
leńkimi uszkami, które robimy
sami. Od kilkunastu lat robimy też
karpiapo żydowsku.Wspaniała po‐
trawa, lekko zmodyfikowana, trud‐
na do zaakceptowania przez nie‐
których, bomawsobie niekoniecz‐
nie tradycyjnie łączone smaki.
Przepis: przygotować migdały
(sparzone, obrane i posiekane)
i rodzynki (sparzone), dużo wa‐
rzyw (marchew, pietruszka, seler)
zagotować z pokrojoną w kostkę

cebulą. Odcedzić wywar, dołożyć
kawałki karpia, gotować przez
chwilę.Wyjąć karpia, podzielić na
mniejsze części, ułożyć w salater‐
kach, dodać migdały i rodzynki.
Zalać wywarem z rozpuszczoną
żelatyną, doprawionego świeżo
zmielonym pieprzem (jak mówili
autorzy - gębę ma wykrzywiać)
i solą. Po zastygnięciu uzyskuje‐
my znakomitą, delikatną przeką‐
skę. Smacznego.
Szanowni Państwo, życzę Wam na
świąteczny czas spokoju, niech
żadne spory Was nie podzielą,
niech będzie między Wami praw‐
dziwa miłość i radość. Słuchać, cie‐
szyć się wzajemnością, odnaleźć
w tym szalonym świecie dawną ro‐
dzinną i przyjacielskąbliskość.

KRZYSZTOF DUDZIŃSKI
przewodniczący RM Będzina

Święta Bożego
Narodzenia to
czas, którywmo-
jej rodzinie spę‐
dza się razem,
wielopokolenio‐
wo. Od najmłodszych lat wszyscy
członkowie rodziny wspólnie
przygotowują świąteczne potra‐
wy, dekorują choinkę. Święta
rozpoczynamy wraz z pierwszą
gwiazdką, tradycyjnie na stole
znajduje się karp, zupa grzybo‐
wa, barszcz z uszkami, pierogi
z kapustą i grzybami, kapusta
z grochem oraz kompot z suszo‐
nych owoców. Ulubioną potrawą
w mo-jej rodzinie są pierogi,
oczywiście lepione w domu wraz
z dziećmi, dzięki czemu ta trady‐
cja jest przekazywana najmłod‐
szym.
Najserdeczniejsze życzenia świą‐
teczne... dużo zdrowia, bo to teraz
najważniejsze, wyrozumiałości,
energii... Niech zapach choinki
i Świąt wprowadzi wWaszych do‐
mach klimatyczny nastrój, pełen
spokoju i rodzinnego ciepła. Za
nami wszystkimi ciężki rok...
niech ten Nowy będzie bardziej
łaskawy i przyniesie samepozyty-

wy. Spełnienia marzeń i realizacji
wszystkich planów.

ŁUKASZ KOMONIEWSKI
prezydent Będzina

Święta Bożego
Narodzenia to
dla mnie przede
wszystkim pach‐
nąca choinka
i aromat świątecz‐
nych potraw: zupy grzybowej, wi‐
gilijnego kompotu, a przede
wszystkim mojego ulubionego
smażonego karpia. Najważniej‐
sza jest jednak możliwość spę‐
dzenia tego czasu w gronie naj‐
bliższych, w domu, w atmosferze
spokoju i wytchnienia po przed‐
świątecznym pędzie.

ŁUKASZ KONARSKI
prezydent Zawiercia

Święta Bożego
Narodzenia spę‐
dzę w rodzin‐
nym gronie.
Z okazji nadcho‐
dzących Świąt Bo‐
żego Narodzenia życzę miesz‐
kańcom wyjątkowych chwil
przepełnionych radością oraz ro‐
dzinną atmosferą. Niech świą‐
teczny czas spędzony w gronie
najbliższych będzie momentem
odpoczynku i wytchnienia od co‐
dziennych obowiązków. W zbli‐
żającym się 2022 roku życzę
wszelkiej pomyślności, zdrowia,
entuzjazmu i zapału potrzebne‐
go do osiągnięcia zamierzonych
celów.

