
www.kuriermiejski.com.pl           nakład 30.000 egzemplarzy

Syl wia Ko sman

Gry, za ba wy, warsz ta ty pla stycz ne, kon -
kur sy, wy ciecz ki i spo ra daw ka spor tu. To
atrak cje, któ re cze ka ją na wszyst kich
chęt nych w dru gim ty go dniu fe rii. Bo wa -
ka cje w mie ście nie mu szą być i nie są
nud ne! Co wię cej, mo gą być za dar mo.
Wszyst kie pu blicz ne in sty tu cje, więc
MO SiR, Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na,
in sty tu cje kul tu ry, Za mek Sie lec ki i Te atr
Za głę bia, przy go to wa ły atrak cyj ny pro -
gram. Każ dy mo że wy brać coś dla sie bie.
Do wy bo ru jest: kul tu ra, sztu ka, ta niec,
śpiew, za ba wa, re kre acja i sport. Moż -
na nie tyl ko na uczyć się pły wać czy jeź -
dzić na łyż wach, ale tak że tań czyć mo -
dern jazz czy wy ko nać… iko nę. 

Sze ro ką ofer tę przy go to wał Miej ski
Ośro dek Spor tu i Re kre acji, któ ry swo je
obiek ty dla dzie ci i mło dzie ży, miesz ka -
ją cej lub uczą cej się w So snow cu, udo -
stęp nia za dar mo. Od po nie dział ku
do piąt ku mi ło śni cy ły żew mo gą uczyć
się jeź dzić na łyż wach i krę cić pi ru ety
na dwóch śli zgaw kach, czy li na Sta dio nie
Zi mo wym i przy al. Zwy cię stwa. In struk -
to rzy uczą tak że jaz dy na łyż wach. Z ko lei
oso by, któ re wo lą bar dziej spor ty wod ne,
mo gą ko rzy stać za dar mo z ba se nów
przy ul. Że rom skie go i miesz czą ce go się
w Kli mon tow skim Cen trum Ak tyw no ści
Ro dzin nej przy ul. Hu ba la -Do brzań skie -
go. – Jak co ro ku tra dy cyj nie zor ga ni zo -
wa li śmy dwa tur nu sy pół ko lo nii, któ re
cie szą się wiel ką po pu lar no ścią. Miej sca
na pół ko lo nie ro ze szły się bły ska wicz nie.
Osiem grup uczest ni ków w pierw szym
i dru gim ty go dniu ko rzy sta z atrak cji, ja -
kie ofe ru ją na sze obiek ty i wszy scy do -

brze się ba wią. Po nad to pro po nu je my Zi -
mo wą Aka de mię Szer mier ki, Aka de mię
Pił ki Ręcz nej i zi mo we tur nie je pił ki noż -
nej ha lo wej – wy li cza Je rzy Gó rak, dy rek -
tor MO SiR -u. – Je śli tyl ko ob ni ży się tem -
pe ra tu ra i spad nie po ni żej ze ra, uru cho mi -
my Gór kę Śro dul ską i włą czy my ar mat ki
śnież ne – za po wia da. Emo cji i nie zwy -
kłych wra żeń ar ty stycz nych nie za brak nie
tak że pod czas or ga ni zo wa nych od 2 do 4
lu te go w ha li wi do wi sko wo -spor to wej
przy ul. Że rom skie go Mię dzy na ro do -
wych Za wo dów Gim na sty ki Ar ty stycz nej
„So sno wiec Win ter Cup 2018”. 

W Miej skiej Bi blio te ce Pu blicz nej,
we wszyst kich 20 fi liach, trwa ją „Olim -
pij skie he ce w bi blio te ce”. – Dwa ty go -
dnie fe rii zi mo wych upły wa ją pod ha -

słem zbli ża ją cej się olim pia dy zi mo wej.
Za ję cia od by wa ją się trzy ra zy w ty go -
dniu, w po nie dział ki, śro dy i piąt ki.
W cza sie za jęć dzie ci do wie dzą się, ja ka
jest hi sto ria zi mo wych igrzysk olim pij -
skich i ich głów na idea – mó wi Kin ga
Ba ra now ska -Ja wo rek, spe cja li sta ds. pro -
mo cji i mar ke tin gu w Miej skiej Bi blio te -
ce Pu blicz nej w So snow cu. – Uczest ni cy
za jęć po zna ją taj ni ki po szcze gól nych
dys cy plin spor to wych i wy bit nych pol -
skich olim pij czy ków – do da je. Cho ciaż
to za ję cia w bi blio te ce, to nie za brak nie
tak że ry wa li za cji spor to wej. Bi blio te ka -
rze przy go tu ją kon ku ren cje bie go we,
szta fe tę bia tlo no wą czy za wo dy w śli -
zga niu na czas. Re ali zo wa ne są tak że za -
ba wy pla stycz ne, spo tka nia z li te ra tu rą

i kon kur sy. Je dy nie w dru gim ty go dniu
fe rii za ję cia nie są pro wa dzo ne w fi lii
nr 6 w Niw ce przy ul. Woj ska Pol skie go
z po wo du in wen ta ry za cji zbio rów. 

W dru gim ty go dniu fe rii moż na wy -
brać się tak że do Do mu Kul tu ry „Ka zi -
mierz”. Co dzien ne o godz. 13.00, od po -
nie dział ku do piąt ku, za pla no wa no pro -
jek cję ba jek dla dzie ci. W po nie dzia łek
i pią tek od godz. 12.00 za pla no wa no
Zum bę kids, a od wtor ku do czwart ku
od godz. 11.30 za ję cia pla stycz ne. Na za -
ję cia obo wią zu ją jed nak za pi sy, bo licz ba
miejsc jest ogra ni czo na. Mi ni mal ny wiek
uczest ni ków za jęć to 7 lat, a wstęp jest
wol ny. 

W Miej skim Klu bie „Macz ki”, cho -
ciaż w stycz niu roz po czął dłu go wy cze -
ki wa ny re mont pra cow ni, to jed nak za ję -
cia w Klu bie się od by wa ją. Do za koń cze -
nia re mon tu nie któ re ak tyw no ści Klu bu,
ta kie jak wi kli na, za ję cia ar ty stycz ne czy
pra cow nia in for ma tycz na, nie są or ga ni -
zo wa ne. Ca ły czas jest jed nak czyn -
na głów na sa la. – Przez ca łe fe rie za pra -
sza my wszyst kich do ko rzy sta nia z głów -
nej sa li. Do stęp ne są bi lard, pił ka rzy ki,
gry plan szo we i cym ber gaj – mó wi
Agniesz ka Ko ziń ska, dy rek tor ka Miej -
skie go Klu bu „Macz ki”. W pierw szym
ty go dniu fe rii klub zor ga ni zo wał tak że
dwie wy ciecz ki, do Zol tar La ser Tag
i krę giel ni. Klub przez ca łe fe rie jest
czyn ny dłu żej niż za zwy czaj, po nie waż
jest otwar ty dla miesz kań ców
od godz. 8.00 do godz. 20.00. Po re mon -
cie Klub otrzy ma dwie pracownie:  mul ti -
me dial no -ga min go wą i pla stycz ną oraz
za ple cze. Ca ły re mont re ali zo wa ny jest
z Bu dże tu Oby wa tel skie go. 

Z ko lei w Zam ku Sie lec kim or ga ni zo -
wa ne są warsz ta ty pla stycz ne pod ha słem
„Ta jem ni czy świat ko lo rów, czy li hi sto ria
sztu ki na we so ło”. – Za ję cia od by wa ją się
we wtor ki i czwart ki i roz po czy na ją w sa -
mo po łu dnie. We wto rek zaj mu je my się
te ma ty ką ikon, a w czwar tek po li chro -
mią – za po wia da Ka ro li na Skrzecz kow -
ska, spe cja li sta ds. or ga ni za cji im prez
w Zam ku Sie lec kim. Po nad to 8 lu te go
o godz. 18.00 od bę dzie się pro mo cja ka -
ta lo gu „Za kład fo to gra ficz ny Bra cia Alt -
man” oraz kon cert mu zy ki ży dow skiej
w wy ko na niu ze spo łu Jar mu ła Band.
Wstęp kosz tu je 20 zł, ale bę dzie po łą czo -
ny ze słod kim po czę stun kiem, tra dy cyj -
nie zwią za nym z tzw. „tłu stym czwart -
kiem”. 

Ak cję „Zi ma” pro wa dzi tak że Miej ski
Klub im. Ja na Kie pu ry. Za ję cia od by wa ją
się w sie dzi bie przy ul. Bę dziń skiej 6. Jest
pro wa dzo na Mło dzie żo wa Aka de mia Te -
atral na dla Dzie ci i Mło dzie ży, za ję cia ta -
necz ne, ba let, ta niec to wa rzy ski, zum ba,
mo dern dan ce i jazz dla mło dzie ży. Z ko -
lei w Ener ge tycz nym Cen trum Kul tu ry
przy ul. Bę dziń skiej 65 w godz. od 10.00
do 13.00, od po nie dział ku do piąt ku, pro -
wa dzo ne są za ję cia z ry sun ku i ma lar stwa
dla dzie ci po wy żej 9 ro ku ży cia. 

Nie ma już miejsc na warsz ta tach, or -
ga ni zo wa nych przez ak to rów Te atru Za -
głę bia w So snow cu, któ re od bę dą się 5
lu te go, a po pro wa dzą je Agniesz ka Ba ła -
ga -Okoń ska i Mi chał Ba ła ga. War to jed -
nak o tym pa mię tać i… spró bo wać
w przy szłym ro ku. 

Wię cej in for ma cji o ak cji „Zi ma” moż -
na zna leźć na stro nach in ter ne to wych po -
szcze gól nych in sty tu cji. 

Padł rekord podczas 26. finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Sosnowcu. Sześć sztabów zebrało
rekordową sumę 210 tys. zł, a dzięki aukcjom
internetowym na konto fundacji wpłynie
jeszcze więcej. Na Górce Środulskiej światełko
do nieba wysłało sygnał, że mieszkańcy mają
niezwykłą moc i razem mogą ratować zdrowie
i życie noworodków. 

Dom Kultury „Kazimierz” oraz amfiteatr
i muszla koncertowa w parku im. Jacka
Kuronia zmienią się nie do poznania. To
będzie prawdziwa metamorfoza tych miejsc.
Niebawem rusza przebudowa obiektów.
Po rewitalizacji i zakończeniu inwestycji
powstaną jeszcze Miejski Ośrodek Rozwoju
Społecznego oraz spółdzielnia socjalna „Pola”

Szablistki górą! Zuzanna Cieślar, zawodniczka
Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego, sięgnęła
po złoto i tytuł mistrzowski w rywalizacji indywidualnej
w Mistrzostwach Polski juniorów w szabli kobiet
i mężczyzn, które odbyły się w Warszawie. Wraz ze
swoimi klubowymi koleżankami, Julią Cieślar, Martą
Ziomek oraz Sandrą Strejczyk, nie dała większych szans
rywalkom i ostatecznie szablistki zdobyły także
brązowy krążek.str. 4str. 2

Trwa odjazdowa akcja „Zima”
Chociaż nie ma śniegu, to nikt nie narzeka, kiedy rano można jeździć na łyżwach, w południe tańczyć jazz, a wieczorem iść na koncert grupy Jarmuła Band 

Zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału
w uroczystych obchodach 73. rocznicy
zamordowania rodziny Mackiewiczów i Jerzego
Piwowarczyka, które odbędą się 11 lutego oraz
kolejnej rocznicy Rewolucji 1905 r. w dniu
12 lutego. Z kolei uroczystości poświęcone
155. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego,
podczas których oddamy hołd bohaterom 
zrywu narodowego, będziemy świętować 
17 lutego.
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Olimpijskie hece w bibliotece, czyli ferie w filii nr 4 Miejskiej Biblioteki
Publicznej przy ul. Zamkowej. 

arc M
BP w

 Sosnow
cu



luty 2018 nr 22

KURIER MIEJSKI
Adres redakcji: 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11  (wejście od ul. Warszawskiej)
tel. 32 733 22 99, 600 676 194

Redaktor Naczelny: Sylwia Turzańska
Sekretarz Redakcji: Sylwia Kwaśniak
Reklama: Beata Dudek, tel. 660 515 999 - reklama@kuriermiejski.com.pl
Wydawca: Sosnowiecka Korporacja Wydawnicza „SCW” Sp. z o.o.
e-mail: redakcja@kuriermiejski.com.pl
www.kuriermiejski.com.pl
Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia Sosnowiec
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam. 
Nakład 30.000 egzemplarzy

MIASTO

Przed nami modernizacja MDK „Kazimierz” 
oraz amfiteatru w parku im. Jacka Kuronia

reklama

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Od mie sią ca miesz kań cy Ka zi mie rza
Gór ni cze go mo gą ob ser wo wać pra ce
przy mo der ni za cji am fi te atru wraz z oto -
cze niem w par ku im. Jac ka Ku ro nia.
W cią gu kil ku na stu dni roz pocz nie się też
roz bu do wa Miej skie go Do mu Kul tu ry
„Ka zi mierz”. Umo wa z wy ko naw cą zo -
sta ła pod pi sa na 31 stycz nia.

W przy pad ku MDK „Ka zi mierz” in -
we sty cja za kła da roz bu do wę Do mu Kul -
tu ry o do dat ko wy, jed no kon dy gna cyj ny
obiekt. – Śmia ło moż na po wie dzieć, że
za rów no w przy pad ku sie dzi by Do mu
Kul tu ry, jak i am fi te atru, bę dzie to praw -
dzi wa me ta mor fo za tych miejsc. Bu dy -
nek zo sta nie ocie plo ny. Co waż ne, ob ra -
zy wy ko na ne w tech ni ce sgraf fi to, któ re
zdo bią ele wa cję MDK, bę dą od re stau ro -
wa ne. Od two rzo ny zo sta nie tak że neon
nad wej ściem głów nym. Po re mon cie
„Pie kieł ko” zmie ni się w sa lę kon fe ren -
cyj ną – wy li cza Ra fał Ry bak, dy rek tor
MDK „Ka zi mierz”. Zgod nie z za pi sa mi
umo wy, wy ko naw ca ma 14 mie się cy
na re ali za cję prac przy MDK „Ka zi -
mierz”. Ca łość prac za mknie się kwo -
tą 11,5 mln zł.

Spo re zmia ny szy ku ją się tak że w am -
fi te atrze i musz li kon cer to wej. – Wy re -
mon to wa ne zo sta nie za rów no za da sze -
nie, jak i na wierzch nia sce ny. Pra ce prze -
wi du ją tak że re mont scho dów, wi dow ni,
ogro dze nia oraz te re nu przed bu dyn kiem
kas. Oczy wi ście, upo rząd ko wa ne zo sta -
nie oto cze nie obiek tu. Jed no cze śnie po -

ja wi się no we oświe tle nie i no we alej ki
par ko we – do da je dy rek tor Ry bak.

Bu dy nek tech nicz ny tak że zo sta nie ob -
ję ty prze bu do wą. Prze wi dzia no m. in. re -
mont ele wa cji. Po za koń cze niu prac
na obiek cie od two rzo ny zo sta nie ze gar.
Spo re zmia ny szy ko wa ne są na za ple czu
am fi te atru. – Po re mon cie swo ją sie dzi bę
bę dzie tam mia ła spół dziel nia so cjal na,
któ ra zaj mie się pie lę gna cją te re nów zie lo -
nych oraz re ali za cją szko leń i warsz ta tów
dla osób wy klu czo nych spo łecz nie – pod -
kre śla pre zy dent So snow ca, Ar ka diusz
Chę ciń ski. Za koń cze nie mo der ni za cji am -
fi te atru wraz z oto cze niem (6,9 mln zł)
pla no wa ne jest w li sto pa dzie 2018 ro ku.

War to pod kre ślić, że na re wi ta li za cję
i ada pta cję bu dyn ków mia sto otrzy ma ło
do fi nan so wa nie w kwo cie 12,4 mln zł
z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re -
gio nal ne go w ra mach Re gio nal ne go Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ślą -
skie go na la ta 2014-2020.

Za roz bu do wą bu dyn ku Miej skie go
Do mu Kul tu ry „Ka zi mierz” oraz za ple -
cza musz li kon cer to wej am fi te atru w Par -
ku im. Jac ka Ku ro nia w So snow cu stoi
chęć nada nia tym obiek tom no wych
funk cji, nie ko niecz nie zwią za nych z wy -
da rze nia mi kul tu ral ny mi. Cho dzi m. in.
o po wsta nie „Miej skie go Ośrod ka Roz -
wo ju Spo łecz ne go” (MORS) oraz spół -
dziel ni so cjal nej „Pola”.

Prze bu do wa oraz pro jek ty spo łecz ne
bę dą czę ścio wo re ali zo wa ne już te -
raz. – W pro gra mach skon cen tru je my się
na wspar ciu ak tyw no ści spo łecz no -za wo -
do wej miesz kań ców Ka zi mie rza Gór ni -
cze go. Prze wi du je my sze reg dzia łań
opar tych o wo lon ta riat, pra cę ze spo łecz -
no ścią re ali zo wa ną wspól nie z wy ło nio -
ny mi wśród miesz kań ców li de ra mi lo kal -
ny mi, pro wa dze nie warsz ta tów i klu bów
dla se nio rów, mło dzie ży, ro dzin – wy ja -
śnia An na Je dy nak, za stęp ca pre zy den ta
So snow ca.

Z ko lei spół dziel nia so cjal na „Pola”,
któ ra zo sta ła utwo rzo na przez mia sto
i Fun da cję „Po moc szko le”, bę dzie mia ła
sie dzi bę w zmo der ni zo wa nym za ple czu
mu szel ki. W spół dziel ni za trud nie nie
znaj dą przede wszyst kim oso by z nie peł -
no spraw no ścia mi, któ re zaj mo wać się bę -
dą pie lę gna cją te re nów zie lo nych, utrzy -
ma niem po rząd ku i czy sto ści oraz czysz -
cze niem pa ro wym.

Na pro jek ty spo łecz ne mia sto otrzy -
ma ło do fi nan so wa nie Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go oraz bu dże tu
pań stwa w kwo cie 1,2 mln zł.

