
Gazeta od ponad 12 lat jest kolportowana do mieszkań na największych osiedlach Zagłębia Dąbrowskiego oraz w wybranych punktach. Znajdziecie nas także na www.twojezaglebie.pl.

Prace rozpoczęte
Rozpoczęła się przebudowa dróg
na osiedlu Warpie w Będzinie. Dro-
gi na osiedlu doczekają się wymiany
nawierzchni, jednak to niejedyne
zmiany, jakie w tym roku czekają jej
mieszkańców.

■ BĘDZIN strona 5

RemontOgrodowej
Trzy firmy złożyły ofertę na remont
ulicy Ogrodowej. Nawierzchnia
od dłuższego czasu jest pełna dziur
i pęknięć. W związku z tym miasto
zaplanowało przebudowę i przewi-
działo na to ok. 10 milionów złotych.

■ CZELADŹ strona 5
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SOSNOWIECNowe autobusy trafią na ulice Sosnowca i całej aglomeracji, str. 6

PAMIĘTAJ!
W nocy

z 26 na 27 marca
zmieniamy czas
z zimowego
na letni
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OCZY CAŁEGO ŚWIATA SKIEROWANE SĄ NA UKRAINĘ,
KTÓRA 24 LUTEGO RANO ZOSTAŁA NAPADNIĘTA

PRZEZ ROSJĘ.W OBLICZUTRUDNEJ SYTUACJI
NASZEGOWSCHODNIEGO SĄSIADA ZAGŁĘBIACY

WŁĄCZYLI SIĘW AKTYWNĄ
POMOC OFIAROMWOJNY.

Str. 3

Spokojnych zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych pełnych miłości

i rodzinnego ciepła
życzy...

REKLAMA 22_01073_1

Zdrowych, radosnych
świąt Wielkiej Nocy
oraz odpoczynku
w rodzinnym gronie
swoim obecnym

i przyszłym Czytelnikom
życzy
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region
w skrócie

DĄBROWA GÓRNICZA

Zagłębiowskie Centrum
Onkologii wDąbrowie Gór‐
niczej, mimo wieloletnich
starań, po raz kolejny nie
otrzymało kontraktu na ba‐
daniePET,które jestniezbęd‐
ne do szybkiej diagnostyki
pacjentów nowotworowych.
Przyczyną odrzucenia oferty
są niejasne i nieprecyzyjne
przepisy w zakresie obsady
personalnej, które mogą być
dowolnie interpretowane
przez NFZ.

SOSNOWIEC

Szkoła Podstawowa nr 35
wSosnowcu doczeka się hali
sportowej. Obiekt powinien
byćgotowynapoczątku2023
roku. Nowa hala przykryje
istniejące boisko, awraz znią
powstanie zaplecze sanitar‐
no-techniczne. Zadaszenie
boiska zaprojektowano jako
konstrukcję stalową z da‐
chem łukowym.Budynek za‐
plecza będzie jednokondy‐
gnacyjny. Będą się w nim
znajdowałym.in. szatnie, to‐
alety, prysznice, pomieszcze‐
nia gospodarcze i magazyn
sportowy.

CZELADŹ

Miejska Biblioteka Publicz‐
na w Czeladzi otrzymała do‐
finansowanie z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Naro‐
dowego na realizację trzech
projektów:Teatralnewierszo‐
wianki, Czym skorupka za
młodunasiąknieoraz (F)RA‐
Pująca literatura!

SOSNOWIEC

Przy ulicy Jedności w So‐
snowcu trwa duża inwestycja,
którejefektembędziem.in.ka‐
nalizacjadeszczowa.Pracepo‐
trwają do późnej wiosny. Fir‐
ma Habas, za prawie pół
miliona złotych, buduje kana‐
lizację deszczową, przepom‐
pownięwóddeszczowychwy‐
posażoną w dwie pompy
pracujące naprzemiennie, za‐
dba także o nową nawierzch‐
nię drogi i nasadzenie drzew.

CZELADŹ

Miasto Czeladź zakupiło
dziewięć domków dla kotów
wolno żyjących. Schronienia
są jednopoziomowe, ociepla‐
ne,atakżeposiadająotwierany
dach, aby zapewnić łatwiejsze
utrzymaniewnichporządku.

Mieliśmy tutaj niestety zamieszanie z tą inwestycją, ale liczy-
my, że to co złew tej kwestii, już za nami. Na pewne sytuacje
niemamywpływu. Tak byłow tymprzypadku. Przepraszamy,
że do takiej sytuacji doszło, ale nie była towinamiasta.

cytat tygodnia

Arkadiusz Chęciński
prezydent Sosnowca o przebudowie ul. Kukułek

więcej na str. 4

Tak
Nie

Czypomagasz uchodźcom zUkrainy?

Zapraszamy do głosowania w kolejnej sondzie na naszej stronie internetowej.

WUBIEGŁYMTYGODNIU PYTALIŚMY:

BĘDZIN

Znęcał się nad
babcią i mamą

Na okres 90 dni trafił
do aresztu 28-letni

mieszkaniec powiatu
będzińskiego, który znę-
cał się psychicznie i fi-
zycznie nad swoją matką
i babcią. O dalszym losie
agresora zadecyduje sąd.