RAFAŁ ADAMCZYK
burmistrz Sławkowa

Święta Bożego
Narodzenia spę‐
dzam co rok tra‐
dycyjnie, w gro‐
nie najbliższych.
Codzienna goni-

twa sprawia, że ten czas rezerwu‐
ję wyłącznie dla rodziny. Tego‐
roczne święta spędzamywdomu,
ale z pewnością wybierzemy się
na długi spacer z naszym nowym
członkiem rodziny – golden re‐
trieveremHoney’em.
Trudnowyobrazić sobie świątecz‐
ną atmosferę bez charaktery‐
stycznych dla tego czasu potraw.
W tym względzie jestem absolut‐
nym zwolennikiem tradycji. Nie
może zabraknąć czerwonego
barszczu, pierogów, zupy grzybo‐
wej z jesiennych zbiorów i ryby.
Na nasz wigilijny stół tradycyjnie
piekę domową chałkę, która ide‐
alnie sprawdza się w połączeniu
z miodem lub własnej roboty po‐
widłami śliwkowymi.
Mieszkańcom Sławkowa i Czytel‐
nikom „Twojego Zagłębia” życzę
rodzinnych, pełnych ciepła i spo‐
koju Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i speł‐
nienia marzeń w nadchodzącym
nowym, 2022 roku.

MARCIN BAZYLAK
prezydent
Dąbrowy Górniczej

Święta spędzę tra‐
dycyjnie z rodzi‐
ną, z dziećmi. To
dla nas bardzo
fajny czas, bo
wiemy, że spędzi‐
my go razem. Nie tylko przy wigi‐
lijnym stole, ale również aktyw‐
nie. Wspólne przystrajanie choin‐
ki, szykowanie świątecznych po‐
siłków i ich smakowanie oraz roz‐
pakowywanie prezentów, to wy‐
jątkowe i wspaniałe chwile. Na
pewno odwiedzimy też najbliż‐
szych i, jeśli pogoda dopisze, wy‐
bierzemy się na spacer, by spalić
trochę świątecznych kalorii.
Niezmienne od lat, moim ulubio‐
nym świątecznym przysmakiem
jest kutia babci Heleny, której
przygotowanie opanowała do
perfekcji, a przepis pozostaje jej
słodkim sekretem.



www.twojezaglebie.plŚRODA 22 GRUDNIA 2021 | NR 11 (489)8 W ZAGŁĘBIU

„Matrix Zmartwychwsta-
nia" to długo wyczekiwana
czwarta odsłona przeło-
mowej serii filmów, które
zrewolucjonizowały swój
gatunek. W nowym obrazie
powracają aktorzy z po-
przednich części - Keanu
Reeves i Carrie-Anne Moss
- w rolach słynnych posta-
ci Neo i Trinity. Thomas
Anderson prowadzi pozor-
nie zwyczajne życie, biorąc
niebieskie pigułki. Miewa
jednak niepokojące prze-
błyski pamięci, z których
zwierza się psychologowi.
Kiedy jednak Morfeusz ofe-

ruje mu czerwoną pigułkę
ponownie otwiera jego
umysł na świat Matrix,
gdzie spotyka Trinity i roz-
poczyna nową przygodę.

MATRIX
ZMARTWYCHWSTANIA

PRZEPROWADZKI kompleksowe
32 220 64 27, 531 944 531

OCHRONA z gr. niepełnosprawno‐
ści,3010zł. Będzin, 604-630-556

SKUP nieruchomości za gotówkę: ko‐
mornik, remont, udział, spadek. Tel.
512-184-068

DROBNE

POŻYCZKI
MINIMUM FORMALNOŚCI

SZYBKA
DECYZJA

W DOMU KLIENTA
TEL: 32 280-40-70
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I Regulamin dostępny
w redakcji.

DOWYGRANIA
2 POJEDYNCZE
ZAPROSZENIA
DO KINA!

Rozwiąż sudoku,
a następnie
uzupełnij

powyższe pola
cyframi
z planszy.

Ciąg cyfr
prześlij na adres:
konkurs@

twojezaglebie.pl.
10 stycznia
o godz. 12:00
czekamy

na odpowiedzi.
O wygranej
decyduje
kolejność
zgłoszeń.

A1 I4F6D3 E2H8

SERWIS sprzątający, Będzin Łagisza,
668-085-925

SERWIS sprzątający pn.-pt.,
godz.8-16, z orzeczeniem, Czeladź,
604-630-556

DAM odstępne za mieszkanie: komu‐
nalne, zakładowe, spółdzielcze, za‐
mienię na inne. tel. 512-184-068

SERWIS sprzątający, Sosnowiec,
668-085-925
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tylkow:A-poniedziałekB-wtorek C-środaD-czwartek E-piątek F-sobotęG-niedzielę
zwyjątkiem:K-poniedziałku L-wtorkuM-środyN-czwartkuP-piątkuR-soboty S-niedzieli