Tak mają wyglądać amfiteatr i muszla koncertowa w parku. 
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Miliony dla Sosnowieckich Wodociągów i miasta
Krzysztof Polaczkiewicz

Pro jekt „Go spo dar ka wod no -ście ko wa
w So snow cu – Etap III” uzy skał 41,5 mln
zł do fi nan so wa nia na re ali za cję trzech za -
dań do ty czą cych bu do wy sie ci wod no -ka -
na li za cyj nej na te re nie So snow ca. Pierw -
sze z nich już jest re ali zo wa ne. War tość
ca łe go pro jek tu, któ ry bę dzie re ali zo wa ny
przez So sno wiec kie Wo do cią gi S.A. oraz
mia sto, sza co wa na jest na 80 mln zł.

Od lip ca 2017 r. trwa już war ta 20
mln zł bu do wa sie ci wo do cią go wej, sa -
ni tar nej i desz czo wej w Macz kach i czę -
ści Ostrów Gór ni czych. To jed na z naj -
star szych sie ci kanalizacyjnych na te re -
nie mia sta. Zo sta ła wy bu do wa na w
XIX wie ku ra zem z dwor cem ko le jo -
wym Ko lei War szaw sko -Wie deń -
skiej. – Pro szę so bie wy obra zić, że
na ru rach moż na zna leźć na pi sy wy ko -
na ne cy ry li cą. Nie ma co ukry wać, że
stan tej sie ci jest bar dzo zły – wy ja -
śnia Mag da le na Po chwal ska, pre zes So -

sno wiec kich Wo do cią gów S.A. – W su -
mie po wsta nie ok. 11 km ka na li za cji sa -
ni tar nej w uli cach: Fe liks, Ju liu szow -

ska, Bocz na, Kra kow ska, Sta cyj na,
Skwe ro wa, Ka dłub ka, Macz kow ska,
Spa ce ro wa oraz bli sko 8 ki lo me trów

sie ci wo do cią go wej z przy łą cza mi
w uli cach Ju liu szow ska, Bocz na, Kra -
kow ska, Sta cyj na, Skwe ro wa, Ka dłub -
ka, Macz kow ska, Spa ce ro wa, Wo do cią -
gi – do da je pre zes Po chwal ska. Do peł -
nie niem bę dzie bu do wa 2 km ka na li za -
cji desz czo wej w cią gu ulic Fe liks, Ju -
liu szow ska, Bocz na, Kra kow ska, Sta -
cyj na. No wa sieć ka na li za cyj na ozna cza
dla miesz kań ców Ma czek tak że spa dek
cen. W tej chwi li za metr sze ścien ny
wy wo żo nych ście ków pła cą po nad 20
zło tych. Po pod łą cze niu do ka na li za cji
ce ny spad ną do ok. 6 zło tych.

Dru gim za da niem w ra mach do fi na so -
wa ne go pro jek tu jest bu do wa sie ci ka na li -
za cyj nej w re jo nie Ka zi mie rza Gór ni cze -
go. – Cho dzi o bu do wę ok. 3 ki lo me trów
sie ci ka na li za cji sa ni tar nej w uli cach Bro -
niew skie go, Ogro do wa, Wa go wa, Dwor -
co wa  – wy ja śnia  Ar ka diusz Chę ciń -
ski, pre zy dent So snow ca.

Ostat nim pro jek tem jest bu do wa sie -
ci ka na li za cji sa ni tar nej w re jo nie osie -

dla Bór w ul. Wa si lew skie go, Wa si lew -
skie go bocz na, Or ka na, Ga jo wa, Przy -
jaź ni, Sar nia, Szczę sna, Ju nac ka, Ju -
nac ka bocz na, Dłu ga -bocz na, Bia ła
Prze msza o dłu go ści ok. 3,3 km. Po -
nad to po wsta nie 2 km sie ci ka na li za cji
desz czo wej (ul. Wa si lew skie go, Wa si -
lew skie go bocz na, Ju nac ka bocz na,
Bia ła Prze msza). Jed no cze śnie po -
za pro jek tem, któ ry otrzy mał do fi nan -
so wa nie, bę dzie re ali zo wa na prze bu do -
wa sie ci wo do cią go wej na dłu go ści bli -
sko 3,7 km (ul. Wa si lew skie go, Wa si -
lew skie go bocz na, Or ka na, Ga jo wa,
Przy jaź ni, Sar nia, Szczę sna, Ju nac -
ka, Dłu ga -bocz na, Bia ła Prze msza).
Re ali za cja za dań po zwo li na pod łą cze -
nie 2 454 miesz kań ców do sie ci ka na li -
za cyj nej oraz osią gnię cie wy ma gań za -
war tych w Kra jo wym Pro gra mie
Oczysz cza nia Ście ków Ko mu nal nych
przez Aglo me ra cję So sno wiec, tj. ska -
na li zo wa nia Aglo me ra cji So sno wiec
na po zio mie co naj mniej 98 pro cent.

Dom Kultury „Kazimierz” także zmieni radykalnie swoje oblicze. 

14 milionów złotych – tyle będą kosztować prace związane z budową
sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w rejonie
osiedla Bór w Sosnowcu. Umowa została już  podpisana. 
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RADA MIEJSKA

Wiceprezydent odszedł z Urzędu 
58. sesja Rady Miejskiej 

Syl wia Ko sman

Wi ce pre zy dent Krzysz tof Ha ła dus zre zy gno -
wał ze sta no wi ska pierw sze go za stęp cy Ar ka -
diu sza Chę ciń skie go. Wszyst ko wska zu je
na to, że nie ba wem wi ce pre zy dent bę dzie re -
ali zo wał no we za wo do we za da nia i pra co wał
w in nym miej scu. Ofi cjal ne po że gna nie do -
tych cza so we go za stęp cy Ar ka diu sza Chę ciń -
skie go od by ło się pod czas ostat niej se sji Ra dy
Miej skiej, a sam pre zy dent zdra dził, że je go
za stęp ca bę dzie pra co wał w jed no st ce, któ rej
współ pra ca z mia stem jest klu czo wa. 

– Je stem bar dzo szczę śli wy i dum ny, że moi
za stęp cy nie od cho dzą w at mos fe rze skan da -
lu, tyl ko w ce lu re ali za cji no wych wy zwań za -
wo do wych. Przed mo im by łym już za stęp cą
no wa pra ca, ce le i za da nia. Na sza współ pra ca,
po dob nie jak w przy pad ku Ma te usza Ry ka ły,
jed nak się nie koń czy – za po wie dział pre zy -
dent Chę ciń ski.

Porządek obrad i przyjęte uchwały
można znaleźć na stronie:
www.sosnowiec.esesja.pl

Krzysz tof Ha ła dus za stęp cą pre zy den ta So -
snow ca był od 15 grud nia 2014 ro ku. W lip cu
ubie głe go ro ku zo stał pierw szym za stęp cą
po tym, jak ze sta no wi skiem po że gnał się Ma -
te usz Ry ka ła, któ rą ob jął sta no wi sko wi ce pre -
ze sa Ka to wic kiej Specjalnej Stre fy Eko no -
micz nej i zo stał sze fem biu ra Pod stre fy So sno -
wiec ko -Dą brow skiej. Krzysz tof Ha ła dus kie -
ro wał pra cą na stę pu ją cych wy dzia łów: Go spo -
dar ki Nie ru cho mo ścia mi, Go spo dar ki Ko mu -
nal nej i Śro do wi ska, Go spo dar ki Lo ka lo wej,
Pla no wa nia Prze strzen ne go, Or ga ni za cji Za -
rzą dza nia Dro ga mi i Ru chem Dro go wym,
Geo de zji i Kar to gra fii. Pierw szy za stęp ca ser -
decz nie po dzię ko wał wszyst kim współ pra -
cow ni kom i wła dzom mia sta za współ pra cę.
W naj bliż szych dniach naj praw do po dob niej
po zna my na zwi sko no we go wi ce pre zy den ta. 

Pod czas ostat niej se sji rad ni przy ję li pa kiet
uchwał, do ty czą cych m. in. zmian w te go rocz -
nym bu dże cie, re gu la mi nu utrzy ma nia czy sto -
ści i po rząd ku na te re nie mia sta So snow ca
oraz sta wek opłat za go spo da ro wa nie od pa da -
mi ko mu nal ny mi zbie ra ny mi i od bie ra ny mi
w spo sób se lek tyw ny, w nie ru cho mo ściach,
na któ rych nie za miesz ku ją miesz kań cy, a po -
wsta ją od pa dy ko mu nal ne. Za od pa dy zmie -
sza ne za wo rek 60 li tro wy trze ba bę dzie za pła -
cić 15,20 zł, za po jem nik 120 li trów – 30,41 zł,
za po jem nik 240 l – 60,82 zł, po jem nik 550
l – 139,34 zł, a za po jem nik 1100 l – 278,69 zł.
W przy pad ku kon te ne ra 2,5 m sześć. opła ta

wy nie sie 633,37 zł, kon te ner 5 m sześć –
1.266,74 zł, kon te ner 7 m sześć – 1.773,43 zł,
a za kon te ner 10 m sześć – 2.533,48 zł.
W przy pad ku od pa dów ko mu nal nych ule ga ją -
cych bio de gra da cji „Bio” przy kła do wo za wo -
rek 60 l trze ba bę dzie za pła cić 14,26 zł.
W przy pad ku po jem ni ka 120 li trów trze ba za -
pła cić 28,51 zł, po jem ni ka 240 l – 57,02 zł, po -
jem ni ka 550 l – 130,67 zł, po jem ni ka 1100 l –
261,34 zł, za kon te ner 2,5 m sześć. – 593,96 zł,
a za kon te ner 5 m sześć. – 1.187,92 zł. Wyż sza
staw ka opła ty za go spo da ro wa nie od pa da mi
ko mu nal ny mi, bę dzie obo wią zy wać, je że li od -
pa dy ko mu nal ne nie są zbie ra ne i od bie ra ne
w spo sób se lek tyw ny, w nie ru cho mo ściach,
na któ rych nie za miesz ku ją miesz kań cy, a po -
wsta ją od pa dy ko mu nal ne. I tak za wo rek 60

li trów trze ba bę dzie za pła cić 30,40 zł, wo -
rek/po jem nik 120 l – 60,82 zł, po jem nik 240
l – 121,64 zł, a za kon te ner 2,5 m sześć –
1.266,74 zł. Z ko lei rocz na ry czał to wa staw ka
opła ty za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu -
nal ny mi od dom ku let ni sko we go lub in nej
nie ru cho mo ści wy ko rzy sty wa nej na ce le re -
kre acyj no -wy po czyn ko we, wynosi 368,10 zł,
a w przy pad ku, gdy od pa dy nie bę dą zbie ra -
ne i od bie ra ne w spo sób se lek tyw ny
aż 736,20 zł.

W pierw szej czę ści se sji wła dze mia sta
zło ży ły gra tu la cje so sno wiec kim spor tow -
com, któ rzy świę ci li trium fy w za wo dach
spor to wych i zdo by wa li ko lej ne me da le.
Przed se sją od by ło się tra dy cyj ne śnia da nie
mi strzów. 

reklama reklama reklama

SOSNOWIEC PAMIĘTA
Zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału w obchodach 155.
rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, które odbędą się 17
lutego w Maczkach, jak również w obchodach 73. rocznicy
zamordowania rodziny Mackiewiczów i Jerzego Piwowarczyka oraz
kolejnej rocznicy Rewolucji 1905 r.

73. rocznica zamordowania rodziny Mackiewiczów 
i Jerzego Piwowarczyka

11.02.2018

Uroczystość organizowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii
Krajowej Koło Sosnowiec, Rycerzy Kolumba Rady Sosnowieckiej: 

11:00 – msza św. w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Stefana
Starzyńskiego 74

Ok. 12:00 – przemarsz ulicami Stefana Starzyńskiego; gen. Zygmunta
Waltera-Janke do miejsca starego szybu „Dorota”, gdzie znajduje się
symboliczny grób rodziny Mackiewiczów i Jerzego Piwowarczyka

Uroczystość organizowana przez Urząd Miejski, Światowy Związek
Żołnierzy Armii Krajowej Koło Sosnowiec, Rycerzy Kolumba Rady
Sosnowieckiej:

12:15 – rozpoczęcie uroczystości (hymn; przywitanie gości)
12:20 – przemówienia okolicznościowe 
12:30 – składanie kwiatów
12:35 – zakończenie uroczystości (hejnał)

113. ROCZNICA REWOLUCJI 1905 r.

12.02.2018
Mogiła zbiorowa robotników demonstrujących 9 lutego 1905
roku – cmentarz zagórski:
10:55 – zebranie uczestników
11:00 – rozpoczęcie uroczystości (hymn)
11:05 – przywitanie gości
11:10 – przemówienia okolicznościowe
11:15 – składanie kwiatów
11:20 – zakończenie uroczystości (hejnał)

155. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

17.02.2018
Maczki:

10:00 – msza św. w kościele pw. św. ap. Piotra i Pawła
11:00 – przemarsz na Rynek w Maczkach
11:10 – rozpoczęcie uroczystości (hymn)
11:15 – przywitanie gości
11:20 – przemówienia okolicznościowe
11:25 – składanie kwiatów
11:30 – zakończenie uroczystości (hejnał)
11:35 – śpiewanie pieśni patriotycznych (ZSO 11) 

Przed sesją odbyło się tradycyjne śniadanie mistrzów, a podczas sesji prezydent
Arkadiusz Chęciński wręczył sportowcom, m.in. zawodnikom Wataha Fight Club,
pamiątkowe statuetki i dyplomy. 

Pierwszy zastępca prezydenta, Krzysztof Haładus, podziękował
współpracownikom za lata wspólnej pracy. 

zdjęcia: M
aciej Łydek
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Rekordowy finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Sosnowcu

Krzysz tof Po lacz kie wicz

26. fi nał Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej
Po mo cy w So snow cu był nie zwy kły.
Sześć szta bów ze bra ło re kor do wą kwo tę,
a dzię ki au kcjom in ter ne to wym na kon to
fun da cji wpły nie jesz cze wię cej.

26. fi nał WOŚP w So snow cu prze -
szedł do hi sto rii. Od wcze snych go dzin
po ran nych set ki wo lon ta riu szy wy ru -
szy ło w mia sto, a w ha li wi do wi sko wo -
-spor to wej przy ul. Bra ci Mie ro szew -

skich ba wi li śmy się pod ha słem „La ta -
ją ca Aka de mia Udzie la nia Pierw szej
Po mo cy”. Na Gór ce Śro dul skiej za to
je dy ne w swo im ro dza ju świa teł ko
do nie ba wy sła ło sy gnał, że miesz kań -
cy re gio nu ma ją nie zwy kłą ener gię.
Na sce nie wy stą pi li: Ejer, Ani ta Lip nic -
ka & The Hats, Grze gorz Hy ży i Ano -
ther Pink Floyd. Tra dy cyj nie już, ze
wzglę du na na szych pu pi li, zre zy gno -
wa li śmy z po ka zu fa jer wer ków, któ ry
zo stał za stą pio ny la se ro wym show.

Na wy so ko ści za da nia sta nę li wo lon ta -
riu sze, któ rzy ze bra li re kor do wą kwo tę.
To aż 210 tys. zł. Kwo ta 210 tys. zł po -
cho dzi je dy nie z pu szek, nie wli cza jąc
wa lu ty za gra nicz nej, a tak że au kcji in ter -
ne to wych.

Du żym za in te re so wa niem cie szy ły się
au kcje Urzę du Miej skie go. Rocz ny pa tro -
nat nad Sta wi ka mi uzy skał kwo tę 5800
zło tych! Wspól ne ka ja ko wa nie na Bia łej
Prze mszy z pre zy den tem – 325 zło tych,
Off -ro ad z pre zy den tem – 530 zło tych

(jesz cze trwa), spek takl + zwie dza nie Te -
atru Za głę bia – 305 zł, miej skie ga dże ty
w su mie za po nad 800 zło tych, a kar net
do „Mu zy” – 730 zł. 

W su mie, do tych cza so we au kcje,
wy sta wio ne przez Urząd Miej ski oraz
part ne rów so sno wiec kie go fi na łu
WOŚP, wy li cy to wa no za 13 ty się cy
zło tych, a trwa ją ce to kwo ta 8 ty się cy
zło tych. To ozna cza, że su ma po zy ska -
nych środ ków prze kro czy 230 ty się cy
zło tych!

So sno wiec kie mu fi na ło wi to wa rzy szy -
ły „wej ścia na ży wo” na an te nach sta cji:
TVN, TVN24 i TTV. Na sze mia sto po ja -
wi ło się rów nież kil ka krot nie w trak cie fi -
na ło we go „świa teł ka do nie ba”, któ re go
oglą dal ność się gnę ła 3,8 mln wi dzów. 

TYLE ZEBRALIŚMY:
2016: 120 tysięcy złotych
2017: 150 tysięcy złotych
2018: rekordowe 210 tysięcy złotych
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Krzysztof Polaczkiewicz

Szy ku ją się spo re zmia ny na pla -
cu przed dwor cem ko le jo wym
w cen trum So snow ca. W Urzę -
dzie Miej skim zo sta ła pod pi sa -
na umo wa po mię dzy mia stem
a pra cow nią pro jek to wą Amaya
Ar chi tek ci do ty czą ca prze bu do -
wy cen trum mia sta. Jest to efekt
zdo by cia pierw szej na gro dy przez
Amaya Ar chi tek ci w kon kur sie

zor ga ni zo wa nym przez wła dze
So snow ca i Sto wa rzy sze nie Ar -
chi tek tów Pol skich w Ka to wi -
cach. W su mie na kon kurs wpły -
nę ło 38 zgło szeń. Przez pierw szy
etap prze brnę ły 23 fir my.

Za kres opra co wa nia kon kur su
zo stał po dzie lo ny na stre fy. Umo -
wa do ty czy opra co wa nia kom -
plek so wej do ku men ta cji pro jek to -
wej wraz z po zwo le niem na bu do -
wę dla pla cu przed dwor cem

PKP. – W pierw szej stre fie cho dzi
o prze strzeń po mię dzy daw nym
do mem han dlo wym „Se zam”
z jed nej stro ny i ko ścio łem ko le jo -
wym pw. Naj święt sze go Ser ca
Pa na Je zu sa z dru giej stro ny,
do osi uli cy 3 Ma ja. Dru gim ob -
sza rem jest Plac Stu le cia, na któ -
rym zmie ni się za go spo da ro wa nie
te re nu tak, by no wa prze strzeń
miej ska by ła bar dziej funk cjo nal -
na i sta ła się spój nym po łą cze -

niem osi pie szej z uli cą Mo drze -
jow ską w kie run ku dwor ca ko le -
jo we go ja ko miej skiej do mi nan -
ty – wy ja śnia Je re miasz Świe -
rzaw ski, peł no moc nik pre zy den -
ta So snow ca ds. in we sty cji.