Do jednego zwojkowickich
domów zostali wezwani po‐
licjanci na pilną interwen‐
cję w sprawie domowej
awantury. Szybka reakcja
mundurowych pozwoliła na
uniknięcie tragedii. Jak usta‐
lili policjanci, w miejscu za‐
mieszkania doszło do kłótni
pomiędzy 75-letnią kobietą
i jej 28-letnim wnuczkiem.
Eskalacja konfliktu, który

rozpoczęła sprzeczka o pie‐
niądze, była ogromna.
W pewnym momencie nie‐
trzeźwy agresor rzucił się
z pięściami na swoją babcię,
którą przewrócił, a następnie
uderzył kilka razy.
Mundurowi ustalili, że

mężczyzna od ponad 7 lat
znęca się psychicznie i fi‐
zycznie nad swoją matką
i babcią. Domowy oprawca
został zatrzymany i osadzo‐
ny w policyjnym areszcie.
Alkomat wskazał w momen‐
cie zatrzymania ponad

2 promile alkoholu w orga‐
nizmie podejrzanego. Na
wniosek śledczych i proku‐
ratury będziński sąd zasto‐
sował wobec agresora tym‐
czasowy areszt w wymiarze
90 dni. Grozi mu 5 lat za
kratkami.

JAWORZNO

Chciał zapłacić
zabawkowymi
pieniędzmi

M ężczyzna zatrzyma-
ny przez policyjnych

wywiadowców został do-
prowadzony do jaworz-
nickiej komendy, gdzie
usłyszał zarzuty usiłowa-
nia oszustwa. Chciał kupić
telefon komórkowy i za-
płacić za niego bankno-
tami imitującymi środki
płatnicze.

Jaworzniccy policjanci za‐
trzymali 23-latka z Mało‐
polski, który przyjechał do
Jaworzna na wcześniej umó‐
wione spotkanie w celu do‐
konania zakupu telefonu
komórkowego. Za aparat
chciał zapłacić banknotami
niebędącymi środkami płat‐
niczymi, lecz imitującymi
pieniądze, opatrzone napi‐
sem „souvenir”.
Podczas transakcji sprze‐

dający zorientował się, że

kupujący chce go oszukać
i wezwał na miejsce policję.
Funkcjonariusze ustalili oko‐
liczności zdarzenia i zatrzy‐
mali 23-letniego mieszkańca
Małopolski. Podejrzany
usłyszał zarzuty dotyczące
usiłowania oszustwa. Za
popełnione przestępstwo
grozi nawet 8 lat więzienia.

BĘDZIN

Katował
16-miesięczne
dziecko?

K ryminalni z Będzina
zatrzymali 28-latka

podejrzanego o spowo-
dowanie ciężkiego usz-
czerbku na zdrowiu 16-
miesięcznego chłopca.
Mężczyzna spędzi najbliż-
sze 3miesiące w areszcie.

Kilka dni temu mundu‐
rowi z sosnowieckiego ko‐
misariatu otrzymali zgło‐
szenie od jednego z lekarzy
szpitala dziecięcego w spra‐
wie obrażeń odniesionych
przez 16-miesięcznego
chłopca. Przestraszona ko‐
bieta pojawiła się na izbie
przyjęć w szpitalu ze swoim
synkiem, który dziwnie się
zachowywał i miał zasinie‐
nia na głowie.
Po przeprowadzonych ba‐

daniach okazało się, że ob‐
rażenia są poważne i wska‐
zują, że wobec dziecka
mogła być stosowana prze‐
moc. Policjanci ustalili, że
kilka dni wcześniej dziecko
było pod opieką konkubenta
21-letniej kobiety, który za‐
mieszkuje w Będzinie.
Policjanci z Sosnowca bły‐

skawicznie przekazali otrzy‐
maną informację będzińskim

funkcjonariuszom, którzy
przystąpili do zatrzymania
28-letniegomieszkańcamia‐
sta. Policjanci zabezpieczyli
telefon komórkowy mężczy‐
zny oraz matki dziecka. Po‐
nadto kryminalni znaleźli
w mieszkaniu mężczyzny
marihuanę.
Będzinianin w przeszłości

był już karany za posiadanie
środków odurzających. Po
nocy spędzonej w policyj‐
nym areszcie został dopro‐
wadzony do prokuratury,
gdzie usłyszał zarzuty. Na
wniosek śledczych i proku‐
ratury 28-latek decyzją bę‐
dzińskiego sądu został tym‐
czasowo aresztowany na
okres 3 miesięcy. Za popeł‐
nione przestępstwa grozi mu
surowa kara, sprawa jest
rozwojowa.

SOSNOWIEC

Gwałciciel
zatrzymany
po latach

Sosnowieccy kryminal-
ni zatrzymali 33-let-

niego mężczyznę, który
w 2018 roku zgwałcił
mieszkankę Sosnowca.
Sprawca napadł na kobie-
tę, brutalnie pobił i wy-
korzystał seksualnie. Po-
mimo upływu czasu, nie
uniknie on odpowiedzial-
ności.