MINIMARATONMATRIX 20:00C
KULTURADOSTĘPNA:REPUBLIKADZIECI 13:00D, 18:00D
HELIOSNASCENIE: GWIAZDKAZMAESTROANDRÉRIEU 16:00G
MATRIX ZmartwychwstaniaATMOS 12:45C, 19:00D
MATRIX Zmartwychwstania 14:45D, 16:45C, 17:30MNP, 20:00CD, 20:45MNP
SPIDER-MAN.Bezdrogi dodomunapisyATMOS 18:15C
SPIDER-MAN.Bezdrogi dodomunapisy 14:00CD, 20:30CD
SPIDER-MAN.Bezdrogi dodomudubbing 10:45CD, 17:15CD
MISIEK EkipanawakacjachATMOS 11:00D, 16:00C, 16:45D,
MISIEK Ekipanawakacjach 10:00C
BIAŁYPOTOK 12:20C, 15:20D
WESTSIDE STORYATMOS 13:15D
WESTSIDE STORY 14:20C
NIEPATRZWGÓRĘATMOS 21:30C
NIEPATRZWGÓRĘ 20:20D
CLIFFORD.Wielki czerwonypies ATMOS 10:20C
CLIFFORD.Wielki czerwonypies 10:00D, 12:20D, 14:30C, 17:40D, 17:45C
NASZEMAGICZNEENCANTO 10:15D, 11:45C

MINIMARATONMATRIX 20:00C
KULTURADOSTĘPNA:REPUBLIKADZIECI 13:00D, 17:45D
HELIOSNASCENIE: GWIAZDKAZMAESTROANDRÉRIEU 16:00G
MATRIX Zmartwychwstania 12:30D, 14:30C, 17:30MNP, 18:30C,

19:00D, 20:00CD, 20:45MNP
SPIDER-MAN.Bezdrogi dodomunapisy 14:00CD, 16:15D,

16:30C, 19:30D, 20:00C, 20:30D
SPIDER-MAN.Bezdrogi dodomudubbing 10:45CD, 12:15C, 13:00D, 17:15D, 17:45C
MISIEK Ekipanawakacjach 10:00CD, 12:15C, 14:30D, 16:45D, 17:45C
WESTSIDE STORY 15:00C, 15:10D
NIEPATRZWGÓRĘ 21:45CD
BIAŁYPOTOK 11:00D, 13:40C
CLIFFORD.Wielki czerwonypies 10:10D, 10:30C, 12:10D, 15:40CD, 18:00C
DZIEWCZYNYZDUBAJU 11:45C, 18:30D, 20:15C
NASZEMAGICZNEENCANTO 10:30D, 11:00C

MATRIX Zmartwychwstania 12:50CD, 13:00MNP, 15:50CD,
16:00MNP, 18:50CD, 19:00MNP, 21:50CD, 22:00MNP

SPIDER-MAN.Bezdrogi dodomunapisy 15:30CD, 18:30CD,
19:00CD, 21:30CD, 22:00CD

SPIDER-MAN.Bezdrogi dodomudubbing 12:30CD, 13:00CD, 16:00CD
MISIEK Ekipanawakacjach 11:00CD, 12:30CD, 14:45CD, 16:50CD
WESTSIDE STORY 18:20CD
CLIFFORD.Wielki czerwonypies 11:00CD, 13:15CD, 15:30CD, 17:40CD
DZIEWCZYNYZDUBAJU 19:00CD, 21:40CD
NASZEMAGICZNEENCANTO 13:00CD
DOMGUCCI 20:00CD, 22:00CD
KINGRICHARD: ZWYCIĘSKARODZINA 15:20CD

SYLWESTERWTEATRZE ZAGŁĘBIA 31 GRUDNIA 18:00
OPOWIEŚĆWIGILIJNA 6 STYCZNIA 16:00, 7 STYCZNIA 18:00
POTOP 8 STYCZNIA 18:00, 9 STYCZNIA 18:00

REPERTUARY 22.12 – 29.12
GeneralnaDyrekcjaDróg

KrajowychiAutostradogło-
siła dwa przetargi na do-
kumentację przebudowy
drogi S1 w Sosnowcu.
Wśród wytycznych, które
będą stały przed projek-
tantami, jest uwzględnie-
nie w dokumentacji ekra-
nów akustycznych.

Pierwsze z postępowań do‐
tyczy odcinka drogi ekspre‐
sowej S1 o długości około
2,3 km pomiędzy ulicą Inwe‐
stycyjną, a węzłem Jęzor.
Oczywiście z zakresu postę‐
powania wyłączony jest wia‐
dukt nad torami kolei piasko‐
wej oraz rzeką Bobrek, który
był wybudowany od nowa
kilka lat temu. Najważniejszy‐
mi założeniami stawianymi
przed GDDKiA jest dostoso‐
wanie parametrów geome‐
trycznych istniejącej drogi do
parametrów technicznych
drogi ekspresowej, wzmoc‐
nienie konstrukcji drogi oraz
mostów i wiaduktów. – Miesz‐
kańców ulic Biała Przemsza,
Tuwima, Szybowa oraz Bro‐
nowa z pewnością najbardziej
ucieszy fakt, że w dokumen‐
tacji mają być uwzględnione
ekrany akustyczne – nie kryje
zadowolenia Arkadiusz Chę‐

ciński, prezydent Sosnowca.
– Dokumentacja powinna być
gotowa po 15 miesiącach od
dnia podpisania umowy –
dodaje.