Wy ko naw cy w ra mach pro jek -
tu mu szą uwzględ nić prze nie sie -
nie po mni ka Ja na Kie pu ry z Pla cu
Stu le cia, a tak że za dbać o aran ża -
cję ca łe go miej sca. Przed przy stą -
pie niem do osta tecz ne go pro jek to -

wa nia wy ko naw ca zo bo wią za ny
jest do przed sta wie nia kon cep cji
po kon kur so wej. Do pie ro po jej za -
ak cep to wa niu przy stą pi do pro jek -
to wa nia.  – Na po cząt ku wa ka cji
po win ni śmy już wie dzieć, jak bę -
dzie wy glą dał plac po prze bu do -
wie. Za le ży nam na tym, że by ar -
chi tek ci uwzględ ni li moż li wość
or ga ni za cji róż nych im prez, mam
na my śli choć by jar mark świą tecz -
ny, kon cer ty czy wy sta wy. Oczy -

wi ście chce my, że by by ła tam
rów nież część ga stro no micz -
na – opi su je Ar ka diusz Chę ciń -
ski, pre zy dent So snow ca. Za przy -
go to wa nie do ku men ta cji wraz
z po zwo le niem na bu do wę mia sto
za pła ci 182 tys. zł.

Przy stę pu jąc do prac pro jek to -
wych, wy ko naw ca zo bo wią za ny
jest do wpro wa dze nia tzw. za le -
ceń po kon kur so wych sto wa rzy -
sze nia SARP w Ka to wi cach. 

Centrum Sosnowca do przebudowy

Centrum miasta zmieni się nie do poznania. W UM została podpisana umowa pomiędzy przedstawicielami gminy a pracowni projektowej Amaya Architekci. 

reklama reklamareklama

zdjęcia: Paw
eł Leśniak

Pod ko niec stycz nia roz po czął się ko lej ny
etap prac zwią za nych z prze bu do wą uli -
cy 3 Ma ja. Fir ma Eu ro via, któ ra zaj mu je
się prze bu do wą uli cy 3 Ma ja w So snow -
cu, prze nio sła ru chu w cen trum mia sta
ma dru gą nit kę jezd ni (po stro nie Pla cu
Stu le cia tzw. Pa tel ni). Cho dzi o od ci nek
od „pla strów mio du” do bu dyn ku daw ne -
go szpi ta la nr 2.

Tra sy prze jaz dów li nii au to bu sów nie
ule gły zmia nie. Sta no wi sko przy stan ku
au to bu so we go „So sno wiec Dwo rzec
PKP” w kie run ku Ka to wic bę dzie ob słu -
gi wa ne na pe ro nie przy stan ku tram wa jo -
we go. Z uwa gi na trwa ją ce w dal szym
cią gu pra ce bu dow la ne w za to ce au to bu -
so wej (w kie run ku Po go ni i Za gó rza) ob -
słu ga obu sta no wisk od by wa się na wy so -

ko ści po se sji nr 19. Przy wró co na zo sta ła
tak że ob słu ga przy stan ku „So sno wiec
Ale ja Zwy cię stwa”.

To nie ko niec zmian na so sno wiec kich
dro gach. Wy dział Or ga ni za cji Za rzą dza -
nia Dro ga mi i Ru chem Dro go wym przy -
go to wu je opra co wa nie w spra wie zmia ny
or ga ni za cji ru chu na trzech skrzy żo wa -
niach w mie ście. Cho dzi o trzy skrzy żo wa -
nie ulic. Pierw sze to Pił sud skie go, 3 Ma ja,
Dę bliń ska. – Wpro wa dzo ny w tym miej -
scu na czas re mon tu ruch okręż ny spi sał
się do sko na le. Wie lo krot nie mie li śmy
od po li cji sy gna ły, że zni kał obec nie pro -
blem za tło czo ne go do jaz du do świa teł
na wy so ko ści ko men dy – pod kre śla Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. Ko -
lej ne skrzy żo wa nia to 3 Ma ja, Mo ścic kie -

go, Par ko wa oraz Or la, Bę dziń ska, Sta ro -
po goń ska, No wo po goń ska (Po goń). Do -
tych czas na tych skrzy żo wa niach ru chem
ste ro wa ła sy gna li za cja świetl na, po zmia -
nach ma obo wią zy wać ruch okręż ny. Mia -
sto pla nu je, że ron da po wsta ną do koń ca
pierw sze go kwartału 2018 ro ku.

– W pierw szej fa zie funk cjo no wa nia
no wej or ga ni za cji ru chu na ron dach
w cen trum mia sta, świa tła na tych skrzy -
żo wa niach zo sta ną wy łą czo ne, ale nie zo -
sta ną zde mon to wa ne. Spo wo do wa ne jest
to trwa ją cym re mon tem uli cy 3 Ma ja, co
wpły wa na zmniej szo ną obec nie ilość sa -
mo cho dów. Je śli po za koń cze niu re mon -
tu sy tu acja bę dzie sta bil na, to wte dy pla -
no wa ny jest ewen tu al ny de mon taż – wy -
ja śnia pre zy dent So snow ca.  KP

Zmiana organizacji ruchu. Powstaną nowe ronda

Wszystko wskazuje na to, że w mieście powstaną trzy nowe ronda. 
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Ilo na Ce bo -Ku bi czek, ad wo kat

Uda jąc się do pla có wek me dycz nych, ga bi ne tów po pra -
wia ją cych uro dę, po win ni śmy pa mię tać, że prze pro wa -
dze nie ope ra cji pla stycz nej po win no na stą pić napod sta -
wie umo wy za war tej po mię dzy pa cjen tem a pod mio tem
lecz ni czym. 

W dok try nie prze wa ża po gląd, że jest to cy wil -
na umo wa o dzie ło, gdyż jej ce lem jest osią gnię cie pew -
ne go re zul ta tu (sku tecz ne wy pro sto wa nie krzy we go no -
sa czy fak tycz ne ode ssa nie zbęd ne go tłusz czu, a nie tyl -
ko sa mo sta ra nie się o osią gnię cie ta kie go efek tu, któ -
re za koń czy ło się fia skiem – wów czas ma my do czy nie -
nia z umo wą -zle ce niem). Przed za bie giem pa cjent zwy -
kle mu si pod pi sać oświad cze nie, że po dał le ka rzo wi
wszyst kie nie zbęd ne da ne na te mat sta nu zdro wia,
prze by tych cho rób, przyj mo wa nych le ków, itp., że jest
świa do my ry zy ka wy stą pie nia po wi kłań po ope ra cyj -
nych oraz że wy ra ża na to zgo dę. Ta kie oświad cze nie
sta no wi za bez pie cze nie dla kli ni ki uro dy przed skła da -
ją cy mi do są du ab sur dal ne po zwy, np. o za dość uczy nie -
nie za ból fi zycz ny, któ ry wy stą pił tuż po wy bu dze niu się
z ope ra cji pla stycz nej. Ja kie pra wa przy słu gu ją nam,
gdy ope ra cja pla stycz na nie po wio dła się, a źró dłem po -
wi kłań po ope ra cyj nych jest ewi dent ny błąd chi rur ga?
W ta kim przy pad ku nie za do wo lo ny pa cjent ma pra wo
skie ro wać do pla ców ki me dycz nej rosz cze nia cy wil no -
praw ne. Jed nym z nich jest rosz cze nie re ali zo wa ne
na grun cie prze pi sów umo wy o dzie ło. Pa cjent za wie -
dzio ny efek tem za bie gu mo że żą dać ob ni że nia ce ny
za ope ra cję lub wy ko na nia ko rek ty za bie gu al bo od stą -
pić od umo wy (art. 560 kc w zw. z art. 638 § 1 kc). Po cią -

gnąć szpi tal do od po wie dzial no ści moż na rów nież w try -
bie prze pi sów ogól nych Ko dek su cy wil ne go, re gu lu ją -
cych od po wie dzial ność za szko dę. Od po wie dzial ność ta
mo że mieć cha rak ter kon trak to wy – wów czas wy ni ka
z umo wy (art. 471 kc) al bo de lik to wy – wte dy wy ni ka
z czy nu nie do zwo lo ne go (art. 415 kc). W pierw szym
przy pad ku od po wie dzial ność szpi ta la bę dzie wy ni kać
wprost z umo wy o wy ko na nie ope ra cji, na to miast od -
po wie dzial ność de lik to wa do ty czy szko dy wy rzą dzo nej
za wi nio nym zda rze niem za ist nia łym nie za leż nie od za -
war tej umo wy. Za wie dzio ny pa cjent mo że do ko nać wy -
bo ru ro dza ju od po wie dzial no ści, na pod sta wie któ rej
sfor mu łu je swo je rosz cze nie. Za wsze jed nak to na pa -
cjen cie cią ży obo wią zek udo wod nie nia przed są dem, że
ist nie ją prze słan ki od po wie dzial no ści szpi ta la, od któ -
rych wy stą pie nia uza leż nio ne jest za są dze nie od szko do -
wa nia. Do prze sła nek od po wie dzial no ści na le żą: za ist -
nie nie zda rze nia, z któ rym sys tem praw ny wią że od po -
wie dzial ność (przy de lik cie) lub nie na le ży te wy ko na nie
umo wy (przy od po wie dzial no ści kon trak to wej), wy stą -
pie nie szko dy oraz ist nie nie związ ku przy czy no we go po -
mię dzy za ist nie niem owe go zda rze nia (nie pra wi dło wym
wy ko na niem umo wy) a szko dą. Klu czo wym do wo dem
przed są dem w spra wie o od szko do wa nie jest opi nia
bie głe go le ka rza, któ ra po twier dzi ist nie nie związ ku
przy czy no we go. War to wie dzieć, że oprócz rosz cze nia
o od szko do wa nie po szko do wa ny mo że rów nież wy stą -
pić z do dat ko wym rosz cze niem o za dość uczy nie nie pie -
nięż ne za krzyw dę do zna ną w związ ku z nie uda ną ope -
ra cją. Cho dzi tu taj kon kret nie o cier pie nia psy chicz ne
(art. 445 kc). Je śli chce my unik nąć zwy kle dłu gie go
i kosz tow ne go pro ce su są do we go, moż na skie ro wać
wnio sek o od szko do wa nie do wo je wódz kiej ko mi sji ds.
orze ka nia o zda rze niach me dycz nych, dzia ła ją cej
przy urzę dzie wo je wódz kim. W ra zie uzna nia rosz cze nia
za za sad ne ko mi sja wy da je orze cze nie o zda rze niu me -
dycz nym. Na stęp nie ubez pie czy ciel pod mio tu lecz ni cze -
go, któ ry jest zwią za ny ww. orze cze niem, mu si za pro po -
no wać po szko do wa ne mu pa cjen to wi wy so kość od -
szko do wa nia oraz za dość uczy nie nia.

luty 2018 nr 26

Ad rian na Peć,  rzecz nik praw kon su men ta

„Pro szę o po moc w wy ja śnie niu spra wy obu wia, któ re za ku pi łem 19
czerw ca 2016 r. 
Bu ty te re kla mo wa łem już czte ry ra zy i za każ dym ra zem by ły skle ja ne.
Ostat nio na pi sa łem pi smo, bo już mnie to za czę ło iry to wać, od stą pi łem
od umo wy i za żą da łem zwro tu ce ny. 
Nie ste ty, do sta łem od po wiedź od mow ną. Sprze daw ca nie zgo dził się
na zwrot ce ny i zno wu pro po nu je mi na pra wę, twier dząc, że wa da jest
na pra wial na i nie ob ni ży wa lo rów użyt ko wych i es te tycz nych to wa ru.
Trzy po przed nie na pra wy nie przy nio sły ocze ki wa ne go skut ku. Czy klient
ma pra wo w ta kiej sy tu acji do ma gać się zwro tu ce ny?”.

W od po wie dzi na Pa na za py ta nie Miej ski Rzecz nik Kon su men tów w So -
snow cu uprzej mie wy ja śnia, że od po wie dzial ność sprze daw cy za wa dy
to wa ru, któ ry sprze da je, re gu lu ją prze pi sy ko dek su cy wil ne go – art. 566
i nast. (tekst jed no li ty Dz. U z 2017 r. poz. 459 ze zm.). 

Sprze daw ca jest od po wie dzial ny wzglę dem ku pu ją ce go z ty tu łu rę -
koj mi – tj. wte dy, gdy rzecz sprze da na ma wa dę fi zycz ną lub praw ną, któ -
re ist nia ły w chwi li wy da nia rze czy, a wa da zo sta nie stwier dzo -
na przed upły wem dwóch lat od te go mo men tu. 

Je że li rzecz sprze da na ma wa dę, ku pu ją cy mo że żą dać wy mia ny
rze czy na wol ną od wad, usu nię cia wa dy lub mo że zło żyć oświad cze -
nie o ob ni że niu ce ny al bo od stą pie niu od umo wy. Ku pu ją cy nie mo że
od stą pić od umo wy, je że li wa da jest nie istot na. Sprze daw ca po wi nien
usu nąć wa dę lub wy mie nić to war na wol ny od wad w roz sąd nym cza -
sie bez nad mier nych nie do god no ści dla ku pu ją ce go, chy ba że wy bra -
ny przez ku pu ją ce go spo sób do pro wa dze nia to wa ru do sta nu zgod no -
ści z umo wą jest nie moż li wy do zre ali zo wa nia al bo w po rów na niu
z dru gim moż li wym spo so bem wy ma gał by nad mier nych kosz tów.
Przy oce nie nad mier no ści kosz tów uwzględ nia się war tość rze czy wol -
nej od wad, ro dzaj i zna cze nie stwier dzo nej wa dy, a tak że bie rze się

pod uwa gę nie do god no ści, na ja kie na ra żał by ku pu ją ce go in ny spo sób
za spo ko je nia. 

W przy pad ku zło że nia przez ku pu ją ce go oświad cze nia o ob ni że niu
ce ny al bo od stą pie niu od umo wy sprze daw ca mo że nie zwłocz nie i bez
nad mier nych nie do god no ści dla ku pu ją ce go wy mie nić rzecz wa dli wą
na wol ną od wad al bo wa dę usu nąć. Moż li wość ta ka od pa da, gdy re kla -
mo wa na rzecz by ła już wy mie nia na lub na pra wia na al bo sprze daw ca nie
uczy nił za dość obo wiąz ko wi wy mia ny rze czy na wol ną od wad lub usu -
nię cia wa dy. 

Art. 560 § 1 ko dek su cy wil ne go da je kon su men to wi pra wo do zło że -
nia oświad cze nia ood stą pie niu odumo wy za ku pu i żą da nia zwro tu za pła -
co nej ce ny za zwro tem re kla mo wa ne go to wa ru. Pra wo to jest jed nak
ogra ni czo ne kontr upraw nie niem sprze daw cy, któ ry za miast zwro tu ce -
ny mo że nie zwłocz nie ibez nad mier nych nie do god no ści wy mie nić lub na -
pra wić re kla mo wa ną rzecz. Moż li wość ta ka przy słu gu je sprze daw cy tyl -
ko je den raz, co ozna cza, że je że li re kla mo wa ny to war był już na pra wia ny
lub wy mie nia ny w ra mach rę koj mi, sprze daw ca nie bę dzie już mógł bez
zgo dy kon su men ta ko lej ny raz na pra wiać lub wy mie niać to wa ru. Na to -
miast ku pu ją cy nie bę dzie mógł od stą pić od umo wy w sy tu acji, gdy wa -
da to wa ru jest nie istot na. Wów czas mo że sko rzy stać z trzech po zo sta łych
rosz czeń prze wi dzia nych rę koj mią, tj. mo że żą dać wy mia ny rze czy nawol -
ną od wad, usu nię cia wad lub zło żyć oświad cze nie o ob ni że niu ce ny. 

W opi sa nej przez Pa na spra wie sprze daw ca przy znał, że re kla mo wa -
ne bu ty są wa dli we, a wa da jest moż li wa do usu nię cia w dro dze na pra -
wy. Je że li wa da jest istot na, a sprze daw ca już obu wie na pra wiał, miał
Pan pra wo do od stą pie nia od umo wy i żą da nia zwro tu ce ny oraz nie wy -
ra ża nia zgo dy na za pro po no wa ną ko lej ną na pra wę. Sprze daw ca z mo cy
pra wa tra ci upraw nie nie do za blo ko wa nia od stą pie nia od umo wy, je że li
re kla mo wa na rzecz by ła już przez sprze daw cę wymieniana lub na pra -
wia na lub je że li sprze daw ca wcze śniej nie wy ko nał na pra wy rze czy lub
jej wy mia ny. Fakt, że sprze daw ca w ra mach zgło szo nych wcze śniej re -
kla ma cji kil ku krot nie po dej mo wał nie sku tecz ne pró by usu nię cia wad,
świad czy o tym, że nie zdo łał uczy nić za dość Pa na żą da niu w roz sąd nym
cza sie bez nad mier nych nie do god no ści dla ku pu ją ce go. Zgod nie
zart.561 §2 k. c. sprze daw ca ma obo wią zek zre ali zo wać za sad ną re kla -
ma cję w dro dze wy mia ny wa dli we go to wa ru na no wy lub usu nię cia wa -
dy w roz sąd nym cza sie bez nad mier nych nie do god no ści dla ku pu ją ce -
go. Zgod nie z orze cze niem Są du Naj wyż sze go, „na pra wa nie osią ga ją ca
wła ści we go skut ku w ogó le nie jest na pra wą (wyr. SN z 7.1.2009
r., II CSK 399/08, Le xPo lo ni ca Nr 1981729)”.

PORADY

ADWOKAT RADZI

Nieudana operacja plastyczna 

reklama

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Wielokrotna naprawa obuwia i żądanie zwrotu ceny
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AKCJA PODATKOWA 2018
Informujemy, że wzorem lat ubiegłych, na okres od 1 lutego do 30 marca 2018 roku KASY URZĘDU
MIEJSKIEGO zostają przeniesione do budynku przy ul. Mościckiego 14, pokój 117-118 (I piętro).