Do zdarzenia doszło
w kwietniu 2018 roku,
w bramie jednej z kamienic
w centrum miasta. Wcho‐
dzącą wieczorem do podwó‐
rza kobietę napadł młody
mężczyzna. Sprawca pobił
brutalnie swą ofiarę, a na‐
stępnie zgwałcił. Roztrzę‐

siona kobieta powiadomiła
o wszystkim policję. Śledczy
zabezpieczyli ślady na miej‐
scu zdarzenia, w tym mate‐
riał biologiczny, z którego
wyodrębniono profil DNA
sprawcy. Niestety, należał
do osoby, która dotychczas
nie została zarejestrowana
w bazie. – Pomimo sporego
wysiłku i intensywnej pracy,
policjantom nie udało się
wtedy namierzyć sprawcy.
Ponieważ przeprowadzono
wszystkie możliwe czynno‐
ści, postępowanie formalnie
umorzono. Nie oznacza to
jednak, że policjanci zapo‐
mnieli o sprawie. Przestęp‐
stwo zostało w ich pamięci
i często mieli je na uwadze,
wykonując czynności w po‐
dobnych sprawach – pod‐
kreśla podkom. Sonia Kep‐
per, oficer prasowy Ko-
mendy Miejskiej Policji
w Sosnowcu.
Kiedy w policyjnej bazie

danych zarejestrowano profil
DNA mężczyzny, którego
zatrzymali policjanci z Bę‐
dzina, okazało się, że odpo‐
wiada on temu, który należał
do sprawcy brutalnego gwał‐
tu. Sosnowieccy policjanci
zaczęli szukać mężczyzny.
Okazało się to jednak trudne.
Świadomy tego, jak wysoka
kara może mu grozić, ukry‐
wał się przed organami ści‐
gania.
Policjanci w końcu namie‐

rzyli gwałciciela. Mężczyzna
został zatrzymany pod ko‐
niec ubiegłego tygodnia
w Będzinie, gdzie ukrywał
się w jednym z mieszkań.
Ponieważ 33-latek był już
kiedyś karany za gwałt, bę‐
dzie odpowiadał jako recy‐
dywista. Oznacza to, że cze‐
ka go znacznie surowsza
kara i może spędzić w wię‐
zieniu wiele lat.

na sygnale
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Obfitych łask i błogosławieństw
od Chrystusa Zmartwychwstałego

oraz pełnych pokoju
Świąt Wielkanocnych
z radosnym Alleluja

życzy

Ewa Malik – Poseł na Sejm RP
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W Sosnowcu powstało
CentrumProfilaktyki i Psy-
choterapiiTraumydladzie-
ci i młodzieży. To wspólna
inicjatywaStowarzyszenia
MocWsparcia i gminy So-
snowiec.Wsparcie zapew-
niąrównieżpsychologowie
kliniczni z Izraela.

Wsparcie ukierunkowane
jest na osoby, które doświad‐
czyły różnych zdarzeń o cha‐
rakterze traumatycznym
w tymkonfliktówwojennych.
- Centrum Profilaktyki i Psy‐
choterapii Traumy to nowe
miejsce na mapie Sosnowca,
którepowstaje jakoodpowiedź
na zgłaszanydeficytwzakresie
udzielania pomocy dzieciom
i młodzieży, którzy doświad‐
czyli różnychwydarzeń o cha‐
rakterze traumatycznym –
mówi Adrian Drdzeń, prezes
Stowarzyszenia.
W ramach Centrum po‐

wstało miejsce przyjazne dla
dzieci,młodzieży i ich rodzin,
gdziemogą oni otrzymać pro‐
fesjonalną i natychmiastową
pomoc poprzez nowoczesne
formy terapii i wsparcia
w rozwoju. Misją stowarzy‐
szenia jest praca nad przy‐
wróceniem poczucia miłości
i dobrych więzi z dzieciń‐
stwem, poprzez relacje, które
kierują, wspierają i mająmoc

pomagania dzieciomw zdro‐
wieniu. Dobra, bezpieczna
relacja może być dla dzieci
imłodzieży szansąnawylecze‐
nie po doświadczeniu urazu.
Traumatyczne zdarzenia,

nadużycia i inne formy prze‐
mocy uderzają we wszystkie
aspekty funkcjonowania
i rozwoju dzieci i młodzieży.
- Dzieci, które doświadczyły
traumy, potrzebują bezpiecz‐
nych miejsc i wsparcia spe‐
cjalistów, którzy rozumieją
ich doświadczenia i mogą
pomóc im się wyleczyć –
dodaje przedstawiciel Stowa‐
rzyszenia Moc Wsparcia.

W celu dostosowania się
do obecnej sytuacji Stowa‐
rzyszenie wraz z miastem
podjęło współpracę z The
Community Stress Preven‐
tion Center (instytucja po‐
wołana przez Izraelskie Mi‐
nisterstwo Edukacji w celu
przeciwdziałania skutkom
nieustannego zagrożenia
wojną i zamachami terrory‐
stycznymi). Psychologowie
kliniczni z Izraela udzielą
wsparcia szkoleniowego
i superwizyjnego oraz wypo‐
sażą specjalistów z Sosnowca
w praktyczną wiedzę doty‐
czącą wspierania dzieci i ich
opiekunów po doświadcze‐
niu traumy w wyniku kon‐
fliktów zbrojnych. MC

Cenna pomoc
z Izraela

MonikaCygnarowska
m.cygnarowska@twojezaglebie.pl

OdpoczątkuwojnywUkra‐
inie zagłębiowscy włodarze
deklarowali chęćpomocy. Sło‐
wadotrzymali. Bardzo szybko
miasta zorganizowały punkty
noclegowe, zapewniły darmo‐
we lekcke języka polskiego,
uruchomiły zbiórki rzeczowe,
a także za pośrednictwem
urzędowych stron interneto‐
wych przekazują kluczowe
informacje, ważne dla
uchodźców i osób, które im
pomagają. -Wojnawciąż trwa.
Giną niewinni ludzie, w tym
małe dzieci, niszczone są
miasta. Musimy pokazać, że
jesteśmy razem, wspólnie –
podkreślają Zagłębiacy.
Ofiaramiwojny są nie tylko