Drugie postępowanie doty‐
czy rozbudowy fragmentu
drogi S1 o ok. 2,7 km odcinek
zaczynający się od węzła Jęzor
w Sosnowcu, a kończący się
przed węzłem Brzęczkowice
w Mysłowicach. W tym przy‐
padków również chodzi
o dostosowanie parametrów
geometrycznych istniejącej
drogi do parametrów tech‐
nicznych drogi ekspresowej
oraz wzmocnienie konstrukcji
nawierzchni drogi, mostów
i wiaduktów. Dzięki budowie
nowych i przebudowie istnie‐
jących ekranów akustycznych
zmniejszy się uciążliwość wy‐
wołana hałasem od ruchu
drogowego.

Według zapisów dokumen‐
tacja powinna powstać w ciągu
16miesięcyoddatypodpisania
umowy. – Myślę, że wkrótce
uda nam się również wyłonić
wykonawcę dokumentacji na
budowę zupełnie nowego wę‐
zła w Klimontowie, który
w ogromnym stopniu odciąży
ulicę Wojska Polskiego, Trau‐
gutta i Lenartowicza – dodaje
prezydent Sosnowca. MC

Szansa na rozbudowę
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Zpowodurosnącej liczby
zachorowań na COVID-19
zagłębiowskie miasta zre-
zygnowały z organizacji
miejskichimprezsylwestro-
wych.

Koronawirus nie odpuszcza.
Wciążrośnie liczbazakażonych.
Pod wielkim znakiem zapyta‐
nia stoi organizacja wielu wy‐
darzeń i imprez, w tym miej‐
skich imprez sylwestrowych.
Większość zagłębiowskich
miast podjęła już decyzję
o rezygnacji z imprezy.
Huczna impreza przed urzę‐
dem czy na rynku nie odbę‐
dzie się w Sosnowcu, Czeladzi,
DąbrowieGórniczej iBędzinie,
gdzie włodarze ze względów
bezpieczeństwa podjęli decy‐
zję o odwołaniu miejskiego
sylwestra. Również w Sławko‐
wie nie odbędzie się miejski
sylwester. Na płycie rynku na

czas późnego wieczoru i nocy
sylwestrowej ustawiane są
specjalne misy, w których roz‐
palany jest ogień. - Płyta rynku
jest do dyspozycji mieszkań‐
ców, którzy o północy witają
wspólnie nowy rok – zaznacza
Krzysztof Kozieł, rzecznik
prasowy Urzędu Miejskiego
w Sławkowie.

Jednym z nielicznych miast,
które wciąż nie podjęło decyzji
w tej sprawie, jest Zawiercie.
Wstępnie zaplanowano dysko‐
tekę sylwestrową i pokaz
ognia: widowisko fireshow
w wykonaniu Teatru Enigma.
- Miejski Ośrodek Kultury
analizuje możliwości związane
z obecną sytuacją sanitarno-
epidemiologiczną. Nie zapadła
jeszcze ostateczna decyzja –
wyjaśnia Patryk Drabek, na‐
czelnik wydziału komunikacji
społecznej Urzędu Miejskiego
w Zawierciu. MC

Miejskiego sylwestra
nie będzie!
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MonikaCygnarowska
m.cygnarowska@twojezaglebie.pl

W związku ze wzrostem
zakażeń, który osiąga niebez‐
pieczny poziom, polski rząd
postanowiłwprowadzićkolejne
ograniczenia. Od 15 grudnia
obowiązują zmienione limity
w restauracjach, kinach czy
teatrach. – Nie wiem, czy to
działania rządu, które mają
doprowadzić do tego, że mo‐
żemy tylko pracować, bo tylko
w zakładach pracy nie ma
ograniczeń. Według polskiego
rządu, nie ma gorszego miej‐
sca, gdzie można się zarazić,
ale może to wynika z innego
powodu–stwierdziłArkadiusz
Chęciński,prezydentSosnowca.