KASY będą czynne w godzinach pracy Urzędu Miejskiego tj:
w poniedziałki 7:30-18: 00
od wtorku do czwartku 7: 30-15: 30
w piątki 7: 30-13: 00

Jednocześnie przypominamy, że najszybszym sposobem uiszczenia opłat jest zapłata przelewem
bankowym.

RACHUNKI BANKOWE GMINY:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – na rachunek wskazany w decyzjach w sprawie wymiaru podatku
od nieruchomości
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – na nowy indywidualny numer rachunku
bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przesłany płatnikom
za pośrednictwem poczty
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTÓW GMINY: 88 1020 2313 0000 3302 0579 44923.
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA: 78 1020 2313 0000 3402 0579 4526

Szczegółowe informacje w sprawie podatków: tel. (32) 296 05 09

Szczegółowe informacje w sprawie opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel. (32) 296 08 22, 296 07 54
Wydział Finansowy tel. (32) 296 04 68, 296 04 94

Informujemy, że bezpłatnie można dokonywać wpłat na rachunki bankowe gminy Sosnowiec
w czterech oddziałach Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. zlokalizowanych
w Sosnowcu:
– Oddział Nr 1, ul. Kilińskiego 20
– Oddział Nr 3, ul. Kisielewskiego 17
– Oddział Nr 4, ul. 3 Maja 15
– Oddział Nr 5, ul. Rysia 2

Ponadto w okresie od 5 do 9 marca 2018 roku udostępniony zostanie terenowy punkt kasowy
w MIEJSKIM KLUBIE „MACZKI” w Sosnowcu przy ul. Krakowskiej 26 czynny od poniedziałku
do piątku w godzinach od 9: 00 do 17: 00

Sylwia Kosman

Kil ka dzie siąt osób wzię ło udział
w so sno wiec kiej de ba cie do ty czą -
cej Gór no ślą sko -Za głę biow skiej
Me tro po lii, któ ra od by ła się 1 lu te -
go w sa li ka me ral nej Ze spo łu
Szkół Mu zycz nych w So snow cu.
O przy szło ści, wy zwa niach, in we -
sty cjach i moż li wo ściach me tro po -
lii roz ma wia li ra zem z miesz kań -
ca mi Ka zi mierz Ka rol czak, prze -
wod ni czą cy G -ZM, Ar ka diusz
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca,
Ma te usz Ry ka ła, wi ce pre zes Ka to -
wic kiej Spe cjal nej Stre fy Eko no -
micz nej oraz dr hab.  Ro bert
Krzysz to fik z Uni wer sy te tu Ślą -
skie go. W de ba cie, któ ra po pro wa -
dził Mar cin Za sa da, dzien ni karz
„Dzien ni ka Za chod nie go”, te ma -
tów nie bra ko wa ło. Uczest ni cy
roz ma wia li m. in. o po łą cze niu
z lot ni skiem w Py rzo wi cach, pro -
mo cji me tro po lii, re wi ta li za cji te -
re nów po ko pal nia nych, moż li wo -
ści uru cho mie nia tram wa ju me tro -
po li tal ne go, stwo rze niu ko lei, bu -
do wie bu spa sów czy wspól nych
za ku pach wo dy. 

–  Me tro po lia to po zy tyw -
na ener gia i chęć współ pra cy, któ -
rej nikt daw no nie ob ser wo wał. Sa -
mi pre zy den ci są zdzi wie ni, że te -
ma ty, któ rych nie da ło się ru szyć
la ta mi, są za ła twia ne w kil ka mie -
się cy – to m. in. wspól na ta ry fa ko -
mu ni ka cyj na– przy znał Ka zi mierz

Ka rol czak, prze wod ni czą cy G -
-ZM. – Wie rzę, że gdy do brze wy -
ko rzy sta my pierw sze mie sią ce,
a mo że la ta współ pra cy, to bę dzie -
my mie li trwa łą pod sta wę do go -
nie nia in nych me tro po lii, aby wy -
ko rzy sty wać po ten cjał miast, ka pi -
tał ludz ki. Każ de mia sto na szej me -
tro po lii, po rów nu jąc się do in nych,
ty pu Kra ków, Wro cław, sa mo dziel -
nie nie jest w sta nie kon ku ro wać,
ale ra zem po win ni śmy so bie dać
ra dę. Do tych czas dzia ła no na wła -
sny ra chu nek, a me tro po lia jest
po to, aby ten po ten cjał uwol nić. 

Jed nym z głów nym po ru sza -
nych te ma tów był trans port. Wśród
po my słów po ja wił się plan zmia ny
siat ki po łą czeń, któ ra w du żym
stop niu jest dzi siaj jest ar cha icz -

na i nie speł nia po trzeb miesz kań -
ców. – Przy kła dem niech bę dzie
so sno wiec ka stre fa prze my sło wa
przy S1, któ ra za trud nia 7-8 ty się -
cy osób. Wal ka o au to bus, któ ry
sko mu ni ku je te te re ny, trwa ła pół
ro ku. Jesz cze pa rę mie się cy te mu
nie mie li śmy tam żad ne go po łą cze -
nia! Ta kich miejsc ma my dzie siąt -
ki: au to bu sy jeż dżą do miejsc,
gdzie za kła dów pra cy już nie ma,
a nie jeż dżą tam, gdzie one są lub
gdzie po wsta ły no we osie dla. Dla -
te go chce my stwo rzyć no wą siat kę
po łą czeń. To wiel kie wy zwa -
nie – nie ukry wał pre zy dent So -
snow ca, Ar ka diusz Chę ciń ski.

Jed ną z no wo ści ma ją być tak -
że dar mo we prze jaz dy dla osób
do 16. ro ku ży cia. Po mysł ten

spo tkał się z jed nej stro ny z po -
zy tyw nym od ze wem, a z dru giej
z kry ty ką. Róż ne opi nie wzbu -
dza tak że stwo rze nie ko lei me -
tro po li tal nej. – Kie dy miesz kań -
cy aglo me ra cji bę dą jeź dzić po -
cią ga mi? Jak bę dą po cią gi,
a kie dy bę dą po cią gi? Jak bę dą
to ry. Pa rę mie się cy te mu pol ski
rząd zmie nił pro gram roz wo ju
ko lej nic twa i wziął czte ry mi liar -
dy z ko lei me tro po li tal nej. Obec -
nie to ry są prze cią żo ne, więc bez
wiel kich in we sty cji nie wie le
mo że my zro bić. Dzi siaj na to -
miast PKP chwa lą się, że za osz -
czę dzi ły wła śnie czte ry mi liar -
dy. Pa su je ide al nie, a to jest po -
trzeb ne wo je wódz twu, bo tu taj
się du si my, tu taj nie da się jeź -

dzić – mó wił z go ry czą pre zy -
dent So snow ca.

Me tro po lia da je szan sę na to, by
jej po ten cjał prze ko nał in we sto rów,
że war to w na szym re gio nie lo ko -
wać no we in we sty cje. – Czy nasz
re gion bę dzie atrak cyj nym miej -
scem pra cy? Z pew no ścią tak, ale
mu szą się po ja wiać czyn ni ki, któ re
bę dą czy ni ły pra cę atrak cyj ną i nie
cho dzi tyl ko o wy na gro dze nia.
Wtej chwi li dla pra cow ni ka waż ne
są tak że kwe stie do ty czą ce do jaz du
czy za miesz ka nia. In we sto rów in -
te re su je nie tyl ko do stęp ność te re -
nu, ale też si ły ro bo czej, szkol nic -
twa, ale tak że wszyst kich spraw do -
ty czą cych cza su wol ne go i ja ko ści
ży cia. Skoń czy ły się cza sy, kie dy
kon ku ren cja o in we sto ra od by wa ła

się po mię dzy mia sta mi czy aglo -
me ra cja mi wkra ju. Przydu żych in -
we sty cjach, kon ku ru je my tak na -
praw dę z lo ka li za cja mi na ca łym
świe cie. Wspól ne dzia ła nie sa mo -
rzą dów, a me tro po lia da je ta kie na -
rzę dzie, jest ko niecz ne – pod kre ślił
Ma te usz Ry ka ła, wi ce pre zes Ka to -
wic kiej Spe cjal nej Stre fy Eko no -
micz nej.  

#Tu Me tro po lia to cykl de bat,
któ re or ga ni zu je po wsta ła za le d wie
po nad mie siąc te mu Gór no ślą sko -
-Za głę biow ska Me tro po lia. So sno -
wiec jest dru gim po Ka to wi cach
mia stem, w któ rym od by ła się de -
ba ta o jej przy szło ści. Jej prze bieg
moż na zo ba czyć m. in. na stro nie:
www.so sno wiec.pl i pro fi lu G -ZM
na Fa ce bo oku. 

Uwolnić potencjał metropolii

O planach, wyzwaniach, możliwościach, inwestycjach i potrzebach mieszkańców metropolii debatowali m.in. dr hab. Robert Krzysztofik z Uniwersytetu
Śląskiego (od lewej), Kazimierz Karolczak, prezes G-ZM, Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca oraz Mateusz Rykała, wiceprezes Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

zdjęcia: Paw
eł Leśniak

Debatowali o przyszłości Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
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Piekielne klimaty na głowie 
III edycja Finału Ogólnopolskiego Konkursu „Młody mistrz fryzjerstwa” za nami

Wyniki I etapu trzeciej edycji konkursu  „Sosnowiecki Lider Ekologii”

Syl wia Ko sman

Ucznio wie szkół fry zjer skich z ca łe go kra ju
zmie rzy li się w fi na le III edy cji Ogól no pol skie -
go Kon kur su „Mło dy mistrz fry zjer stwa”, któ ry
od był się 24 stycz nia w Tech ni kum nr 7 – Pro -
jek to wa nia i Sty li za cji Ubio ru przy ul. Gro ta -
-Ro wec kie go 64 w So snow cu. W tym ro ku
mło dzi adep ci sztu ki fry zjer skiej mie li za za da -
nie wy ko na nie fry zu ry po ka zo wej na mo del ce,
in spi ro wa nej mo ty wem pie kła i sza ta na. Te mat
prze wod ni kon kur su brzmiał „Pie kiel ne kli ma -
ty”. Ju ro rzy nie mie li ła twe go za da nia, po nie -

waż fan ta zja wy ko naw ców nie mia ła gra nic.
Oce nia li pre cy zyj ność, efek tow ność, sta ran ność
przy go to wa nej fry zu ry, za mysł kom po zy cyj ny,
a tak że do bór stro ju i ma ki ja żu. Osta tecz nie
uzna li, że naj więk szym kunsz tem fry zjer skim
i umie jęt no ścia mi po pi sał się Pa tryk Kie lan,
uczeń Tech ni kum nr 7 Pro jek to wa nia i Sty li za -
cji Ubio ru w CKZiU w So snow cu, któ ry zo stał
uho no ro wa ny na gro da mi rze czo wy mi przez fir -
my Fa le Lo ki Ko ki oraz WATS. Po nad to Aka -
de mia Fry zjer ska Na brda lik dla zdol ne go, obie -
cu ją ce go adep ta sztu ki fry zjer skiej ufun do wa ła
spe cja li stycz ne szko le nie.

II miej sce za ję ła Alek san dra Sa dza wicz ny,
uczen ni ca Ze spo łu Szkół Eko no micz no -Usłu -
go wych w Za brzu, a III miej sce ju ro rzy przy -
zna li Edy cie Ka szyń skiej, uczen ni cy Ze spo łu
Szkół Prze my słu Mo dy i Re kla my w Czę sto -
cho wie. Zdo byw cy II i III miej sca otrzy ma li
sprzęt fry zjer ski oraz ko sme ty ki ufun do wa ne
przez fir my Fa le Lo ki Ko ki i WATS. To nie
ko niec na gród i wy róż nień. Na gro dę dy rek to -
ra Cen trum Kształ ce nia Za wo do we go i Usta -
wicz ne go otrzy ma ła An na Za jąc, re pre zen -
tant ka Ze spo łu Szkół Po nad gim na zjal nych
nr 2 w Kro śnie, a na gro dę Pre zy den ta Mia sta
So snow ca ode bra ła Na ta lia Wy soc ka, uczen -
ni ca Szko ły Bran żo wej I stop nia nr 4 w Za -
wier ciu. 

Wy róż nie nie, przy zna ne przez po słan kę RP
An nę Nemś tra fi ło do Ad rian ny Ha rat z Ośrod -
ka Edu ka cji SO KRA TES w Biel sku -Bia łej.
Z ko lei wy róż nie niem po słan ki RP Bar ba ry
Chro bak zo sta ła uho no ro wa na Hia cyn ta Ja no -
ta z Tech ni kum Fry zjer skie go w Biel sku -Bia łej
ZDZ w Ka to wi cach.

Wy róż nie nia spon so rów otrzy ma li Pa tryk
Do moń z Ze spo łu Szkół Eko no micz nych w Dą -
bro wie Gór ni czej oraz Ka ta rzy na Grzech
z Ośrod ka Edu ka cji SO KRA TES w Biel sku -
-Bia łej. Po nad to wy róż nie nie w po sta ci spe cja -
li stycz ne go szko le nia otrzy ma ła Alek san dra
Jar czok z CKZiU w Żo rach.

Po nad to te go rocz ną III edy cję uatrak cyj nił
po kaz ar ty stycz nej sty li za cji fry zur wy ko na ny
przez edu ka tor kę Aka de mii Fry zjer skiej Na -
brda lik.

reklama

reklama

Kto zostanie liderem ekologii?  

SZKOŁY – MAKULATURA

Nazwa placówki oświatowej Adres
Liczba

uczniów
Ilość zebranej
makulatury

Ilość zebranej makulatury w kg
w przeliczeniu na 1-go ucznia

1. Sportowa SP nr 17 ul. Zamkowa 17 207 1211 5,85

2. SP nr 36 im. Stanisława Staszica ul. Czołgistów 12 245 1380 5,63

3. SP nr 3  im. Elizy Orzeszkowej ul. Hutnicza 6 259 1007 3,89

4. SP nr 10 ul. Reymonta 36 390 550 1,41

5. LO nr 9 ul. Jana Dormana 9a 201 260 1,29

SZKOŁY – BATERIE

Nazwa placówki oświatowej Adres
Liczba

uczniów
Ilość zebranych

baterii w kg
Ilość zebranych baterii w kg

w przeliczeniu na 1-go ucznia

1. SP nr 3 im. Elizy Orzeszkowej ul. Hutnicza 6 259 201 0,78

2. SP nr 6 im. Juliusza Słowackiego ul. Władysława Jagiełły 3 313 150 0,48

3. SP nr 6 im. Juliusza Słowackiego ul. Wawel 13 462 210 0,46

4. SP nr 40 ul. Kisielewskiego 4B 295 109 0,37

5. SP nr 16 im. M. Buczka ul. Okrzei 56 260 83 0,32

PRZEDSZKOLA – BATERIE

Nazwa placówki oświatowej Adres
Liczba

przedszkolaków
Ilość zebranych

baterii w kg

Ilość zebranych baterii w kg
w przeliczeniu na 1-go

przedszkolaka

1.
Niepubliczne Przedszkole 

Baby Planet
ul. 3 Maja 14 47 50 1,06

2. PM nr 3 ul. Dąbrowszczaków 1 110 55 0,50

3. PM nr 18 ul. Szczecińska 7 99 47 0,47

4. PM nr 40 ul. Kilińskiego 6 225 87 0,39

5. PM nr 15 ul. Gwiezdna 16d 135 51 0,38
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Tym razem uczniowie musieli wykonać fryzury, inspirowane diabelskimi motywami. 

Zakończony został pierwszy etap konkursu „Sosnowiecki Lider Ekologii”, który ogłosiło Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Odpadami.  Poniżej przedstawiamy cząstkowe wyniki zbiórki makulatury i baterii pięciu najlepszych placówek
w poszczególnych kategoriach. red

REGIONALNY INSTYTUT KULTURY
W KATOWICACH, WZOREM LAT
UBIEGŁYCH, ORGANIZUJE
JUŻ 63. EDYCJĘ
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
RECYTATORSKIEGO. W KOLEJNEJ
EDYCJI, KTÓRA MA
UPAMIĘTNIAĆ STULECIE
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI,
MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ UCZNIOWIE
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
I OSOBY DOROSŁE. 

Pra cow ni cy Wy dzia łu Kul tu ry
i Pro mo cji Mia sta oraz Miej -
skiej Bi blio te ki Pu blicz nej
w So snow cu or ga ni zu ją eli mi -
na cje na szcze blu miej skim,
któ re zo sta ną prze pro wa dzo ne
w so bo tę, 17 mar ca 2018 ro ku
o godz. 10.00 w sie dzi bie Miej -
skie go Klu bu im. Ja na Kie pu ry
w So snow cu przy ul. Bę dziń -
skiej 6. Kar ty zgło szeń na le ży
do kład nie i po praw nie wy peł -
nić oraz zło żyć do dnia 9 mar ca
do godz. 15.00 w Miej skiej Bi -
blio te ce Pu blicz nej im. Gu sta -
wa Da ni łow skie go, w Dzia le
In struk ta żu i Pro mo cji przy uli -
cy Te atral nej 9 (III pię tro, po -
kój 312) lub prze słać na ad res
e -ma il: be ata.szym czak@bi -
blio te ka.so sno wiec.pl (skan

kar ty uczest ni ka z pod pi sem).
Po nad to, uczest ni cy eli mi na cji
po win ni wejść na stro nę in ter -
ne to wą: www.rok.ka to wi ce.pl,
stwo rzo ną przez RIK Ka to wi ce
w ra mach 63. OKR, by za po -
znać się ze wszyst ki mi in for ma -
cja mi, do ty czą cy mi prze bie gu
po szcze gól nych eli mi na cji
na szcze blu re gio nal nym i waż -
ny mi ko mu ni ka ta mi do ty czą cy -
mi ter mi nów prze słu chań, itp.
In for ma cji na te mat eli mi na cji
miej skich udzie la Be ata Szym -
czak pod nr tel. 32-266-43-76,
e -ma il be ata.szym czak@bi -
blio te ka.so sno wiec.pl. Lau re aci
eli mi na cji miej skich 63. OKR
we zmą udział w eli mi na cjach
re gio nal nych. Prze słu cha nia
kon kur so we od bę dą się
w dniach 23-25 kwiet nia
od godz. 9.00 w Te atrze „Ko -
rez” w Ka to wi cach. 