ludzie, ale także zwierzęta,
które równieżmogą liczyć na
wsparcie. Nie brakuje zbiórek
karm i potrzebnych akceso‐
riów czy leków. Dodatkowo,
uproszczono proceduręwjaz‐
duze zwierzętamidomowymi,
a schronisko dla bezdomnych
zwierzątw Sosnowcuprzyjęło
38 kocich ucho-dźców, którzy

przyjechali z ukraińskiego
Żytomierza.
Wpomoc zaangażowały się

także śląskie i zagłębiowskie
szpitale, które zorganizowały
pomoc dla obywateli Ukrainy
- zarówno tym, którymudało
się uciec z zaatakowanegokra‐
ju, jak i tym, którym potrzeb‐
na jest pomoc medyczna na
miejscu.
Uchodźcy mogą liczyć na

wiele przywilejów, w tym na
bezpłatną komunikacjęmiej‐
ską, bezpłatne przejazdy po‐
ciągami, bezpłatne seanse dla
dzieci z ukraińskim dubbin‐

giem czy bezpłatne lekcje
języka polskiego. Dodatko‐
wo, polski rząd uchwalił usta‐
wę, która gwarantuje legalność
pobytu obywatelomUkrainy,
a także ich małżonkom nie‐
mającym obywatelstwa ukra‐
ińskiego, którzy wyjechali
z Ukrainy do Polski po roz‐
poczęciu rosyjskiej inwazji.
Pobyt uchodźców w Polsce
będzie uznawany za legalny
przez okres 18 miesięcy. Le‐
galny będzie także pobyt
dzieci urodzonych już w Pol‐
sce przez obywatelki Ukra‐
iny, które pojawiły się u nas

w kraju po wybuchu wojny.
Na mocy ustawy uchodźcy
z Ukrainy mogą otrzymać
numer PESEL i założyć Profil
Zaufany. Obywatele Ukrainy
mogą także podjąć w Polsce
pracę i uzyskać dostęp do
opieki zdrowotnej oraz świad‐
czeń socjalnych. Uczniowie
i studenci mogą kontynu‐
ować naukę w polskich szko‐
łach. Uchodźcom z Ukrainy
przysługiwać będzie także
pomoc finansowa, jednora‐
zowa, w wysokości 300 zł na
osobę.
Jednak największe wspar‐

cie Ukraińcymogą otrzymać
od mieszkańców Zagłębia,
którzy bardzo chętnie goszczą
ich pod swoim dachem, or‐
ganizują liczne zbiórki darów,
poświęcają swój prywatny
czas, aby jechać na granicę
i pomóc tym, którzy tej po‐
mocy potrzebują, pomagają
się zaaklimatyzować w nowej
rzeczywistości, w znalezieniu
pracy czy zajęć dla dzieci.
W pomoc zaangażowani są
także lokalni przedsiębiorcy.
Polacy pokazali, jak wielkie
mają serca. ■

Oczy całego świata skierowane są na Ukrainę, która 24 lutego rano została
napadnięta przez Rosję. W obliczu trudnej sytuacji naszego wschodniego
sąsiada Zagłębiacy włączyli się w aktywną pomoc ofiarom wojny.

Zagłębie pomaga Ukrainie
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Po zawirowaniach zwią-
zanych z poprzednimwy-
konawcą, prace nad prze-
budową ul. Kukułek
zostaną wznowione. Za
dalsząmodernizacjędrogi
odpowiedzialna będzie
firma Silesia Invest. Prze-
budowa ma także objąć
więcej ulic.

Prace związane z przebudo‐
wą ul. Kukułek rozpoczęły się
w styczniu 2021 roku. Za re‐
alizację odpowiedzialna była
firma Junkobud sp. z o.o. ze
Świętochłowic.Niestety, inwe‐
stycja odpoczątkunieprzebie‐
gała pomyślnie i do dnia dzi‐
siejszego droga ta jest bez
nawierzchni z wielkimi dziu‐
rami i rozrzuconymi kamie‐
niami. Finałwspółpracy firmy
Junkobud z miastem był taki,
że zeszła z placubudowy i pra‐
ce zostały wstrzymane.
Za dokończenie inwestycji

odpowiedzialna będzie teraz
firma Silesia Invest. Wartość
umowy to niemal 5,5 mln zł.
Prace będąobejmowaćprzede
wszystkim wybudowanie 1,7
km nowej jezdni, ułożenie
podbudowy drogi, nowy as‐
falt, a także chodnik i oświe‐
tlenie.
– Mieliśmy tutaj niestety

zamieszanie z tą inwestycją,
ale liczymy, że to co złe w tej

kwestii, już zanami.Napewne
sytuacje nie mamy wpływu.
Tak było w tym przypadku.
Przepraszamy, że do takiej
sytuacji doszło, ale nie była to
wina miasta – komentuje
Arkadiusz Chęciński, prezy‐
dent Sosnowca.
Zmieni się takżeorganizacja

ruchu na ulicy 11 Listopada.
Kierowcomzostanie udostęp‐
nionamożliwość zjazduw ul.
Kukułekdla jadącychodstrony
Niwki i Dańdówki.
Umowaznowymwykonaw‐

cą rozszerzona została o do‐
datkowe ulice, które również

mają zostać przebudowane.
– Szczególnie stanulicyKoźlej
jest zły. Dlatego ta ulica też
będzie przebudowana, podob‐
nie jakboczne fragmentyulicy
11 Listopada. Liczę na to, że
główna arteria, czyli ulica Ku‐
kułek, będzie gotowa w ciągu
kilku miesięcy – dodaje pre‐
zydent Sosnowca.
Oprócz przebudowy ulic,

inwestycji towarzyszyć będzie
budowa kanalizacji deszczo‐
wej, a także przebudowa sieci
elektroenergetycznej, teletech‐
nicznej, wodociągowej i ga‐
zowej. MK

Przebudowa ul. Kukułek
zakończy się sukcesem?