Zdaniem prezydenta So‐
snowca, polski rząd wprowa‐
dza chaos oraz składa wielkie
obietnice, z których później się
nie wywiązuje. Jednym z przy‐
kładówmabyćniedawnaobiet‐
nica ministra zdrowia, który
twierdził, że rząd nie zamierza
wprowadzać żadnych ograni‐
czeń,poczymkilkadnipóźniej
ogłosił tzw. pakiet alertowy
obostrzeń. -Cozrobićz ludźmi,

którzy już kupili bilety? W jaki
sposóbmamysprawdzaćszcze‐
pienia czy inne dowody na to,
że dana osoba ma test czy prze‐
chorowałaCOVID,skoroz jed‐
nej strony mówi się, że osoby
zaszczepione nie liczą się do
limitu, a z drugiej, nie ma za‐
sad, jak paszport covidowy
można sprawdzać – stwierdził
prezydent Chęciński.

Zniżki dla wybranych?
Włodarze Sosnowca posta‐

nowili sami znaleźć rozwiąza‐
nia, które mają ułatwić korzy‐
stanie z placówek kultury
i sportu. – My nie chcemy ni‐
kogo segregować, my tylko
chcemy, żeby obywatele nasze‐
go kraju mogli czuć się bez‐
piecznie, a przede wszystkim,
żeby mogli korzystać z jedno‐
stek kultury i sportu – wyjaśnił
Arkadiusz Chęciński. – Myśli‐
my, że paszporty covidowe
działają pozytywnie – dodał.

Miasto wprowadza zniżki
oraz bonusy dla osób, które
będą chciały pokazać zaświad‐
czenie o szczepieniu, przebytej
chorobie, przeprowadzonym
teście covidowym i są z wyni‐

kiemujemnym.–Chcemywy‐
pełniać sale, boprzecieżmiasto
i jego mieszkańcy ponoszą za
to koszty, zwłaszcza po tym, co
się dzieje z samorządami, mu‐
simy te koszty ograniczać –
zaznaczyłprezydentSosnowca.

Równydostępdojednostek
kultury i sportu

Wprowadzone obostrzenia
negatywnie wpłyną m.in. na
teatry. – Teatr Zagłębia to in‐
stytucja, która sprzedała już na
grudzień prawie wszystkie bi‐
lety, dlatego wszystkie obo‐
strzenia są dla nas dużym
utrudnieniem–wyjaśniaIwona
Woźniak, dyrektor Teatru
ZagłębiawSosnowcu.–Dlatego
chcemy, żeby kultura była
otwarta. Będziemy prosili
odobrowolneokazywaniepasz‐
portów. Czujmy się w teatrze
bezpieczni – dodała.

Jak zapowiedziano podczas
briefingu, od stycznia na wi‐
dzów czekać będą specjalne
zniżki dla osób, które okażą
zaświadczenia. - Będą to zniżki
kilkunasto lub kilkudziesięcio‐
procentowe dla osób, które
dobrowolne okażą paszport

covidowy w kasie teatru – wy‐
jaśnia Iwona Woźniak.

Ulgi wprowadzone zostaną
także w Miejskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji, gdzie obo‐
wiązują obniżki rzędu 20 proc.
od aktualnie obowiązującej
ceny biletów na dwie kryte pły‐
walnie (przyBohaterówMonte
Cassino i w Klimontowie).
Kolejnąinstytucją,któradołączy
do akcji, jest Zagłębiowska
Mediateka.Osoby,którezechcą
okazać się paszportem covido‐
wym, zaświadczeniem ozdro‐
wieńca lub ważnym negatyw‐
nym wynikiem testu PCR,
otrzymają kartę magnetyczną
gratis przy zapisie do biblioteki
oraz 20 proc. rabat przy regu‐
lowaniu kar za nieterminowy
zwrot książek (zniżka może
zostać uwzględniona tylko
w przypadku osobistej wizyty
w bibliotece w celu uregulowa‐
nia należności). – Jeszcze raz
podkreślę. że tu nie chodzi
o segregację, aleo to, żebymoż‐
na do maksimum wykorzystać
nasze obiekty, aby wszystkie
chętne osoby mogły z nich ko‐
rzystać – zaznaczył Arkadiusz
Chęciński. ■

Prezydent Sosnowca zorganizował briefing prasowyw sprawie bierności rządu
i rozwiązańmiasta w sprawiewykorzystywania paszportów covidowych.
Jednym z pomysłów są zniżki na kulturę i sport.