Kon kurs or ga ni zo wa ny jest
przez To wa rzy stwo Kul tu ry Te -
atral nej w War sza wie pod pa tro -
na tem i przy fi nan so wym
wspar ciu Mi ni ster stwa Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go oraz
pod pa tro na tem ho no ro wym
Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej
oraz pre zy den ta So snow ca Ar -
ka diu sza Chę ciń skie go. SK

Weź udział w eliminacjach
miejskich do 63. Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego 
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Kierownik Oddziału Udarowego
Sosnowieckiego Szpitala
Miejskiego sp. z o.o. – dr n. med.
Jacek Gajos wyjaśnia, jakie są
objawy ostrzegawcze udaru
mózgu i dlaczego nie można ich
lekceważyć oraz podkreśla, że
każda chwila jest na wagę… życia
i zdrowia. 

Udar nie do krwien ny mó zgu, czy li po -
tocz nie za wał mó zgu, jest trze cią co
do czę sto ści przy czy ny zgo nów oraz
naj częst szą przy czy ną trwa łe go in wa -
lidz twa i bra ku sa mo dziel no ści u osób
do ro słych. W Eu ro pie co 30 mi nut do -
cho dzi do uda ru mó zgu. W Pol sce
w cią gu ro ku na udar nie do krwien ny
mó zgu za pa da 177 na 100 tys. męż -
czyzn i 125 na 100 tys. ko biet, czy li
moż na przy jąć, że praw do po dob nie
każ de go dnia je den miesz ka niec na -
sze go mia sta do zna je uda ru mó zgu.
Udar mó zgu ze wzglę du na me cha -
nizm po wsta nia dzie li my na udar nie -
do krwien ny mó zgu i udar krwo tocz ny
(po tocz nie na zwa ny wy le wem krwi
do mó zgu). Udar nie do krwien ny mó -
zgu po wsta je w po dob nym me cha ni -
zmie jak za wał mię śnia ser co we go.
Na sku tek na głe go prze rwa nia krą że -
nia (za prze sta nia do star cza nia tle nu
i sub stan cji od żyw czych) do okre ślo ne -
go ob sza ru mó zgu una czy nio ne go
przez da ną tęt ni cę. Przy czy ną te go mo -
że być za tor, czy li za tka nie na czy nia

tęt ni cze go spo wo do wa ny wy rzu tem
ma te ria łu za to ro we go u cho rych z mi -
go ta niem przed sion ków lub za krzep -
-nie droż ność, spo wo do wa na roz wo -
jem miaż dży cy oraz zmia na mi w ścia -
nie tęt ni cy, spo wo do wa ny nie le czo nym
nad ci śnie niem tęt ni czym. Udar krwo -
tocz ny mó zgu po wsta je wsku tek wy -
zna cze nia krwi do tkan ki mó zgo wej,
ob ja wy obu ro dza jów uda rów mó zgu
są po dob ne. Je dy nie wy ko na nie ba da -
nia TK gło wy po zwo li zróż ni co wać ro -
dzaj uda ru.
Ob ja wa mi ostrze gaw czy mi uda ru mó -
zgu są:
• na głe za bu rze nia czu cia po jed nej

stro nie cia ła (nie do czu li ca po ło wi cza)
lub drę twie nie po ło wy cia ła,

• wy krzy wie nie twa rzy po jed nej
stronie (opad nię cie jed ne go ką ci ka
ust),

• na głe osła bie nie rę ki lub no gi, osła -
bie nie rę ki i no gi po jed nej stro nie,

• na głe za bu rze nia mo wy (mo wa beł -
ko tli wa, utra ta zdol no ści mó wie nia,
trud no ści ze zro zu mie niem mo wy),

• na głe za bu rze nia wi dze nia, np. za nie -
wi dze nie na jed no oko lub bra ki
w czę ści po la wi dze nia,

• na głe za wro ty gło wy z to wa rzy szą cy -
mi za bu rze nia mi rów no wa gi, cza sa -
mi z po dwój nym wi dze niem i za bu -
rze nia mi świa do mo ści. 
W uda rze nie do krwien nym mó zgu

naj waż niej szy jest czas trwa nia za cho -
ro wa nia. Im dłu żej trwa ją za bu rze nia

krą że nia mó zgo we go, tym więk sze jest
uszko dze nie tkan ki mó zgo wej, a w póź -
niej szym okre sie in wa lidz two.

Bar dzo czę sto cho rzy, jak rów nież je -
go bli scy, ba ga te li zu ją ob ja wy ostrze -
gaw cze, cze ka jąc, że ob ja wy sa me się
wy co fa ją. Obec nie ist nie je me to da lecz -
ni cza, po zwa la ją ca przy wró cić krą że nie
(udroż nić na czy nie tęt ni cze) w da nej
tęt ni cy, a tym sa mym prze rwać pro ces
uszka dza nia, nie do krwie nia.

Me to dę tą moż na je dy nie za sto so -
wać do 4,5 godz. od po ja wie nia się
pierw szych ob ja wów ostrze gaw czych.
Przy czym naj lep sze efek ty uzy sku je
się, im wcze śniej po da się lek.

W So sno wiec kim Szpi ta lu Miej skim
sp. z o.o. od po nad 10 lat funk cjo nu je
Od dział Uda ro wy, spe cja li zu ją cy się
w udzie la niu po mo cy pa cjen tom z uda -
rem mó zgu. Od dział pro wa dzi le cze nie
trom bo li tycz ne uda ru nie do krwien ne -
go mó zgu pa cjen tów speł nia ją cych kry -
te ria do włą cze nia le ku trom bo li tycz ne -
go. W ra mach Od dzia łu pro wa dzi się
rów nież tzw. wcze sną re ha bi li ta cję po -
uda ro wą.

Oprócz jak naj szyb sze go kon tak tu
pa cjen ta ze służ bą zdro wia po wy stą -
pie niu ob ja wów ostrze gaw czych ko -
niecz ne jest, aby pa cjent tra fił na spe -
cja li stycz ny od dział. Ha sło „mózg” to
czas, czy li im szyb ciej zo sta nie udzie lo -
na po moc fa cho wa, tym mniej sze
uszko dze nie mó zgu – a co za tym
idzie – mniej sze in wa lidz two.

Czas to mózg
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Pod czas stycz nio wych ob rad se sji Ra -
dy Se nio rów mia sta So snow ca zo stał
przed sta wio ny i za ak cep to wa ny Ra -
mo wy Plan Pra cy na rok 2018, a tak że
jed no gło śnie zo stał przy ję ty re gu la min
Ra dy Se nio rów. W cza sie ob rad pod ję -
to tak że uchwa ły o po wo ła niu no wych
ko mi sji. Rad ni bę dą pra co wać m. in.
w Ko mi sji ds. Pro mo cji Zdro wia i Po -
li ty ki Spo łecz nej, Ko mi sji ds. Kon tak -
tów z Miesz kań ca mi i Or ga ni za cja mi
Po za rzą do wy mi i Ko mi sji ds. Edu ka -
cji. Kul tu ry, Spor tu i Re kre acji. 

Człon ko wie Ra dy Se nio rów wzię li
udział w spo tka niu, któ re od by ło się 18
stycz nia w Wyż szej Szko ły Hu ma ni tas.
W spo tka niu, któ re zo sta ło zor ga ni zo -
wa ne przez Fun da cję Vi ci ni ty z Kra ko -
wa i so sno wiec kie ko ło Sto wa rzy sze nie
Eme ry tów i Ren ci stów Po li cyj nych,
wzię ła udział m. in. Bar ba ra Dol niak,
wi ce mar sza łek Sej mu RP. Te ma ty ka
po świę co na by ła m. in. sy tu acji praw -
nej w służ bach mun du ro wych a tak że
po li ty ce se nio ral nej. Po nad to w stycz -
niu Ra da Se nio rów uczest ni czy ła w ja -
seł kach w Przed szko lu Miej skim nr 12,
gdzie wspól nie z dzieć mi śpie wa li ko -
lę dy. – Był to mi le spę dzo ny czas, za -
rów no dla dzie ci jak i se nio rów, któ ry
za koń czył się po czę stun kiem i skrom -
ny mi upo min ka mi – mó wi Ewa Ka -
mi ze la -Ba ra now ska, któ ra ob ję ła
funk cję rzecz ni ka pra so we go w Ra -
dzie Se nio rów.

Rad ni – se nio rzy na dal peł nią dy żu -
ry, wkaż dy po nie dzia łek od godz.11.00
do 13.00  w bu dyn ku przy ul. War szaw -
skiej9/110. Wbiu rze udzie la ne są tak że
bez płat ne po ra dy praw ne wkaż dy trze ci
po nie dzia łek mie sią ca, w go dzi nach
od 11.00 do 13.00. SK

Zna ko mi cie spi sa ła się za ło ga
Re jo no we go Po go to wia Ra tun -
ko we go z So snow ca w skła dzie:
Ja cek Bła siak, Ma te usz Skal niak
i Ja kub Su der, któ ra wzię ła
udział w Mię dzy na ro do wych
Mi strzo stwa w Ra tow nic twie
Me dycz nym, ja kie roz po czę ły
się23 stycz nia wBiel sku -Bia łej.
Biel skie Po go to wie Ra tun ko we
w zi mo wej sce ne rii zor ga ni zo -
wa ło mi strzo stwa w ra tow nic -
twie me dycz nym już po raz trzy -
na sty. W tym ro ku w mi strzo -
stwach wzię ło udział aż 46 ze -
spo łów z kra ju i z za gra ni cy,
w tym SPZOZ Re jo no we Po go -
to wie Ra tun ko we w So snow cu.
Przez trzy do by, bo kon ku ren cje
od by wa ły się rów nież w no cy,
ze spo ły mu sia ły wy ko nać osiem
za dań. Na sza eki pa osta tecz nie
za ję ła czwar te miej sce. Re pre -
zen tan ci wy ka za li się ogrom ną
wie dzą, umie jęt no ścia mi, do -
świad cze niem i nie zwy kłą si łą
cha rak te ru. 

Or ga ni za to rzy nie przy go to -
wa li dla uczest ni ków ła twych za -
dań, a do dat ko wym utrud nie -
niem by ły jesz cze zi mo we wa -
run ki at mos fe rycz ne. I tak przy -
kła do wo ra tow ni cy na te re nie
gór skim Be ski du Ślą skie go mie -
li za za da nie m. in. od szu ka nie
i udzie le nie po mo cy czte ro let -
nie mu dziec ku w sta nie hi po ter -
mii. Ale to nie wszyst ko. In ne
z za dań po le ga ło na udzie le niu
po mo cy me cha ni ko wi, któ re mu

whan ga rze lot ni czym śmi gło sa -
mo lo tu ob cię ło no gę. Ra tow ni cy
mu sie li tak że po ra dzić so bie
z sy tu acją, wktó rej na sta cji ben -
zy no wej, pod czas tan ko wa nia
au to bu su, pa sa że rów za ata ko wa -
li ter ro ry ści. Ze wzglę du na to, że
ha słem prze wod nim mi strzostw
by ło ha sło „Dys po zy tor me dycz -
ny two im part ne rem”, po ja wi ła
się tak że kon ku ren cja, w któ rej
ra tow ni cy mu sie li wcie lić się
wro lę dys po zy to rów i ze brać jak
naj wię cej przy dat nych iważ nych
in for ma cji.

Sę dzio wie pod li czy li punk ty
zpo szcze gól nych za dań iogło si -
li wy ni ki. Bez kon ku ren cyj ni
oka za li się ra tow ni cy z Kra kow -
skie go Po go to wia Ra tun ko we go,
dru gie miej sce za ję ła za ło ga
z Świę to krzy skie go Cen trum
Ra tow nic twa Me dycz ne go
i Trans por tu Sa ni tar ne go, a trze -
cie Wo je wódz ka Sta cja Po go to -
wia Ra tun ko we go. Za ło ga Re jo -
no we go Po go to wia Ra tun ko we -
go z So snow ca, zło żo na z pra -
cow ni ków, któ rzy na co dzień
pra cu ją w sta cji w Dą bro wie
Gór ni czej, za ję ła czwar te miej -
sce. Dopo dium za bra kło nie wie -
le, do kład nie do trze cie go miej -
sca bra kło za le d wie 0,7 punk tu,
a do dru gie go 4,2. W nie ofi cjal -
nej punk ta cji za ło ga so sno wiec -
kie go po go to wia po ko na ła
wszyst kie za ło gi zwo je wódz twa
ślą skie go, zdo by wa jąc pierw sze
miej sce. SK

Ratownicy medyczni z Sosnowca
czwartą ekipą w kraju

Plan pracy ustalony! 
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Uczniowie uczestniczyli także w Rajdzie Szlakami Powstania Styczniowego. 

W uroczystościach wziął udział m.in. Zbigniew Byszewski, zastępca prezydenta miasta. 

155. rocznica wybuchu 
Powstania Styczniowego
Uro czy sto ści upa mięt nia ją ce 155. rocz ni cę wy bu chu
Po wsta nia Stycz nio we go odbyły się 23 stycznia. Wią -
zan ki kwia tów zło żo no pod ta bli cą umiesz czo ną
na bu dyn ku Dwor ca Głów ne go, upa mięt nia ją cą zdo -
by cie bu dyn ku przez po wstań ców stycz nio wych.

W uro czy sto ściach wzię li udział m. in. wi ce mar -
sza łek Sej mu Bar ba ra Dol niak, po seł Wal de mar An -

dzel, za stęp ca pre zy den ta So snow ca Zbi gniew By -
szew ski, so sno wiec cy rad ni, przed sta wi cie le biur
par la men ta rzy stów, kom ba tan ci, przed sta wi cie le
Pol skie go To wa rzy stwa Tu ry stycz no -Kra jo znaw -
cze go im. Alek san dra Ja now skie go w So snow cu
oraz mło dzież szkol na bio rą ca udział w Raj dzie
Szla ka mi Po wsta nia Stycz nio we go. KP

Powstanie Instytut Zagłębiowski
List intencyjny podpisany

Krzysz tof Po lacz kie wicz

List in ten cyj ny w spra wie uru cho -
mie nia In sty tu tu Za głę biow skie go
zo stał pod pi sa ny 22 stycz nia
w Mu zeum w So snow cu. In sty tut
po wi nien roz po cząć dzia łal ność
jesz cze w pierw szym kwar ta -
le 2018 ro ku. Pod pi sy zło ży li Ar -
ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So -
snow ca, Pa weł Du sza, dy rek tor Pa -
ła cu Scho ena -Mu zeum wSo snow -
cu oraz prof. dr hab. Da riusz Na -
wrot, któ ry obej mie funk cję dy rek -
to ra in sty tu tu.

W skład in sty tu tu bę dą wcho -
dzić na ukow cy wy wo dzą cy się
z uczel ni wyż szych. W pra ce in -
sty tu tu za an ga żo wać się bę dą mo -
gli rów nież pa sjo na ci Za głę bia
Dą brow skie go. –  Je śli cho dzi
o dzia łal ność na uko wą, to w pla -
nach ma my se sje i kon fe ren cje
na uko we, do ty czą ce dzie jów Za -
głę bia Dą brow skie go, np. do ty -
czą ce od zy ska nia nie pod le gło ści
czy udzia łu re gio nu w po wsta -
niach ślą skich, pu bli ka cje na uko -
we o wy da rze niach z dzie jów re -
gio nu – wy daw nic twa po kon fe -
ren cyj ne lub bę dą ce efek tem prac
ba daw czych, se rię wy daw ni czą
trak tu ją cą o wy bit nych po sta ciach
Za głę bia Dą brow skie go, pro jekt
„Hi sto ria mó wio na” – na gra nie

re la cji z oso ba mi bę dą cych przed -
sta wi cie la mi po ko le nia wo jen ne -
go (uro dzo ny mi przed wy bu -
chem II woj ny świa to wej), po wo -
jen ne go i naj młod sze go, wy cho -
wa ne go w do bie trans for ma cji
ustro jo wej w Pol sce. Chce my tak -
że przy wró cić se rię wy daw ni czą
„Rocz ni ki So sno wiec kie” – wy li -
cza prof. Na wrot.

In sty tut za za da nie bę dzie miał
rów nież po pu la ry za cję re gio -
nu. – Pla nu je my wy sta wy na te -

ma ty zwią za ne z dzie ja mi Za głę -
bia Dą brow skie go, pu bli ka cje po -
pu lar no nau ko we, np. „Czy wiesz,
że w Za głę biu…” lub 10 py tań
do ty czą cych prze szło ści Za głę -
bia, itp., wy kła dy po pu lar no nau -
ko we (za głę biow skie rocz ni ce),
im pre zy pro mu ją ce sze ro ko ro zu -
mia ną kul tu rę Za głę bia czy też
wy da rze nia zwią za ne z pro mo cją
prze szło ści re gio nu (in no wa cyj -
no ści) oraz współ cze snej ak tyw -
no ści go spo dar czej i na uko wej

Za głę bia, pod kre śla ją cych pa trio -
tyzm miesz kań ców – do da je prof.
Na wrot.

– To hi sto rycz ny i bar dzo waż -
ny mo ment. Chce my edu ko wać
o Za głę biu, po ka zy wać pięk ną
i nie zna ną hi sto rię na sze go re -
gio nu. In sty tut bę dzie współ pra -
co wał z mu ze ami na te re nie Za -
głę bia, a je go dy rek to rem zo sta -
nie pro fe sor Da riusz Na wrot.
Pierw szą wy sta wę w Pa ła cu
Scho ena – Mu zeum w So snow cu

już mo gę za po wie dzieć. Zgod nie
z obiet ni cą, 8 mar ca, pla no wa ny
jest wer ni saż wy sta wy po świę co -
nej Edwar do wi Gier ko wi,
pod ro bo czym ty tu łem „Mię dzy
Wscho dem a Za cho dem” – pod -
kre śla pre zy dent So snow ca.