REKLAMA 22_00348_1

Piotr Tomalski
p.tomalski@twojezaglebie.pl

Zgodniezregulaminemmia‐
stomożeubiegać sięodofinan‐
sowanie na realizację trzech
projektów.Pierwszymożemieć
wartość do pięciu milionów
złotych. Pozostałe dwa mogą
być wyższe.

Dwiedrogi i basen
Czeladź zdecydowała się

złożyć wniosek o dofinanso‐
wanie budowy ulicy Staropo‐
gońskiej, kompleksowej mo‐
dernizacji ulicyPrełajskiej oraz
budowękrytegobasenu, co jest
najdroższym ze wszystkich
projektów.
Najtańszy dotyczy pierw‐

szego z nich. Koszt inwestycji
ma wynieść pięć milionów
złotych, z czego 250 tysięcy
to wkład własny. Inwestycja
ma polegać na budowie drogi
wraz z podbudową. Oprócz
samej nawierzchni w planie
zawarte zostało stworzenie
chodnika, kanalizacji desz‐

czowej oraz oświetlenia ulicz‐
nego.
Przebudowa ulicy Przełaj‐

skiej będzie polegać między
innymi na budowie nowej ka‐
nalizacji deszczowej, na‐
wierzchnidrogi, chodnikaoraz
siecioświetleniaulicznego.Ca‐
łośćma kosztować 15 620 785
złotych, z czego ponad 781 ty‐
sięcy towkładwłasnyCzeladzi.

Utraconepieniądze
Ostatni wniosek dotyczy

największej inwestycji, a więc
krytego basenuna terenie nie‐
używanego budynkuwarszta‐
tów mechanicznych w byłej

kopalni Saturn. Koszt to 28
milionów złotych, z czego 2,8
milionamapochodzićzwkładu
własnegomiasta.
Burmistrz Czeladzi ma na‐

dzieję, że wcześniej utracone
przez samorządpieniądzechoć
wczęściwrócąwpostaciwspar‐
cia inwestycji.
- Miejmy nadzieję, że znów

chociaż jedenwniosek uzyska
dofinansowanie iprzynajmniej
część utraconychprzezmiasto
pieniędzywrócidonas.Amoże
na Nowym Ładzie zyskamy
i dofinansowanie uzyska także
naprzykładwarta28milionów
pływalnia? Poczekajmy, zoba‐
czymy - mówi Zbigniew Sza‐
leniec, burmistrz Czeladzi.
Jak podkreśla, przez zmiany

podatkowezwiązanez„Polskim
Ładem” miasto straciło około
15 milionów dochodów.
Wubiegłorocznymnaborzedo
programu Czeladź otrzymała
dofinansowanie w wysokości
4,6 miliona na remont ulicy
Ogrodowej, co stanowi około
50 proc. wartości inwestycji. ■

Czeladź złożyła wniosek do II edycji rządowego programu
„Polski Ład”.

Nadzieja na odzyskanie
części funduszy

Zakończył się nabór wniosków na pożyczki
płynnościowe POIR udzielane w ramach re-
alizacji projektu, mające na celu wsparcie
pożyczkami przedsiębiorstw, które z po-
wodu pandemii mają problem z utrzyma-
niem płynności finansowej. Zadaniem pro-
jektu jest przeciwdziałanie negatywnym
skutkom Covid-19. Środki z projektu mogą
zostać przeznaczone zarówno na wynagro-
dzenia pracowników, zakup towarów
i usług, spłatę zobowiązań czy inne wydatki
niezbędne do zapewnienia ciągłości działa-
nia firmy. Warto jednak pamiętać, że łączna
wartość udzielonego finansowania jedne-
mu przedsiębiorcy nie może przekroczyć
15 mln zł.
Projekt realizowany jest przez Bank Gospo-
darstwa Krajowego w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-
-2020, na podstawie umowy z Minister-
stwem Funduszy i Polityki Regionalnej przy
udziale Funduszy Europejskich w ramach re-

akcji Unii na pandemię COVID-19 w ramach
inicjatywy REACT-EU.
Konsorcjum stworzone przez dziewięć
podmiotów na podstawie zawartej umowy
operacyjnej z Bankiem Gospodarstwa Kra-
jowego realizuje zadanie wdrożenia i za-
rządzania Instrumentami Finansowymi Po-

życzka Płynnościowa POIR o wartości
40 000 000,00 zł, z którego udzielane będą
pożyczki dla przedsiębiorstw z sektora
MŚP prowadzących działalność na terenie
województwa śląskiego.
Pożyczka płynnościowa ma bardzo atrakcyjne
warunki. Przedsiębiorcy korzystający z poży-

czek nie płacą odsetek, a spłacają jedynie sam
kapitał, podczas gdy odsetki w całości pokry-
wane są ze środków projektu w ramach udzie-
lonej pomocy publicznej. Brak jest opłat i pro-
wizji za udzielenie pożyczki i w okresie prawi-
dłowej obsługi pożyczki. Ponadto, nie ma też
wymogu wkładu własnego. Maksymalny
okres spłaty pożyczek wynosi do 72 miesięcy
z możliwością 6 miesięcy okresu karencji i do
4 miesięcy wakacji kredytowych w dwóch
pierwszych latach spłaty.
Wsparcie tego typu może otrzymać mikro,
małe i średnie przedsiębiorstwo prowadzą-
ce działalność na terenie województwa ślą-
skiego, które wykaże, że konsekwencje epi-
demii COVID w istotny sposób spowodowa-
ły problemy z płynnością lub uprawdopo-
dobniają ryzyko wystąpienia takiej sytuacji
w najbliższym czasie.
Szczegółowe informacje na temat pożyczek
płynnościowych znaleźć można na stronie
Agencji Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu.