Zniżki covidowe

I na te pytania pozytywnie
odpowiada Centrum Usługo-
wo-Handlowe w Sosnowcu
przy ul. Teatralnej 11. W cza-
sie kiedy wiele lokali w gale-
riach stoi niewynajętych, przy
Teatralnej 11 pozostały do
wynajęcia dwa ostatnie puste
lokale o powierzchni 500
i 1300 m2. Cały obiekt to po-
nad 10 tysięcy metrów kwa-
dratowych!
Ta część centrum Sosnowca
ulega w ostatnich latach chyba
największym przeobrażeniom.
Powstają nowe budynki miesz-
kalne. W sąsiedztwie odmarca
tego roku funkcjonuje Proku-
ratura Okręgowa. W kwietniu
przyszłego roku rozpocznie
działalność Sąd Okręgowy,

a od czerwca przy Teatralnej
11 działa już najnowocześniej-
sza diagnostyka medyczna fir-
my Helimed.
W budynku działa jeden z naj-
większych sklepów rowero-
wych Prorowery, olbrzymie
centrum Well Fitness, Bawial-

nia,Wrotkarnia, a także sklepy:
z wykładzinami i podłogami,
odzieżą używaną, modelami
sterowanymi zdalnie czy arty-
kułami spożywczymi.Wbudyn-
ku biurowca funkcjonuje od lat
cieszący się dobrą opinią bar
gastronomiczny – „Stacja So-

snowiec”. Pomimo takiego roz-
woju i znacznego wzrostu licz-
by użytkowników, wciąż moż-
na spokojnie zaparkować, co
bywa zawsze dużym proble-
mem w centrum miasta. A do-
jechać można nie tylko samo-
chodem, bo Centrum znajduje
się przy Dworcu PKP Sosno-
wiec Południowy, w pobliżu
przystanków autobusowych
i tramwajowych.
Ale to nie koniec, bo właściciel
obiektów – Agencja Rozwoju
Lokalnego S.A. – maw planach
dalszy rozwój i inwestycje, któ-
re sprawią, że miejsce to może
stać się najbardziej prestiżową
lokalizacją w mieście, o czym
będziemy Państwa na pewno
informować.

Gdzie w centrum Sosnowca można znaleźć lokal, w którym wypali interes? W dobrej lokalizacji,
z sensownym parkingiem, za niewygórowaną stawkę, ale przede wszystkim, gdzie łatwo trafią klienci?

Takie pytania stawiają sobie przedsiębiorcy, którzy myślą o rozwoju i ekspansji swoich usług
we wschodniej części Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

GDZIE W SOSNOWCU
DOBRY LOKAL NA BIZNES?
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W Czeladzi pojawiła się
możliwośćpobraniaspecjal-
nejaplikacjinatelefon.Dzię-
kitemukażdymożewewła-
snym zakresie odwiedzić
ciekawemiejscaiwysłuchać
o ich historii.

W Czeladzi nie potrzeba już
przewodnika, ponieważ wy‐
starczy telefon i specjalna apli‐
kacja. Na początek jej funkcjo‐
nowaniamożnazwiedzićcztery
miejsca,natomiastwprzypadku
pozytywnegoodzewuużytkow‐
ników, możliwe będzie posze‐
rzenie systemu o kolejne.
Pierwsze tabliczki zostały za‐
instalowane w następujących
lokalizacjach:
PomnikKatarzynyWłodycz-
kowej (gdzie poznamy jej
smutną historię).
GSW Elektrownia (gdzie do‐
wiemy się sporo ciekawych

informacji na temat górnictwa
w naszym mieście).
Lampa górnicza na Placu
Viannay’a (gdzie usłyszmy
m.in. o historii Osiedla Piaski).
FontannaprzyMuzeumSa-
turn (przy której usłyszymy
ohistoriiMuzeumorazbudynku,
wktórymmaonoswąsiedzibę).

Wtychważnychhistorycznie
miejscach na terenie miasta,
zostały zainstalowane tabliczki
z kodami QR, dzięki którym
po ich zeskanowaniu pomnik
lub inne miejsce „oddzwoni”
i opowie nam swoją historię.
Nie jest to tylko krok w stronę
mieszkańców, ponieważ każdy
obcokrajowiec odwiedzający
miasto będzie mógł wysłuchać
opowieści o danym miejscu
w języku obsługiwanym przez
jego telefon. Dostępny jest
francuski, niemiecki, rosyjski
oraz angielski. MK

Elektroniczny przewodnik
w Czeladzi

Michał Kuchta
m.kuchta@twojezaglebie.pl

Jak podano w uzasadnie‐
niu werdyktu, projekt doce‐
niono za „czytelną kompozy‐
cję urbanistyczną oraz
architektoniczne rozwiązanie
najlepiej spełniające warunki
konkursu i oczekiwania Za‐
mawiającego. W zgodnej
ocenie Sądu Konkursowego,
nagrodzona praca właściwie
rozwiązuje złożoną funkcję
teatralną. Przedstawiona pro‐
pozycja dobrze łączy zabyt‐
kową i nowo projektowaną
część teatru w postaci spójnej
i jednorodnej bryły”. – Chcia-
łem podziękować składowi
Sądu Konkursowego. Mieli‐
śmy twardy orzech do zgry‐
zienia. Zwycięski projekt za‐
służył na szczególne wy-
różnienie. Jest bardzo dobry
pod kątem funkcjonalności
– mówi Michał Zastrzeżyński,
zastępca prezydenta miasta
Sosnowiec. Centralnym miej‐
scem nowo projektowanego
budynku będzie Scena Nowa
– uniwersalna przestrzeń te‐
atralna typu Black Box. Obu‐