Na eks po zy cji znaj dą się ma te -
ria ły iko no gra ficz ne, a więc do -
ku men ty, fo to gra fie zwią za ne
z je go ży ciem pry wat nym, ale
przede wszyst kim z dzia łal no ścią
na te re nie Za głę bia Dą brow skie -

go, ze szcze gól nym uwzględ nie -
niem So snow ca. – Nar ra cję eks -
po zy cji wzbo ga cą pa miąt ki od da -
ją ce kli mat epo ki oraz na gra nia
dźwię ko we i au dio wi zu al ne – za -
po wia da Pa weł Du sza, dy rek tor
Pa ła cu Scho ena -Mu zeum w So -
snow cu..

Ty tuł wy sta wy su ge ru je przy -
po mnie nie pro wa dzo nej przez
I Se kre ta rza KC PZPR po li ty ki
za gra nicz nej, bar dziej otwar tej
na kra je za chod nie.

List intencyjny w sprawie powstania Instytutu Zagłębiowskiego został podpisany przez Arkadiusza Chęcińskiego, prezydenta miasta, Pawła Duszę,
dyrektora Pałacu Schoena-Muzeum oraz prof. dr hab. Dariusza Nawrota (w środku), który obejmie funkcję dyrektora instytutu. 

zdjęcia: M
aciej Łydek 

zdjęcia: M
ariusz Binkiew

icz 
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Złota Zuza
Zawodniczka ZKSz Sosnowiec mistrzynią Polski juniorów!

Krzysz tof Po lacz kie wicz

W War sza wie od by ły się mi strzo -
stwa Pol ski ju nio rów w sza bli ko -
biet i męż czyzn. W za wo dach
wzię ła udział spo ra gru pa za wod -
ni ków z so sno wiec kich klu bów.
Naj wię cej po wo dów do ra do ści
po za koń cze niu zma gań mia ła
Zu zan na Cie ślar. Za wod nicz ka
Za głę biow skie go Klu bu Szer -
mier cze go się gnę ła po zło to i ty -
tuł mi strzow ski w ry wa li za cji in -
dy wi du la nej i brąz w zma ga niach
dru ży no wych.

Cie ślar bez pro ble mów po ra -
dzi ła so bie w fa zie gru po wej za -
wo dów. Ry wa li za cję pu cha ro wą
roz po czę ła od wy gra nej 15:4
z We ro ni ką Bor kow ską z UKS
Haj du czek Ol szytn, na stęp nie po -
ko na ła 15:7 Blan kę Se re dyń ską
(UKS 13 Bia ły stok), a w ćwierć -
fi na le wy gra ła 15:5 z Aga tą Mar -
ci niak (O. Ś AZS Po znań). W pół -
fi na le Cie ślar oka za ła się lep sza
od za wod nicz ki AZS AWF War -
sza wa Mar ty Ma zu rek. Po je dy -
nek, któ re go staw ką był bój o zło -
to, za koń czył się wy gra ną na szej
za wod nicz ki 15:10. – Ta kim sa -
mym wy ni kiem za koń czył się
wiel ki fi nał, w któ rym Zu -
za zmie rzy ła się z za wod nicz ką
z Bia łe go sto ku, Ur szu lą Ku rzy ną.
Ostat ni po je dy nek był zwień cze -
niem ka pi tal ne go star tu Zu zy,
któ ra po twier dzi ła, że w swo jej
ka te go rii wie ko wej na le ży do naj -
lep szych w kra ju – nie krył za do -
wo le nia Da wid Ada mow ski, tre -
ner za wod ni ków i za wod ni czek
ZKSz So sno wiec.

Na ósmym miej scu za wo dy
ukoń czy ła Na ta lia Wa las z TMS
Za głę bie So sno wiec. W su mie
ZKSz i TMS Za głę bie zgło si ło
do ry wa li za cji dzie więć za wod ni -
czek. Licz niej szą eki pę mia ła tyl -
ko dru ży na AZS AWF Ka to wi ce.

Cie ślar sta nę ła na po dium tak -
że w ko lej nym dniu zma gań.
Wraz z klu bo wy mi ko le żan ka mi:
Ju lią Cie ślar, Mar tą Zio mek oraz
San drą Strej czyk się gnę ła po brą -
zo wy me dal w ry wa li za cji dru ży -
no wej.

W ry wa li za cji sza bli stów
ZKSz wy sta wił w tur nie ju in dy -
wi du al nym aż je de na stu re pre -
zen tan tów, ale w czo łów ce zna -
lazł się tyl ko Mi ko łaj Gór ski, któ -
ry ukoń czył zma ga nia na ósmym
miej scu.

arc Zagłębiowski Klub Szermierczy

LEGIA WARSZAWA WYGRAŁA KOLEJNĄ 
EDYCJĘ MEMORIAŁU WŁODZIMIERZA MAZURA.
TYM RAZEM W HALI PRZY UL. ŻEROMSKIEGO
RYWALIZOWALI JEDNAK NIE SENIORZY, 
ALE PIŁKARZE Z ROCZNIKA 2003.

Go spo da rze, dru ży na Za głę bia, za ję ła dru gie
miej sce. Pa tro nat ho no ro wy nad im pre zą,
w któ rej oprócz wy żej wy mie nio nych dru żyn
wy stą pi ły Olim pii El bląg, Be ski du An dry -
chów, Pia sta Gli wi ce, BKS -u Biel sko, ob ję -
ła Ka to wic ka Stre fa Eko no micz na.

Go spo da rze roz po czę li zma ga nia od po -
raż ki 3:4 z Be ski dem An dry chów, na stęp nie
roz gro mi li 12:1 BKS Biel sko -Bia ła, po ko na -
li 4:3 Piast Gli wi ce, wy gra li 6:0 z Olim pią
El bląg i ule gli 0:7 Le gii, któ ra zwy cię ży ła
z kom ple tem wy gra nych.

Pokazowy mecz rozegrali piłkarze
z rocznika 2008, reprezentanci
Akademii im. Włodzimierza Mazura 

Za głę bie wy stą pi ło w skła dzie: Kon rad
Ba las, Mi ko łaj Maj chrzak, Hu bert Sych,
Mak sym Nie miec, Mar cel Fesz ter, Ja kub
Ku le sza, Wik tor Za rzyc ki, Da niel Dą -
brow ski, Bar tosz Chę ciń ski, Kac per Woj -
da, Do mi nik Kacz mar czyk, Ja kub Krze -
szo wiec.

Pod czas me mo ria łu nie za bra kło wy stę -
pów ar ty stycz nych. Pu blicz no ści za pre zen to -
wa ły się che er le ader ki, a tak że Da wid Krzy -

żow ski, któ ry cza ro wał pu blicz ność po ka zem
Fo ot ball Fre esty le -u. Po ka zo wy mecz ro ze -
gra li pił ka rze z rocz ni ka 2008 Aka de mii im.
Wło dzi mie rza Ma zu ra. Od był się tak że mecz
sym pa ty ków Za głę bia So sno wiec z przed sta -

wi cie la mi na sze go klu bu. W eki pie tych dru -
gich z do brej stro ny po ka zał się m. in. Da -
riusz Du dek, obec ny tre ner Za głę bia. Spo -
tka nie za koń czy ło się wy gra ną przed sta wi -
cie li klu bu 8:3. KP

Trzy zło te, czte ry srebr ne i sześć
brą zo wych me da li to do ro bek
dżu do ków Bu do wal nych wy wal -
czo ny pod czas Mi strzostw Ślą -
ska, któ re od by ły się w By to miu.

So sno wi cza nie zdo by li me -
da le we wszyst kich gru pach
wie ko wych: mło dzi kach, ju nio -
rach młod szych i ju nio rach.
Po zło to się gnę li m. in. Woj -
ciech So sna, Alek san dra Wy -
bań ska i Ka ja Orze chow ska.
Srebr ne me da le wy wal czy -
li: Ma te usz Osiak, Da niel So lec -
ki, Alek san dra Du dek i Wik to -
ria Lis. Na naj niż szym stop niu
po dium upla so wa li się: Da wid
Dut kie wicz, Kac per Kac przak,

Oskar Ka mie niec ki, Piotr Ko ko -
sza, Mar ce li na Wro cła wek
i Wik to ria Gęb ka.

– Tuż za po dium po prze gra -
nej wal ce o brą zo wy me dal zna -
leź li się Bar tosz Po strach, Ma te -
usz Kacz ma rek, Mi chał Kacz -
ma rek, Ad rian Ja kub czyk
i Wa nes sa Wit kow ska. Z ko lei
siód me miej sce za ję li Ty mek
Witt, Alek san dra Szo stak, Ja kub
Mi cha lik, Ka mil Sy now ski i Ka -
mil Po piel. Ca ła eki pa za słu ży ła
na wiel kie sło wa uzna nia. Na si
re pre zen tan ci po ka za li moc – nie
krył za do wo le nia Ma rian Ja siń -
ski, tre ner dżu do ków Bu dow la -
nych. KP

Zawodniczki Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego w rywalizacji drużynowej zdobyły brąz. 

Podczas tegorocznego Memoriału publiczności zaprezentowała się sosnowiecka
młodzież. 

XXIII Me mo riał im. Wło dzi mie rza Ma zu ra za na mi
Wojciech Rejdych/www.zaglebie.eu

Szczęśliwa trzynastka

20 stycz nia w no wej ha li AWF Ka -
to wi ce ro ze gra ny zo stał tur niej
cha ry ta tyw ny pił ki noż nej „Ga li
Cup”, po świę co ny pa mię ci Ja ro -
sła wa Ga lu ska, by łe go dzien ni ka -
rza m. in.: „Dzien ni ka Za chod nie -
go”, a przez ostat nie 10 lat „Try bu -
ny Gór ni czej”. 

Po pu lar ny „Ga li” przez la ta pi -
sał o spo rcie, tak że o wy da rze -
niach w na szym mie ście. W me -
mo ria le wzię ło udział osiem dru -
żyn, w tym eki pa Urzę du Miej -
skie go w So snow cu, któ ra osta -
tecz nie ukoń czy ła zma ga nia
na szó stym miej scu. – Ja ko „pi -
smak” nie za po mi nał o ak tyw no -
ści spor to wej – brał udział w mi -
strzo stwach Pol ski dzien ni ka rzy
w ko szy ków ce, był bram ka rzem
dru ży ny „DZ” w pił kar skich mi -
strzo stwach na szej gru py wy daw -
ni czej. Grał też w te ni sa ziem ne go
i sto ło we go. Tym ra zem za gra li -
śmy już bez niego, ale dla je go sy -
nów – pod kre ślał To masz Ku czyń -
ski, dzien ni karz „Dzien ni ka Za -
chod nie go”, któ ry za słu żył
na wiel kie sło wa uzna nia przy or -
ga ni za cji zma gań.

W cza sie tur nie ju do ku pie nia
by ły, w for mie cha ry ta tyw nych

ce gie łek, ka len darz „Try bu ny
Gór ni czej” (m. in. ze zdję cia mi
wy ko na ny mi przez Jar ka) i al bu -
my Press Fo cus „Po la cy do bo ju”.
Spor to we suk ce sy w 2017 ro ku”.
Tur niej sym bo licz nie za czę li sy -
no wie Jar ka Ga lu ska – Hu go
i Igna cy. Hu go był ka pi ta nem
dru ży ny „Trybuny Górniczej”.
Tra fił tam po upad ku pod czas jaz -
dy ro we rem w Be ski dach, w Ry -
chwał dzie. W wiel kim fi na le
Urząd Mia sta Ka to wi ce po ko nał
po rzu tach kar nych Dru ży nę
Dzien ni ka rzy w rzu tach kar -
nych 4: 2. W re gu la mi no wym
cza sie gry był re mis 1: 1. Ko lej ne
miej sca za ję li: 3. Press Fo cus, 4.
Kum ple Ga lu ska, 5. Dzien nik Za -
chod ni, 6. UM So sno wiec, 7. Sąd
Re jo no wy Ka to wi ce -Wschód, 8.
Try bu na Gór ni cza. Ja ro sław Ga -
lu sek zmarł w nie dzie lę 23 lip -
ca 2017 w szpi ta lu w Biel sku -
-Bia łej. KP

Pamięci Jarka Galuska

Za na mi ko lej na od sło na Mi -
strzostw Do mów Dziec ka w Yor -
ky bal lu. W tym ro ku uczest ni cy
nie tyl ko ry wa li zo wa li na ma łych
bo iskach, ale rów nież roz gry wa li
me cze w FI FĘ 18.

W mistrzostwach, któ re od by ły
się wSo snow cu, wzię ły udział dru -
ży ny z So snow ca, Sar no wa, Ka to -
wic, Kło buc ka, Pie kar Ślą skich,
Kra śni ka, Ko łacz ko wa, Sko pa nia,
Cho rzo wa, Raj ska i re pre zen ta cja
Na dziei na Mun dial. Mi strzo stwa
od by ły się w dwóch ka te go riach
wie ko wych: rocz nik 2000 i młod si
oraz OPEN. W pierw szej zwy cię -
ży li wy cho wan ko wie z So snow ca,
dru gie miej sce wy wal czy ło Ko -
łacz ko wo, a trze cie Raj sko. W tej
ka te go rii naj lep szym za wod ni kiem
zo stał Mar cin Chwasz czak z Cho -
rzo wa. W ka te go rii OPEN tak że
trium fo wał So sno wiec, dru gi był
Kra śnik, a trze ci Kło buck. Naj lep -
szym za wod ni kiem zo stał Ar tur
Pa łasz z So snow ca. W ka te go rii
OPEN mógł wy stą pić by ły wy cho -
wa nek lub wy cho waw ca. Przyoka -

zji III Mi strzostw Do mów Dziec -
ka w Yor ky bal lu zor ga ni zo wa ne
zo sta ły I Mi strzo stwa w E – Spo -
rcie Fi fa 18. Pierw sze miej sce za -
jął Da wid Ku bisz tal, dru gi był
Nor bert Kam row ski, a trze ci Ka -
rol Su ro wiec.  KP

Mistrzostwa Domów Dziecka
wYorkyballu

arc
arc

Wychowankowie
z Sosnowca okazali się
bezkonkurencyjni. 
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Gdzie jest kolonia robotnicza Glück Auf?

Każ dy, kto choć by li znął spraw
zwią za nych z dzie ja mi na sze go
re gio nu, do sko na le wie, że hi sto -
ria So snow ca roi się od ta jem nic,
za ga dek i bia łych plam. Zda rza
się, że jej fa scy na ci – za rów no za -
wo do wi hi sto ry cy jak i do mo ro śli
ba da cze – wy pro wa dza ni są
na ma now ce lub pod stęp nie wcią -
ga ni w śle pe ulicz ki. Tak jest
w przy pad ku ko lo nii ro bot ni -
czej Glück Auf*.

Spra wa z po zo ru wy da je się
pro sta. Jed nak już wstęp ne za głę -
bie nie się w za gad nie nie uka zu je
spo re nie ści sło ści. W tek stach do -
ty czą cych te go osie dla po da wa ne
są roz bież ne in for ma cje**. Jan
Prze msza -Zie liń ski opi su je ko lo -
nię  Glück Auf (zna ną tak że
pod po tocz ną na zwą Gly kał) ja ko
ist nie ją cą oneg daj u zbie gu ulic
Li po wej i Mi ko łaj czy ka. Dzi siaj
do kład nie w tym miej scu znaj du -
ją się plac po kry ty sa mo siej ka mi,
po śród któ rych kró lu je do rod ny
mo drzew (Mi ko łaj czy ka 26). Plac
są sia du je z ga ra ża mi oraz myj nią
sa mo cho do wą. Zie liń ski po da je,
że ko lo nia ist nia ła już w cza sach,
gdy Sie lec wraz z Dę bo wą Gó rą
na le żał do Lu dwi ka An halt Co -
ethen von Pless. Mo że my więc
z grub sza przy jąć, że mia ło to
miej sce w pierw szej po ło -
wie XIX stu le cia.

Z ko lei Ewa Chmie lew ska z so -
sno wiec kie go Mu zeum iden ty fi -
ku je  Glück Auf  ja ko ko lo -
nię 12 do mów*** po ło żo nych
przy ul. Mi ko łaj czy ka (nu me -
ry 32-42A), nie co na po łu dnie
od li nii ko le jo wej bie gną cej w kie -
run ku Kielc (daw na Ko lej Iwa no -
grodz ko -Dą brow ska). Ja ko czas
wznie sie nia ko lo nii po da ny jest
prze łom lat 60. i 70. wie -
ku XIX (fot. 1).

Nie ja sne jest rów nież prze zna -
cze nie osie dla. Je że li przyj mie my
czas oraz lo ka li za cję po da ną
przez Ja na Prze mszę -Zie liń skie -
go, to na le ża ło by przy jąć, że osie -
dle mo gło po wstać dla ro bot ni -
ków ko pal ni „Na dzie ja Lu dwi ka”
(niem. Lu dwig shof f nung). Ko -

pal nia ta zo sta ła za ło żo na ja ko od -
kryw ka już w ro ku 1806 ro ku.

Je że li na to miast za ło ży my, że
ko lo nia po wsta ła nie co póź niej
i znaj do wa ła się w miej scu wska -
za nym przez Ewę Chmie lew ską,
to mo że my do mnie my wać, że za -
miesz ki wa li ją ro bot ni cy dzia ła ją -
cej w la tach 1863-1892, po ło żo -
nej w po bli żu (w kier. płd.) ko pal -
ni „An drzej” (niem. „Graf An dre -
as”). Odro bi nę da lej (w kier. płd.-
zach.) funk cjo no wa ła tak że ko -
pal nia „Fry de ryk” / „Fry de ry ka”
(niem. Graf Frie drich) – jed nak
za koń czy ła ona dzia łal ność
w 1868 ro ku, co ra czej dys kwa li -
fi ku je ją ja ko osie dle dla pra cu ją -
cych tam gór ni ków. Na Glück
Auf -ie hi po te tycz nie mo gli rów -
nież miesz kać pra cow ni cy ko pal -
ni „Lud mi ła” (1863-1881), a tak -
że in ni ro bot ni cy, zwią za ni za wo -
do wo z Gwa rec twem Hra bia Re -
nard. 

Nie co wię cej świa tła na spra wę
rzu ca ją ma py. To, co się na nich
znaj du je lub to cze go na nich
brak, da je nam co praw da nie -
ostry, ale jed nak ob raz, z któ re go
mo że my wy snuć wnio ski. Mu si -
my jed nak pa mię tać o moż li wych

błę dach i za cho wać czuj ność po -
trzeb ną każ de mu hi sto rycz ne mu
de tek ty wo wi. 