Sfinansowano
w ramach reakcji Unii

na pandemię COVID-19

Aż 40 mln złotych wsparcia mogą uzyskać przedsiębiorcy z województwa śląskiego. Agencja Rozwoju
Lokalnego, wspólnie z innymi podmiotami, udziela pożyczek płynnościowych w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

PREFERENCYJNE POŻYCZKI
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
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Rozpoczęła się przebu-
dowadrógnaosiedluWar-
pie w Będzinie.

Przebudowa w widoczny
sposób zmieni wygląd czte‐
rech ulic. Drogi na osiedlu
doczekają się wymiany na‐
wierzchni, jednak toniejedyne
zmiany, jakie w tym roku cze‐
kają jej mieszkańców.

Zmianbędziewiele
Prace trwają obecnie przy

ulicach Przyjaźni, Kieleckiej,
Pileckiego i Andersa. Plan
zakłada, by w 2022 roku
mieszkańcy osiedla mogli
jeździć nowymi drogami.Do‐
datkowo, poza wymianą na‐
wierzchni i chodników mają
powstać także nowe miejsca
parkingowe.
-NaWarpiu prace drogowe

są już widoczne. Moderniza‐
cja ulic oznacza podniesienie
atrakcyjności i estetyki całego
osiedla.Za tymczasoweutrud‐
nienia przepraszamy - mówi
Łukasz Komoniewski, prezy‐
dent Będzina. Miasto na tę
inwestycję dostało dofinanso‐
wanie z rządowego programu
„Polski Ład”. Wysokość
wsparcia wyniosła pięćmilio‐
nów złotych. Oprócz Warpia
zmiany zobaczymy teżwkilku
innych miejscach. Rządowe

wsparcie zostało przekazane
na dwa kolejne projekty.

Centrumprzesiadkowe
i przebudowa
Pierwszy zakłada budowę

centrum przesiadkowego
w okolicach ulic Sportowej
oraz Małobądzkiej. Dofinan‐
sowanie tej inwestycji, podob‐
nie jak w przypadku osiedla
Warpie,wyniosłopięćmilionów
złotych. Projekt zakłada bu‐
dowę centrumprzesiadkowe‐
go do obsługi autobusów
i tramwajów o powierzchni
prawie 1,5 ha, drógwewnętrz‐
nych, peronów, poczekalni
czy parkingu. Ponadto,mazo‐
stać przygotowana specjalna
stacja do ładowania samocho‐

dóworazautobusówelektrycz‐
nych. Niezbędna będzie też
przebudowadrogi i sieci infra‐
struktury tak, bymożna jąbyło
bez problemu „połączyć”
z centrum przesiadkowym.
Ostatnim z projektów jest

z kolei przebudowa ulicyOd‐
krywkowej. Powstanie na niej
nowa nawierzchnia. Przebu‐
dowanemają zostać chodniki,
a perony autobusowe i zjazdy
doposesjimają zostać odświe‐
żone. Łącznie remont przej‐
dzie odcinek drogi o długości
1,5 kilometra. Znajduje się on
między skrzyżowaniemzulicą
Pokoju, a DK86. Dofinanso‐
wanie na tę przebudowę ma
wynieść sześć milionów zło‐
tych. PT

Prace nad wymianą
jezdni rozpoczęte

Michał Konarski
m.konarski@twojezaglebie.pl

W ramach planowanej
przebudowywykonanabędzie
nowa nawierzchnia asfaltobe‐
tonowa wraz z podbudową.
Ponadto, przebudowana zo‐
stanie kanalizacja burzowa
i wymieniona niezbędna sieć.
Powstanienowe ledoweoświe‐
tlenie, ciąg pieszo-rowerowy
oraz chodniki.
Przebudowa ul. Ogrodowej

to nie tylko kosztowne przed‐
sięwzięcie, ale także wielo‐
miesięczna inwestycja, która
może spowodować duże
utrudnienia w ruchu i pro‐
blem z dojazdem do nieru‐
chomości.
– Cieszę się i jednocześnie

jużmartwię, jak nawielomie‐
sięczną inwestycję zabezpie‐
czyć mieszkańcom osiedla
Ogrodowamiejsca do parko‐
wania i dojazdy do nierucho‐
mości. Znów pewno czeka
mnie wiele utyskiwań na
utrudnienia związane z re‐

montem, a nie wiadomo jesz‐
cze, co za niespodzianki cze‐
kają nas pod ziemią. Miejmy
jednak nadzieję, że remont
będzie przebiegał sprawnie –
komentuje Zbigniew Szale‐
niec, burmistrz Czeladzi.
Niedostatekmiejsc parkin‐

gowych toproblemwiększości
dużych osiedli mieszkanio‐
wych. Nie inaczej sprawawy‐
gląda w Czeladzi na ulicy
Ogrodowej. Jak informuje
burmistrz Czeladzi, CzSM