dowana z każdej strony po‐
mieszczeniami będzie tworzyć
odizolowane akustycznie
miejsce, z dala od hałasu
miasta. Jej dodatkowym atu‐
tem będzie możliwość otwar‐
cia się na ogród letni poprzez
ruchomą ścianę. Scena Kla‐
syczna i Scena Nowa połą‐
czone zostaną parterowymi,
funkcjonalnie zróżnicowa‐
nymi łącznikami, które za‐
pewnią optymalne wykorzy‐
stanie wspólnej infrastru-
ktury. Hol wejściowy przed

Sceną Nową ma mieć swoją
funkcjonalną i przestrzenną
kontynuację w postaci łącz‐
nika i znajdującego się za nim
foyer Sceny Klasycznej. Foy‐
er przed Sceną Nową będzie
miało charakter wypełnionego
zielenią ogrodu zimowego,
widocznego wzdłuż całego
budynku. Należy podkreślić,
że projektowana siedziba Te‐
atru Zagłębia zakłada pełną
dostępność zgodnie z zasadą
planowania uniwersalnego –
podstawowe rozwiązania

w budynku będą z założenia
odpowiadały potrzebom
wszystkich użytkowników.
– Ogromnie nas cieszy, że zwy‐
cięski projekt jest kompletny.
Zawiera funkcjonalne rozwią‐
zania, które pomogą nam
z jednej strony zadbać o widza,
a z drugiej ułatwią komuni‐
kację i pracę wszystkich dzia‐
łów Teatru. Architekci zadbali
o komfort widzów i pracow‐
ników, a także uwzględnili
wymogi ekologiczne, które
jako zielona instytucja kultu‐
ry chcemy spełniać. Mamy
nadzieję, że po realizacji tego
projektu będziemy najlepiej
wyposażoną sceną w woje‐
wództwie – mówi Iwona Woź‐
niak, Dyrektor Teatru Zagłę‐
bia. Zakończenie inwestycji
przewidziane jest na 2027 rok.
Werdykt Sądu Konkursowego
jest dostępny na stronie
SARP Katowice. Koncepcja
architektoniczna zakłada
„zmonumentalizowanie”
obecnego budynku Teatru
poprzez dodanie po jego obu
stronach nowej, pozbawionej
ekscentrycznych detali ku‐
batury. ■

Ogłoszonowyniki konkursu na rozbudowę Teatru Zagłębia. Sąd Konkursowy
Stowarzyszenia Architektów Polskich SARPw Katowicach przyznał pierwszą
nagrodę pracowni architektonicznej ANALOG ze Szczecina.

RozbudowaTeatru Zagłębia
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Aluron CMC Warta Za-
wiercie dobrze radzi sobie
w siatkarskiej PlusLidze.

„Jurajscy Rycerze” praktycz‐
nie zakończyli pierwszą rundę
fazy zasadniczej rozgrywek.
Ostatni mecz tej części sezonu
rozegrają w środę, 29 grudnia
w Lublinie przeciwko miej‐
scowemu LUK-owi. Zawier‐
cianie są w dobrej sytuacji.
Zajmują czwarte miejsce
w ligowej tabeli ze sporą prze‐
wagą nad grupą drużyn wal‐
czących o play-offy.

Od początku sezonu pod‐
opieczni Igora Kolakovicia
prezentują się w lidze dobrze.
Mimo porażek w ostatnim
czasie z Projektem Warszawa
i Grupą Azoty ZAKSĄ Kę‐
dzierzyn-Koźle, czy paździer‐
nikowej z Indykpolem AZS-
em Olsztyn, mają wiele powo‐
dów do zadowolenia. Zawier‐
cianie na swoim koncie mają
zwycięstwa z aktualnym mi‐
strzem Polski, Jastrzębskim
Węglem czy PGE Skrą Bełcha‐
tów. W swoim ostatnim spo‐
tkaniu pokonali także Asseco
Resovię Rzeszów, z którą nie
potrafili wygrać od czterech
meczów.

Pokazuje to, że w klubie
dokonano odpowiednich
wzmocnień. Igor Kolaković
dysponuje obecnie silnym
zespołem, który może walczyć
nawet o ligowe podium.
Wdrużyniepojawili się choćby

Facundo Conte, argentyński
przyjmujący, który kilka mie‐
sięcy wcześniej zdobył z kadrą
narodową brąz Igrzysk Olim‐
pijskich w Tokio, Uroš Ko‐
vačević z doświadczeniem gry
w Itas Trentino czy medalami
mistrzostw Europy z kadrą
Serbii, czy dwukrotny mistrz
świata, Dawid Konarski. Dzię‐
ki tym wzmocnieniom „Juraj‐
scy Rycerze” włączyli się do
gry o medale mistrzostw Pol‐
ski, choć droga do celu jest
jeszcze daleka.

Zawiercianie, jeżeli marzą
o sukcesie, muszą utrzymać
dyspozycję co najmniej do
końca rundy zasadniczej. Jej
koniec zaplanowano na po‐

czątek kwietnia 2022 roku.
Następnie czeka ich walka
w play-offach. Przy aktualnym
układzie tabeli rywalem Warty
byłaby Skra Bełchatów, jednak
do kwietnia wiele może się
jeszcze zmienić. Teraz jednak
Kolaković i spółka mają na
głowie inne zmartwienia.
W 2021 roku czekają ich dwa
spotkania. Najpierw w środę,
22 grudnia w Będzinie zmie‐
rzą się w ramach 1/16 Pucha‐
ru Polski z miejscowym
MKS-em. Następnie pojadą
do Lublina na mecz z LUK-
iem. Warta nie będzie miała
chwili na odpoczynek. Już
w czwartek, 6 stycznia wróci
do rywalizacji ligowej. PT

Bardzo blisko szczytu

Piotr Tomalski
p.tomalski@twojezaglebie.pl

Drużyna prowadzona naj‐
pierw przez Kazimierza Mo‐
skala, a następnie Artura
Skowronka zajęła 14. miejsce
na zapleczu ekstraklasy z 21
punktami na koncie. Trzy
zespoły zajmujące lokaty za
Zagłębiem mają jednak zale‐
głe mecze. W najgorszym
wypadku sosnowiczanie spa‐
dliby na 15. miejsce, ostatnie
dające utrzymanie w roz‐
grywkach.

Zagłębie w tym sezonie
dokonało wielu zmian. Poza
Moskalem z klubu odeszli
prezes Marcin Jaroszewski
oraz Robert Tomczyk, dyrek‐
tor sportowy. Teraz, wraz
z czasem wolnym od rozgry‐
wek klub będzie przygotowy‐
wał także korekty w kadrze
zespołu. Czterech piłkarzy -
Szymon Frankowski, Marin
Galić, Damian Pawłowski
i Alex Tanque – otrzymało
wolną rękę w poszukiwaniu
nowych pracodawców. Za‐
pewne w styczniu pojawią
się nazwiska zawodników,
którzy mają pomóc w utrzy‐
maniu zespołu w pierwszej
lidze.

Sosnowiczanie chcą także
zabezpieczyć się na przy‐
szłość. Zagłębie w ostatnim
czasie podpisało umowę
z Rainerem Lisem, 16-letnim
wychowankiem KS-u Zako‐
pane, który reprezentuje ze‐
spół juniorów młodszych.
Drużyna w ostatnim czasie
awansowała do Centralnej
Ligi Juniorów. Oprócz niego
umowy z Zagłębiem podpi‐
sali Kacper Siuta i Łukasz
Uchnast.

Pierwsza drużyna pod ko‐
niec miesiąca rozpocznie
przygotowania do rundy wio‐
sennej. Od środy, 22 grudnia
sosnowiczanie będą trenować
indywidualnie zgodnie z pla‐
nem stworzonym przez sztab
szkoleniowy. Ta część przy‐

gotowań zakończy się 10
stycznia. Wówczas sosnowi‐
czanie wrócą do treningów
wspólnych na własnych obiek‐
tach. W tym czasie rozegrają
trzy mecze sparingowe
– z Resovią Rzeszów, Puszczą
Niepołomice i GKS-em Tychy.
29 stycznia Zagłębie wyleci
na zgrupowanie w tureckim
Belek.TampodopieczniSkow‐
ronka zagrają kolejne trzy
mecze. Zgrupowanie w ośrod‐
ku Limak Arcadia Atlantis
Football Center zakończy się
12 lutego. Zagłębie po powro‐
cie rozegra ostatni, wyjazdo‐
wy sparing z Koroną Kielce.
Później czekać ich będzie
rywalizacja ligowa. Sosnowi‐
czanie na własnym boisku
podejmą Odrę Opole. ■

Piłkarze Zagłębia Sosnowiec zakończyli rundę jesienną
rozgrywek pierwszej ligi.

Przerwa aż do stycznia
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