uniemożliwia rozbudowępar‐
kingów na tej ulicy.
– Szkoda tylko, że brak ja‐

kiejkolwiek chęci współpracy
ze stronyCzSMuniemożliwia
koordynację działań i budowę
przez spółdzielnię na swoich
terenach, niejako przy okazji,
miejscpostojowychdla swoich
mieszkańców.Dzisiaj bowiem
największym problemem dla
osiedla obsługiwanego przez
ulicę Ogrodową jest właśnie
brak miejsc parkingowych –
dodaje Zbigniew Szaleniec.
Przebudowa ul. Ogrodowej

to kosztowneprzedsięwzięcie.
Miastostarałosięwięcpozyskać
fundusze z zewnętrznych źró‐
deł, co udało się pod koniec
2021 roku.Modernizacja zgło‐
szona została przez miasto
do dofinansowania w ramach
Rządowego Funduszu Polski
Ład: Programu Inwestycji
Strategicznych i udało się
pozyskać kwotę 4mln 630 tys.
zł.
Inwestycja przewidziana

jest na lata 2022 - 2023. ■

Trzy firmy złożyły ofertę na remont ulicy Ogrodowej
w Czeladzi. Nawierzchnia ulicy Ogrodowej od dłuższego
czasy jest pełna dziur i pęknięć. W związku z tym miasto
zaplanowało przebudowę i przewidziało na to
ok. 10 milionów złotych.

Remont ulicy Ogrodowej
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Film „Marzec’68” w reży-
serii Krzysztofa Langa opo-
wiada o konflikcie społecz-
nym i politycznym, zapo-
czątkowanym przez de-
monstracje studenckie.
Wspomniane wydarzenia
polityczne są oglądane
oczami młodych bohate-
rów, którzy z biegiem cza-
su coraz bardziej angażują
się w walkę, którą podjęła
polska młodzież studenc-
ka. Strajk na Uniwersytecie
Warszawskim w obronie
relegowanych studentów
nieoczekiwanie dla władzy,
jak i dla samych strajkują-
cych, przerodził się w ogól-
nopolski bunt przeciwko

władzy komunistycznej,
przeciwko cenzurze, prze-
ciwko metodom sprawo-
wania władzy.

MARZEC '68

PRZEPROWADZKI kompleksowe
32 220 64 27, 531 944 531

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

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

SERWIS sprzątający,sanepid, maszyny
myjące,Będzin Łagisza, 668-085-925

OCHRONA z gr. niepełnosprawności,
Będzin, Sosnowiec, 604-630-556
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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 kwietnia
o godz. 12:00
czekamy

na odpowiedzi.
O wygranej
decyduje
kolejność
zgłoszeń.
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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

NOCNY MARATON FILMOWY: MARATON OSCAROWY 22:00E
KINO KONESERA: PSIE PAZURY 18:00A
KINO KONESERA: BELLE 18:00C
KULTURA DOSTĘPNA:WYSZYŃSKI – ZEMSTA CZY PRZEBACZENIE 13:00D, 18:00D
BEZPŁATNE SEANSEWWERSJI UKRAIŃSKIEJ:
ENKANTO: SVIT MAHIYI 11:00LMP, 11:40C, 12:15B, 12:40
MARZEC‘68 17:30N, 17:40D, 20:00D, 20:30NP, 21:00E
ZAJĄC MAX: MISJA PISANKA 10:00KS, 10:45G, 12:15A,

12:30BF, 12:45C, 12:50EG, 13:00A, 16:30M, 16:40C
AMBULANS 20:15N, 20:30D
INNI LUDZIE 14:00E, 21:00ACD, 21:15BFG
BATMAN dubbing 10:15BDE, 10:30C, 11:15F
BATMAN napisy 14:15AC, 14:20B, 19:30
BATMAN ATMOS napisy 14:00D, 14:15G, 14:20F, 14:50E
UNCHARTED napisy 13:45MP, 14:10C, 18:30KMN
ZA DUŻY NA BAJKI 10:10E, 12:00K, 12:10A, 14:30, 18:00BFG, 18:30LRS
TO NIEWYPANDA 10:30D, 15:00BFG, 15:10E, 15:30D, 17:00
TO NIEWYPANDA ATMOS 10:10B, 10:15CF, 10:20AE, 11:45G, 15:00AC

NOCNY MARATON FILMOWY: MARATON OSCAROWY 22:00E
KINO KONESERA: PSIE PAZURY 18:00A
KINO KONESERA: BELLE 18:00C
KULTURA DOSTĘPNA:WYSZYŃSKI – ZEMSTA CZY PRZEBACZENIE 13:00D, 18:00D
FILMOWE PORANKI: 44 KOTY CZ. 13 10:30G
BEZPŁATNE SEANSEWWERSJI UKRAIŃSKIEJ:
ENKANTO: SVIT MAHIYI 12:00D, 12:20G, 12:30KNS, 12:40A
MARZEC‘68 11:30MNP, 11:40E, 11:45C, 12:10d, 18:30, 21:15
ZAJĄC MAX: MISJA PISANKA 10:00ADG. 10:15F, 10:30B,

11:10C, 12:00E, 14:20B, 14:30L, 16:30
AMBULANS 13:15B, 13:45C, 14:00LMS, 14:10G, 19:45LP, 20:10B, 20:15E
INNI LUDZIE 11:40F, 11:50E, 14:30B, 20:00D, 20:30CEG, 20:40ABF
BATMAN dubbing 12:00A, 12:10G, 12:15CF
BATMAN napisy 16:00LP, 16:20B, 16:40E, 20:00KN, 20:15D, 20:20A
UNCHARTED napisy 19:15
UNCHARTED dubbing 15:00D, 15:10A, 15:15G, 15:20BEF, 19:00C
8 RZECZY, KTÓRYCH NIEWIECIE O FACETACH 13:30A, 17:00KMN
BUNKIER STRACHU 21:40C, 21:50MP
ZA DUŻY NA BAJKI 10:00F, 11:30D, 11:40G, 15:00KN,

15:15D, 15:40A, 17:30C, 17:45D, 17:50A, 18:00EFG, 18:10B
TO NIEWYPANDA 10:10C, 10:15AG, 10:30F, 12:10B, 12:50G,

13:00F, 13:10BC, 13:30D, 14:15E, 16:40C, 17:00ADE, 17:30BFG

AMBULANS 16:10, 20:40, 21:40
BATMAN napisy 13:30, 17:00, 19:15RS, 20:30, 21:30
INNI LUDZIE 17:15RS, 17:30FG, 19:40RS, 19:50FG, 22:10
NASZE MAGICZNE ENCANTO 10:30FG, 13:40M
NAJGORSZY CZŁOWIEK NA ŚWIECIE 18:50
SING 2 11:00, 13:10
ŚMIERĆ NA NILU 15:50
TO NIEWYPANDA 10:00FG, 11:10, 12:30, 14:45, 17:00, 18:15
UNCHARTED dubbing 19:00, 22:00RS
UPS 2! BUNT NA ARCE 11:30RS, 11:40FG, 14:00C
ZA DUŻY NA BAJKI 11:10, 13:30, 16:00
ZAJĄC MAX: MISJA PISANKA 13:20RS. 13:30FG, 15:10RS, 15:30FG

NIKAJ 24 I 25 MARCA 19:00
NIKAJ 26 I 27 MARCA 15:30, 18:00

REPERTUARY 25 – 31 marca

PKM Sosnowiec podpi-
sałoumowęzfirmąSolaris
Bus&Coachnazakupauto-
busówhybrydowychplug-
in, które wyjadą na ulice
Sosnowca i całej aglome-
racji w ciągu kilku najbliż-
szychmiesięcy.

PrzedsiębiorstwoKomuni‐
kacji Miejskiej w Sosnowcu
za 16 pojazdów zapłaci blisko
42mln zł. Za 8 autobusów12-
metrowych firma zapłaci 18
697000 zł, a za „przegubowce”
(18 metrów) 23 124 000 zł.
Oferty są niemal dokładnie
w kwotach, które oszacował
PKMSosnowiec. Elementem
dostawy jest również system
ładowania magazynu energii
hybrydowego układu napę‐
dowego.
PKM Sosnowiec od kilku

latmaw swojej flocie klasycz‐
ne autobusy hybrydowe. Hy‐
brydy typu plug-in będą no‐
wością w sosnowieckim
przedsiębiorstwie. Pojazdy
obsłużą linie 16, 35, 800, 808
oraz 817, a więc zobaczymy
je nie tylko w Zagłębiu, ale
również wMysłowicach i Ka‐
towicach. – Nowe autobusy
w dużej mierze zastąpią wy‐
produkowane w latach 2003-
2005niemieckie pojazdy, czyli
MercedesyorazMANy–zdra‐
dzaMarekPikuła, prezesPKM
Sosnowiec.
Pojazdy będą wyposażone

we wszystkie najnowsze do‐
stępne elementywyposażenia.
– Klimatyzacja, ładowarki
USB, Wi-Fi, elektroniczne
tablice informacyjne i zapo‐
wiedzi głosowe oraz automa‐
tyczny system gaszenia poża‐
ru. Nie zabraknie systemu
zliczania pasażeróworaz kon‐
troli trzeźwości kierowcy –
wyliczaPiotrDrabek, dyrektor

techniczny PKM Sosnowiec.
Podobnie jak 14 autobusów
elektrycznych, hybrydy rów‐
nież będą w odcieniu koloru
żółtego, zgodnie ze standar‐
dami ZTM. Przewoźnik pa‐
miętał także o monitoringu.
W pojazdach 12-metrowych
będzieminimum 8, a w prze‐
gubowcach minimum 9 ka‐
mer. W każdym pojeździe
przynajmniej 5 kamer będzie
obserwowało wnętrze pojaz‐
du, 2 kolejne będą obserwo‐
wały drogę przed i za pojaz‐
dem, a 2 bok autobusu.
Nowością w autobusach

będzie specjalny system, który
pozwoli na programowanie
pojazdów w taki sposób, by
w ścisłym centrum miasta
autobusykorzystaływyłącznie
z silnika elektrycznego. – Pro‐
gram będzie działał automa‐
tycznie, kierowca nie będzie
musiał nic włączać czy wyłą‐
czać. Autobusy zostaną do‐
starczonew ciągu 10miesięcy
od dnia podpisania umowy.
Jest zatem szansa, że zobaczy‐
my je na trasach jeszczew tym
roku –mówi Arkadiusz Chę‐
ciński, prezydent Sosnowca.
Sfinalizowanie umowy jest

możliwe dzięki pozyskaniu
blisko 30 mln zł z Programu
OperacyjnegoWojewództwa
Śląskiego na lata 2014-2020 –
„Czyste niebonadZagłębiem”
– Zakup autobusów hybry‐
dowych. MC

Nowość sosnowieckiego
przedsiębiorstwa
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