„Kar ta ogól na po ło że nia Za kła -
dów Gór ni czych Rzą do wych
wKró le stwie Pol skim. Okrę gu Za -
chod nie go z ozna cze niem utwo -
rów zie mi w przy bli że niu” – in te -
re su ją ca ma pa z 1846 ro ku za wie -
ra in for ma cję o obiek cie opi sa nym
ja ko „Szczęść Bo że”. Jed nak ska la
ok. 1: 126 000 nie po zwa la na pre -
cy zyj ną i jed no znacz ną lo ka li za cję.
Nie mniej jed nak ma my pe wien
ślad, któ ry wy ma ga spraw dze nia
idal szych do cie kań. Wich wy ni ku
mo że się oka zać, że Glück Auf
uza ra nia swe go ist nie nia no sił bar -
dziej swoj sko brzmią cą na zwę.
Moż li we, że obie na zwy by ły uży -
wa ne jed no cze śnie. Z pew no ścią
nie miec cy gór ni cy spro wa dze ni
do pra cy w pierw szych za głę biow -
skich ko pal niach za miast ła mać so -
bie ję zyk na pol skich „szcz” i „ść”
wo le li mó wić „po swo je mu”. 

W chro no lo gicz nej ko lej no ści
na na stęp nej dość do kład nej tzw.
ma pie Hem pla z 1856 ro ku próż -
no szu kać ja kich kol wiek śla dów
in te re su ją cej nas na zwy. Nie ma
ich w miej scach, w któ rych spo -
dzie wa li by śmy się je za stać. Są
na to miast w bli skim po ło że niu
nie opi sa ne, ale pre cy zyj nie ozna -
czo ne bu dyn ki. Być mo że ko lo nia
pier wot nie mia ła nie co in ną lo ka -
li za cję, bli żej ko pal ni „Na dzie ja
Lu dwi ka”, a mo że w tym cza sie
po pro stu jesz cze jej nie by ło lub
au tor ma py nie uznał za sto sow ne
o niej po in for mo wać? 

Na stęp na ar cy do kład na, po -
cho dzą ca z 1860 ro ku Ma pa
Szcze gó ło wa Dóbr Siel ce, nie po -
zo sta wia złu dzeń. Nie znaj dzie my
tu taj nic, co choć by przy po mi na -
ło by ciąg li ter Glück Auf. To nie -
co dziw ne, bo są opi sa ne in ne ma -
łe po bli skie osa dy, ta kie jak Ber -
ko wi zna czy Kuź ni ca.

Zde cy do wa ny prze łom przy no -
si fe no me nal ny plan z koń ca
lat 70. XIX stu le cia. Glück Auf
po raz pierw szy po ja wia się w ca -
łej oka za ło ści. Twór cy ma py
w spo sób pre cy zyj ny wska za li za -
bu do wa nia skła da ją ce się z du że -
go bu dyn ku w kształ cie od wró co -
nej li te ry „L” oraz dru gie go
mniej sze go obiek tu, któ ry znaj do -
wał się na wspo mnia nej dział ce
obok myj ni. To wła śnie tę lo ka li -
za cję po da je Jan Prze msza -Zie -
liń ski. War to zwró cić uwa gę
na fakt, że w bli skim są siedz twie
dzia ła ła wów czas ko pal nia „Fan -
ny”, co mo że su ge ro wać, że
obiekt był z nią zwią za ny. Czyż by
za tem Glück Auf po wstał w miej -
scu, któ ry wska zu je Jan Prze msza
Zie liń ski i w cza sie, o któ rym pi -
sze Ewa Chmie lew ska? Do dam,
że na tym sa mym pla nie za zna -
czo no rów nież 12 bu dyn ków „po -
łu dnio wej opcji” tej ko lo nii. Nie
opi sa no ich jed nak w ja ki kol wiek
spo sób.

Na nie miec kich ma pach z po -
cząt ku XX wie ku pre fe ro wa -
na jest lo ka li za cja wska za na przez
Ewę Chmie lew ską. Po ja wia się
na to miast nie co in na pi sow nia:
Col. Glückauf. W tym miej scu
war to za dać py ta nie, czy aby
Glück Auf „pół noc ny” i „po łu -
dnio wy”, nie jest jed nym i tym sa -

mym za ło że niem pa tro nac kim
roz dzie lo nym sztucz nie po przez
bu do wę (w 1887 ro ku) li nii ko le -
jo wej? Mo że du ży bu dy nek
na pół no cy był prze zna czo ny dla
urzęd ni ków, a 12 mniej szych do -
mów dla ro bot ni ków? W ce lu
jesz cze więk sze go za mgle nia
spra wy chciał bym wspo mnieć o 4
zbu do wa nych naj praw do po dob -
niej na po cząt ku XX w. do mach
znaj du ją cych się jesz cze da lej
na pół noc (ul. Mi ko łaj czy -
ka 3, 6, 9, 11). Obiek ty te są bliź -
nia czo po dob ne (choć nie iden -
tycz ne) z gru pą 12 naj star szych
i 6 póź niej szych do mów przy ul.
Mi ko łaj czy ka. Rów nież obok
wspo mnia nej myj ni przy ul. Li po -
wej (fot. nr 3) znaj du je się po dob -
ny bu dy nek (ul. Mi ko łaj czy -
ka 17). Trze ba jed nak pa mię tać,
że za bu do wa nia (przy po mi na ją ce
czwo ra ki) do mnie ma ne go sze ro -
ko po ję te go Glückau fu po cho dzą
co naj mniej z trzech róż nych,
znacz nie od da lo nych od sie bie
okre sów. Jest to swe go ro dza ju fe -
no men. Na le ży tak że wziąć
pod uwa gę, że wszyst kie bu dyn ki
znaj du ją się przy tej sa mej, choć
nie co po szat ko wa nej licz ny mi
prze bu do wa mi uli cy. 

W spo sób bar dzo in te re su ją cy
przed sta wia fra pu ją cą nas spra wę
ma pa nie miec ka z okre su I woj ny
świa to wej (fot. 2). Glückauf ozna -
czo ny jest w lo ka li za cji „pół noc -
nej”, zaś 12 do mów opi sa no ja ko
kol. An dre as – czy li ko lo nię ko -
pal ni „An drzej”. 

Na ma pach wy da nych już
po I woj nie ozna cze nie Glückauf
zni ka zu peł nie, na to miast opis
Ko lo nia An drzej po ja wia się kon -
se kwent nie w oko li cach 12 do -
mów. Być mo że wy ni ka to z nie -
chę ci do po zo sta wia nia ob co
brzmią cych nazw tuż po od zy ska -
niu nie pod le gło ści. Pew ną cie ka -
wost kę sta no wi tak że fakt, że na -
wet na nie miec kim pla nie mia sta
So snow ca z 1942 ro ku Glückauf
rów nież nie wy stę pu je. 

Po wyż sze wstęp ne i mo że na -
zbyt skom pli ko wa ne wy wo dy nie
da ją peł nej od po wie dzi na nur tu -
ją ce nas py ta nia. Mam na dzie ję,
że przy czy nią się jed nak do roz -
wią za nia tej re gio nal nej za gad ki.
Mo że nie ba wem ktoś w spo sób
jed no znacz ny po wie nam w koń -
cu, gdzie jest, al bo ra czej był
Glück Auf? Za tem z nie cier pli -
wo ścią cze kam na wszel kie in for -
ma cje na ten te mat.

Tekst i zdję cia: Ar tur Pta siń ski
Centrum Informacji Miejskiej, tel. 32-265-60-04.

Podczas pisania artykułu korzystałem z map
udostępnionych przez Grzegorza Onyszko, Rafała
Bryłę, Sławomira Dębskiego oraz z map
dostępnych na stronie internetowej Otwartego
Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej:
mapy. orsip. pl.

Mapa topograficzna specjalna Zagłębia Dąbrowskiego
w skali 1:10 000 okresu 1914-1918. Źródło: Otwarty Regionalny
System Informacji Przestrzennej – www.mapy.orsip.pl.

Osiedle przy ul. Mikołajczyka 32-48A. W czasach Polski Ludowej 12 domów z pierwotnego założenia było przeznaczonych
dla pracowników kopalni „Sosnowiec”, a pozostałe 6 (nowszych) dla załogi huty „Cedler”. 

Dom przy ul. Mikołajczyka 17. Podobnie jak pozostałe opisywane w artykule budynki,
przez dziesięciolecia należał do Gwarectwa Hrabia Renard. 

* „Gluck Auf” jest niemieckim odpowiednikiem
polskiego górniczego pozdrowienia „Szczęść
Boże”.
** Informacje te opublikowano m. in.
w wydawnictwach: Jan Przemsza-Zieliński
„Sosnowiec znany i nieznany” – Sosnowiec 1997
oraz Ewa Chmielewska „Historyczne kolonie
i osiedla robotnicze
w Sosnowcu” – Sosnowiec 2009.
*** Pierwotnie wzniesiono 12 domów w dwóch
równoległych rzędach. W każdym przygotowano
mieszkania dla czterech rodzin. Przy domostwach
zbudowano również komórki i wychodki.
Po II wojnie światowej osiedle powiększyło się
o kolejnych 6 domów. Powstały one na terenie
dawnego folwarku przylegającego od południa
do pierwotnego założenia. 
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KULTURA

ZAŚPIEWAJĄ: Marek Kaliszuk, Michał Grobelny, Ernest Staniaszek, Jagoda Kret, Kamil Bijoś, 
Arek Kłusowski, Małgorzata Nakonieczna i Katarzyna Sawczuk.

BAND: Krzysztof Mroziak – piano, akordeon, aranżacje, kierownik muzyczny, Łukasz Belcyr – gitara
Konrad Kiełbasa – bas, Sylwester Malinowski – perkusja, Krystian „Elvis” Balawender – trąbka, Władysław
Wiater – saksofon, Sebastian Ziółkowski – puzon. 

Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy dwa podwójne zaproszenia do odebrania w naszej redakcji.

Dla naszych Czytelników
przygotowaliśmy dwa podwójne
zaproszenia, do odebrania
w naszej redakcji.

„Tri bu te to Jan tar” to pro jekt,
w któ rym naj lep si uczest ni cy
pro gra mów „The Vo ice of Po -
land”, „Two ja Twarz brzmi zna -
jo mo” oraz „Mam Ta lent” śpie -
wa ją utwo ry An ny Jan tar. Ten
nie za po mnia ny kon cert od bę -
dzie się 24 mar ca w Sa li Wi do -
wi sko wo -Kon cer to wej „Mu za”.
Ma rek Ka li szuk, któ ry jed no -
cze śnie pro wa dzi kon cert, Arek
Kłu sow ski, Ka ta rzy na Saw czuk
i kil ku in nych wo ka li stów, któ -
rzy do tar li do ści słych fi na łów
mu zycz nych show, uka żą zu peł -
nie nie zna ne, dość zróż ni co wa -
nie, a za ra zem no wa tor skie
aran ża cje utwo rów An ny Jan tar.
Uczest ni cy kon cer tu usły szą m.
in. „Tyl ko mnie po proś do tań -
ca”, „Nic nie mo że wiecz nie
trwać”, czy „Naj trud niej szy
pierw szy krok”, a to wszyst ko
przy akom pa nia men cie ban du
na ży wo. Kon cert za pla no wa no
na 24 mar ca o godz. 18.00. Bi le -
ty są w ce nie 80 i 90 zł. Sprze -
daż bi le tów przez stro nę:
www.kup bi le cik.pl oraz w ka sie
„Mu zy”.  SK

Nie za po mnia ne pio sen ki Agniesz ki Osiec kiej za śpie -
wa już 24 lu te go w Sa li Wi do wi sko wo -Kon cer to wej
Nu la Stan kie wicz w spe cjal nie przy go to wa nym kon -
cer cie, za ty tu ło wa nym „By le nie o mi ło ści”. Nu la
Stan kie wicz i Ja nusz Stro bel stwo rzy li re ci tal o dość
prze wrot nym ty tu le, więc i kon cert jest wy jąt ko wy,
a to wszyst ko za spra wą frag men tów wy wia dów
z Agniesz ką Osiec ką, któ re są pre zen to wa ne po mię -
dzy utwo ra mi. Fil mi ki te bu du ją nie sa mo wi ty kli mat
kon cer tu i są nie ja ko łącz ni kiem po mię dzy pio sen ka -
mi – ty mi zna ny mi, ale od mie nio ny mi po przez aran -
ża cje, jak i ty mi, któ re zo sta ły zna le zio ne w za ka mar -
kach ra dio wych ar chi wów. To kon cert dla tych, któ -

rzy lu bią nu cić prze bo je po et ki, ale tak że dla tych,
któ rzy są cie ka wi no wych, jaz zo wych, nie rzad ko za -
ska ku ją cych in ter pre ta cji. Bę dzie to jed no cze śnie pre -
mie ra no wej pły ty Nu li Stan kie wicz, po świę co -
na twór czo ści Agniesz ki Osiec kiej. Kon cert bę dzie
re ali zo wa ny pod pa tro na tem Fun da cji Oku lar ni cy im.
Agniesz ki Osiec kiej oraz Ra dia RDC. W trak cie kon -
cer tu bę dą tak że wy świe tla ne ma te ria ły ar chi wal ne
do ty czą ce ży cia i twór czo ści po et ki. Kon cert roz pocz -
nie się o godz. 18.00. Bi le ty są w ce nie 20 i 30 zł, do -
stęp ne on li ne na stro nie: www.kie pu ra.pl, w ka sie Sa -
li Wi do wi sko wo Kon cer to wej „Mu za” i w ka sie Ener -
ge tycz ne go Cen trum Kul tu ry. SK

Pio sen ki An ny Jan tar 
w no wej od sło nie 

Nula Stankiewicz w recitalu 
„Byle nie o miłości” 

Starcie gigantów, czyli Pan Fałsz
& Tymek Bies w „Muzie”

Raz Dwa Trzy i mistrz Mły nar ski 
Ze spół, któ ry od lat udo wad nia,
że moż na po dą żać wła sną dro gą,
trzy mać się wła snych po my słów
i es te ty ki, a przy tym osią gnąć
po pu lar ność, czy li Raz Dwa
Trzy, za gra 18 mar ca w Sa li Wi -
do wi sko wo -Kon cer to wej „Mu -
za”. Fa ni i wiel bi cie le Raz Dwa
Trzy ko cha ją Ada ma No wa ka
i je go ze spół za sen ne bo sa no wy,
ko ją ce ryt my reg ga eowe, mięk -
ko otu la ją ce dźwię ki gi tar, akor -
de onu i kon tra ba su. Adam No -
wak nie boi się py tań o rze czy
trud ne i osta tecz ne, a je go li ry ka
po ru sza i po zo sta je w słu cha czu.
Tym ra zem ze spół za pre zen tu je
utwo ry z al bu mu „Raz, Dwa,
Trzy – Mły nar ski”. Pły ta po -
wsta ła w wy ni ku bez po śred niej
su ge stii Woj cie cha Mły nar skie -
go i zy ska ła ogrom ne uzna nie
wśród pu blicz no ści, mia no po -
dwój nej pla ty ny, Na gro dę Fry -
de ry ka 2008 w ka te go rii al bum
ro ku pop. Ze spół za grał z tym
ma te ria łem kil ka set świet nie
przy ję tych kon cer tów w Pol sce
i za gra ni cą. Dla upa mięt nie nia
zmar łe go nie daw no mi strza
Woj cie cha Mły nar skie go, jak
i z po wo du ju bi le uszu na gra nia
pły ty, pla nu je my przy po mnie nie
pu blicz no ści pio se nek Woj cie -
cha Mły nar skie go oraz spe cjal -
nie przy go to wa nych no wych
utwo rów w trak cie spe cjal nych
kon cer tów. Kon cert roz pocz nie
się o godz. 18.00. Bi le ty są w ce -

nie 70, 75, 80 i 90 zł, do ku pie -
nia w biu rze tu ry stycz nym Pan -
da To ur przy ul. Tar go wej 2
w So snow cu oraz przez stro nę:
www.kup bi le cik.pl.  SK

Pią ty od ci nek Su per Wir tu ozów, czy li fa mi lij ny spek -
takl mu zycz ny z go ścin nym udzia łem Ty mo te usza
Bie sa, wy bit ne go pia ni sty mło de go po ko le nia,
uczest ni ka ostat niej edy cji kon kur su Cho pi now skie -
go, od bę dzie się 18 lu te go w Sa li Kon cer to wo -Wi do -
wi sko wej „Mu za”.  Tym ra zem ar ty sta zmie rzy się
na pia ni stycz nym rin gu z sa mym Pa nem Fał szem,
któ ry po dłu giej nie obec no ści po wró ci, by ode brać
nam ma gicz ną moc mu zy ki. To wa rzy szyć im bę -
dzie Sa tel li te Or che stra pod dy rek cją Ma cie ja Ci sow -
skie go. Spek takl trwa ok. 60 mi nut. Su per Wir tu -
ozem jest 22-let ni pia ni sta, Ty mo te usz Bies, stu -
dent I ro ku stu diów II stop nia w Aka de mii Mu zycz -
nej im. Ka ro la Szy ma now skie go w Ka to wi cach,
w kla sie for te pia nu prof. Zbi gnie wa Rau bo. Lau re at

wie lu pre sti żo wych kon kur sów pia ni stycz nych i ka -
me ral nych, m. in. VIII Ogól no pol skie go Fe sti wa lu
„Cho pi now skie in ter pre ta cje mło dych” (III na gro -
da), czy Ogól no pol skie go Kon kur su Pia ni stycz ne go
im. F. Cho pi na (V na gro da – 2013, II na gro -
da – 2017). Swo ją wie dzę i umie jęt no ści po głę bia,
pra cu jąc pod czas kur sów mi strzow skich ze świa to -
wej sła wy pe da go ga mi, wśród któ rych znaj du ją się
prof. An drzej Ja siń ski, prof. Ke vin Ken ner, prof. To -
bias Koch, prof. Ja nusz Olej ni czak, prof. Piotr Pa -
lecz ny, prof. Dang Thai -Son. Kon cert roz pocz nie się
o godz. 16.00. Bi le ty są w ce nie 10 zł oraz do stęp ne
on li ne na stro nie: www.kie pu ra.pl, w ka sie Sa li Wi -
do wi sko wo – Kon cer to wej „Mu za” oraz w ka sie
Ener ge tycz ne go Cen trum Kul tu ry. SK

Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Pio sen ki „Word Song”
już po raz dru gi or ga ni zu je Ogni sko Pra cy Po zasz -
kol nej nr 1 w So snow cu. Kon kurs jest skie ro wa ny
do dzie ci i mło dzie ży uczą cej się w Pol sce, jak
i za gra ni cą. Uczest ni cy ma ją za pre zen to wać dwa
utwo ry, je den w ję zy ku oj czy stym, dru gi w ję zy ku
ob cym. Fe sti wal od by wa się w dwóch eta pach. Pod -
czas pierw sze go eta pu pio sen kę w ję zy ku oj czy stym
uczest ni cy na gry wa ją na do wol nym no śni ku, a na -
gra nie na le ży prze słać do or ga ni za to ra w for ma cie
mp3, wma lub wav. Wa run kiem uczest nic twa w fe -
sti wa lu jest do star cze nie na gra nia wraz z kar tą zgło -

sze nia. Na pod sta wie na de sła nych na grań ju ry wy -
bie rze fi na li stów, któ rzy zo sta ną za pro sze ni na fe sti -
wal i pod czas prze słu chań za pre zen tu ją oba przy go -
to wa ne utwo ry. Czas pre zen ta cji obu utwo rów nie
mo że prze kra czać 10 min. W kon kur sie mo gą wziąć
udział tyl ko so li ści.
Prze słu cha nia kon kur so we od bę dą się 16 mar ca
w Sa li Wi do wi sko wo -Kon cer to wej „Mu za” w So -
snow cu. Re gu la min kon kur su moż na zna leźć
na stro nie: www.op p1.so sno wiec.ehost.pl. Moż -
na pi sać tak że na e -ma il:op p1@so sno wiec.edu.pl
lub dzwo nić pod nr tel. 32 265 11 97. SK

Zaśpiewaj w festiwalu piosenki „World Song”
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Poziomo: 1 – strefa roślinna w północnej Europie, 

5 – pokrowiec na broń, 8 – wnęka, 9 – niewyraźna mowa,

10 – leń, 11 – miedziana lub z… kremem, 12 – wykaz

błędów w książce, 14 – podium dla kata, 16 – partner kury,

17 – broń zakładana na palce, 19 – zaliczka, 21 – człowiek

lodu, 22 – męskie imię rosyjskie, 25 – rzadkość, 

28 – detaliczny, hurtowy lub np. obwoźny, 

29 – podwórkowa zabawa, 30 – kukułka gwarowo, 

32 – dyskusja, 34 – błękit, 35 – ósma planeta w Układzie

Słonecznym, 36 – imię autora książek o przygodach Tomka

Wilmowskiego, 37 – norweski dramatopisarz, 38 – drąży

kamień, 39 – Tina, babcia rocka.

Pionowo: 1 – pastylka, 2 – sklejka, 3 – przerwa w teatrze, 

4 – coś z owoców morza, 5 – gra w karty, 6 – nędza, 

7 – morski ptak, 13 – śpiewał o chłopcach radarowcach, 

15 – skandynawski kraj, 18 – tarcza Zeusa, 20 – ironia, 

23 – kakaowe ciasto, 24 – krzew o skórzastych liściach, 

26 – oddział fabryki z krosnami, 27 – narkotyk z konopi

indyjskich, 28 – do niego podłączają się strażacy, 

31 – ubikacja lub… fragment, 33 – zderzak. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 1 /2018, KATARZYNA PUZYŃSKA – MOTYLEK 
Na gro dy otrzy mu ją: Jadwiga Lenart, Anna Swoboda oraz Marian Klimek z Sosnowca.
UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie. 

 

 

WAŻNE TELEFONY

Urząd Miasta: 

Centrala (32) 296 06 00

Informacja ogólna

(32) 296 05 28-29

Miejski Rzecznik  Praw

Konsumentów 

(32) 296 04 28 

Straż Miejska

(32) 296 06 53-54

Komenda Miejska Policji

997, (32) 296 12 00, 296 12 55

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej

998, (32) 266 04 01 do 02 

Pogotowie Ratunkowe 999,

(32) 292 16 04, 292 16 40

Pogotowie Gazowe

(32) 266 33 56

Pogotowie Energetyczne

991

Ośrodek Interwencji

Kryzysowej

(32) 298 93 87

Izba Wytrzeźwień

(32) 266 10 30

Schronisko dla zwierząt

(32) 293 75 56 

KUPON
krzyżówka nr  2/2018

✂

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych 
w prawym dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które
prosimy przesyłać do 25 lutego  pod adres
redakcji:  41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11.

Wśród autorów poprawnych rozwiązań
rozlosowane zostaną nagrody, które prosimy
odbierać osobiście w redakcji.

Nagrody ufundowało Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

„Kul tu ra Do stęp na” w ki nach to ak cja ki na „He lios”, któ ra roz po -
czę ła się w 2015 ro ku. Co ty dzień, w każ dy czwar tek o godz. 13.00
i 18.00 wy świe tla ne bę dą pol skie fil my w ra mach ogól no pol skie go
pro jek tu pt. „Kul tu ra Do stęp na”. Pro jekt umoż li wia sze ro kiej pu -
blicz no ści do stęp do no wych i do ce nia nych pol skich fil mów. Głów -
ny mi or ga ni za to ra mi pro jek tu są Na ro do we Cen trum Kul tu ry oraz
Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go wraz z ca łą sie cią
kin „Helios” w Pol sce. Pro jekt skie ro wa ny jest do wszyst kich, któ -
rzy ko cha ją pol skie fil my i chcie li by zo ba czyć je w roz sąd nej ce nie.
Bi le ty na se an se w ra mach „Kul tu ry Do stęp nej” kosz tu ją je dy -
nie 10 zł. Wię cej na: www.kul tu ra do step na.pl. red

NA DUŻYM EKRANIE W NAJBLIŻSZYM CZASIE ZOSTANĄ WYŚWIETLONE:

8 lutego „Tarapaty”
15 lutego „Po prostu przyjaźń”
22 lutego „Zgoda”

Dla naszych Czytelników mamy do rozdania podwójne zaproszenie
na każdy z seansów w ramach programu „Kultura Dostępna” w kinach,
do odbioru w naszej redakcji.

Kulturalne czwartki w kinie „Helios”

Ra chel Childs, cór ka sław nej pi sar ki i by ła dzien ni kar ka te le wi zyj na,
żo na dzie dzi ca wiel kiej fir my, Bria na De la cro ixa, pro wa dzi ży cie, któ -
re mo że wzbu dzać za zdrość. Ale po zo ry my lą. 

Miesz ka w luk su so wym apar ta men tow cu i boi się z nie go wy cho -
dzić. 

Skry wa ta jem ni cę, a ta do pro wa dza ją do obłę du.
Ży je na co dzień z czło wie kiem, któ ry nie jest tym, za ko go się po da je. 
I gdy pew ne go desz czo we go dnia Ra chel ku wła sne mu zdzi wie niu

wy cho dzi z do mu, na uli cy za uwa ża coś, co prze wra ca jej świat do gó -
ry no ga mi. I choć bar dzo by chcia ła, nie mo że dłu żej uda wać, że

wszyst ko jest w po rząd ku, bo staw ką w tej
grze jest jej ży cie. Ko bie ta, któ ra nie wie -
rzy ła w sie bie, a bez gra nicz nie ufa ła mę -
żo wi, w dra ma tycz nych oko licz no ściach
jest zda na na wła sną in te li gen cję i od wa -
gę. Ko bie ta, któ ra ucie ka ła przed mro -
kiem te go świa ta, mu si w tym mro ku
żyć – i prze żyć…

Da ta wy da nia: 6 lu ty 2018 r.

Dennis Lehane

Pokochać noc (Wyd. Prószyński i S-ka)

Hi sto ria, któ ra nie mia ła pra wa się wy da rzyć i pew nie tak by się sta ło,
gdy by nie fakt, iż jest praw dzi wa.

Czy war to prze cho wy wać sta re świst ki? Szcze gól nie te z ta jem ni -
czym szwaj car skim ad re sem? 

Ma ria iCze sław, bab cia idzia dek  au tor ki, głów ni bo ha te ro wie „Hi sto rii
spi sa nej atra men tem”, pró bu ją uło żyć so bie ży cie w Ko stro mie, a tym cza -
sem świat ogar nia ją nie po ko je, któ re bu rzą usta bi li zo wa ne ży cie oboj ga.

Czy Ma ria zdo ła po ko nać nie bez pie czeń stwo, za gra ża ją ce jej i jej
dziec ku? Czy dwie sła be ko bie ty po ra dzą so bie z za gro że niem, nad -

cho dzą cym z naj mniej spo dzie wa nej stro -
ny? 

Trud no się nie po gu bić, gdy na gle oka -
zu je się, że ktoś, ko mu bez gra nicz nie ufa -
li śmy, knu je pod stęp ny plan.

Ma tyl da i Ja nusz ru sza ją tro pem se -
kret nej ko re spon den cji Ma rii sprzed lat.

Da ta wy da nia: 13 lu ty 2018 r.

Jacek Skowroński, Maria Ulatowska

Kartka ze szwajcarskim adresem (Wyd. Prószyński i S-ka)

Peł na hu mo ru i wzru szeń opo wieść o miej scu, gdzie mógł byś być go -
ściem, a naj chęt niej po zo stał byś na dłu żej…

Ro dzi na Sta cho wia ków od wie lu lat za rzą dza sta cją nar ciar ską
na Pod ha lu. Roz le głe in te re sy idą świet nie do chwi li ro dzin ne go nie -
szczę ścia. Ro dzi na mu si sta wić czo ła no wej rze czy wi sto ści, po nad to
każ de mu jej człon ko wi moc no kom pli ku je się ży cie oso bi ste. A wszyst -
ko to na tle wy ma ga ją ce go tro ski biz ne su – czy li uko cha ne go pen sjo na -
tu Sza rot ka i po pu lar nej sta cji nar ciar skiej Śnież na Grań.

Jak od kuch ni wy glą da pro wa dze nie du że go pen sjo na tu? Czy mło -
dym i nie do świad czo nym dzie ciom po wie dzie się kon ty nu acja in te re -

su ro dzi ców? I czy wśród co dzien nych
obo wiąz ków uda się im za trzy mać, że by
do strzec to, co na praw dę waż ne?

Wi taj w Śnież nej Gra ni! Po zwól so bie
na lamp kę grza ne go wi na przy ko min ku
i spo tkaj się z bo ha te ra mi wcią ga ją cej sa gi.

„Za sta re grze chy” to pierw szy tom no -
we go cy klu Iza bel li Frą czyk.

Da ta wy da nia: 27 lu ty 2018 r.

Izabella Frączyk

Za stare grzechy (Wyd. Prószyński i S-ka)
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HO RO SKOP
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Po ostatnim
ciężkim okresie w pracy nadszedł czas
na zasłużony wypoczynek. Zastanów się
tylko nad kierunkiem podróży, pakuj
walizki i nie patrz na nic, ani na nikogo
wokół. Kilka dni z dala od problemów
codziennego życia sprawi, że wrócisz
pełna energii do nowych działań.
Z końcem miesiąca mogą nadejść drobne
problemy u wodników w związkach. Nie
daj sobie jednak wmówić, że wszystko
dzieje się z Twojej winy. 
RYBY (19.02. – 20.03.) – Jeśli zależy Ci
na romantycznej kolacji z okazji
Walentynek, przejmij inicjatywę.
Na niespodziankę od ukochanego możesz
się w tym roku nie doczekać, ale kto
powiedział, że to wyłącznie mężczyzna ma
być jej organizatorem. Druga połowa
z pewnością doceni twoje starania.
W pracy czekają Cię nowe wyzwania,
postaraj się sprostać wszystkim
wymaganiom, a zostaniesz solidnie
nagrodzona.
BARAN (21.03. – 19.04.) – Samotne
barany nie powinny się bać randek
w ciemno. Los Ci sprzyja, a z takiego
niezobowiązującego spotkania czasami
może narodzić się większe uczucie. Nie bój
się wprowadzić zmian w wyglądzie,
o których myślisz od dawna. Nowa fryzura
całkowicie odmieni Twoje samopoczucie.
Nie zapomnij o urodzinach przyjaciółki, bo
drugiej takiej wpadki może Ci nie
wybaczyć!
BYK (20.04. – 22.05.) – Pomyśl o krótkim
wyjeździe na narty z rodziną. Oderwanie
od rzeczywistości sprawi, że przestaniesz
zamartwiać się pracą. Z kolei czas
z najbliższymi bardzo was do siebie zbliży
i przypomni stare dobre czasy. Dla
samotnych byków los nie szykuje żadnych
zmian. Nie rób nic na siłę. Mimo że
zazdrościsz wszystkim szczęśliwym parom
wokół, związek „za wszelką cenę” nie jest
dobrym rozwiązaniem. 
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Uważaj
na osoby, które w ostatnim czasie stały się
dla Ciebie wyjątkowo miłe.
Najprawdopodobniej nie mają dobrych
intencji, a w ten sposób chcą uśpić Twoją
czujność. Skorzystaj z ostatnich zimowych
wyprzedaży – nieplanowane zakupy
niesamowicie poprawią Ci nastrój. Postaraj
się więcej czasu spędzać z ukochanym. Być
może to ostatni dzwonek, by naprawić
wasze relacje. 
RAK (22.06. – 22.07.) – Pora pomyśleć
nad zmianami w Twoim życiu. Musisz
podjąć bardzo ważną decyzję, czy dalej
chcesz tkwić w związku, który od dawna
nie przynosi Ci radości. Jeśli tak, czeka Cię
poważna rozmowa z ukochanym. Jeśli
wybierzesz rozstanie, z początku nie
będzie łatwo, ale los szybko przyniesie Ci
dużo szczęścia. Zacznij więcej myśleć
o sobie niż o innych, bo nikt tak nie zadba
o Twoje dobro jak ty sama. 
LEW (23.07. – 23.08.) – Przed Tobą wiele
zmian. Na to, czy będą na lepsze, masz
duży wpływ. Wszystko zależy od tego, jak
się do nich przygotujesz i jakie podejmiesz
decyzje. Nie słuchaj jednak niczyich
„dobrych rad”, bo to Ty wiesz najlepiej, jak
postępować. Samotne lwy czeka życiowa
rewolucja. Ciesz się nową znajomością
na dany moment, nie planuj przyszłości,
a wszystko będzie układać się po Twojej
myśli. 
PANNA (24.08. – 22.09.) – Luty to świetny
moment, by zastanowić się nad planami
wakacyjnymi. Znając kierunek i cel
wyjazdu, już teraz będziesz mogła
zaplanować potrzebny budżet. Samotne
panny będą cieszyły się niezwykłym
powodzeniem. Korzystaj z tego, że możesz
wybierać w kandydatach, bo taka okazja
może więcej się nie powtórzyć. Znajomość
nie będzie bardzo przyszłościowa, ale
z pewnością nie będzie to stracony czas. 
WAGA (23.09. – 22.10.) – Nadchodzi
piękny okres w Twoim życiu. Korzystaj
z chwili wolności i nie szukaj sobie
zbędnych zadań. Cały wolny czas poświęć
na odpoczynek oraz przyjemności.
Wreszcie będziesz miała okazję odwiedzić
wszystkie miejsca, o których marzyłaś
od dawna. Pamiętaj o regularnych
badaniach, a nie będą cię nękać żadne
kłopoty zdrowotne. 
SKORPION (23.10. – 21.11.) – W połowie
miesiąca dopadnie Cię poważne
przeziębienie. Nie lekceważ go, bo skutki
mogą okazać się tragiczne. Weź kilka dni
wolnego i odpocznij w łóżku z kubkiem
gorącej herbaty. Nie przejmuj się, że
nigdzie nie udało Ci się wyjechać w trakcie
ferii. Nic straconego, kilkudniowy
wiosenny wypad w marcu może być
równie relaksacyjny. 
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Samotne
strzelce powinny być bardzo uważne.
Jesteś tak zdesperowana znalezieniem
drugiej połówki, że możesz nie zauważyć,
że Twój adorator jest poważnym oszustem.
Nie odwlekaj w nieskończoność
rozpoczęcia diety. Jeśli już teraz nie
zaczniesz bardziej dbać o siebie, zapomnij
o wymarzonej figurze na wakacje. Postaraj
się częściej odwiedzać rodzinę, bo bardzo
brakuje im spotkań z Tobą.
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) – W pracy
czeka Cię sporo nowych obowiązków.
Potraktuj je jako wyzwanie. Jeśli uda Ci się
sprostać wszystkim wymaganiom szefa,
czeka Cię nie tylko solidna premia, ale
i nieoczekiwany awans. Postaraj się
przygotować jakąś walentynkową
niespodziankę dla ukochanego. Spędzacie
ze sobą ostatnio tak mało czasu, że zwykła
wspólna kolacja będzie czymś
niezwykłym. red

KINOreklama
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02-08.02.2018 r.

KINO KONESERA:WYŁĄCZNIE
W PONIEDZIAŁEK
„I TAK CIĘ KOCHAM” GODZ. 18:30 
Komedia romantyczna, Od lat:15, USA, 119
min
KULTURA DOSTĘPNA:WYŁĄCZNIE
W CZWARTEK
„TARAPATY” GODZ. 13:00 i 18:00
Komedia, Od lat:15, Polska, 103 min
PREMIERA:
„PLAN B” 11:30, 15:00, 18:00, 20:00, 22:00
Komediodramat, Od lat:15, Polska, 86 min
„PSZCZÓŁKA MAJA:MIODOWE IGRZYSKA”
10:00*, 14:15**, 17:00
Familijny, Od lat:b. o., Niemcy / Australia, 83
min
* z wyjątkiem piątku i niedzieli
** z wyjątkiem niedzieli
„PSZCZÓŁKA MAJA:MIODOWE
IGRZYSKA” – KONKURSY 10:00*, 12:00*

Familijny, Od lat:b. o., Niemcy / Australia, 83
min
* wyłącznie w niedziele
FILMY TYGODNIA:
„PODATEK OD MIŁOŚCI”
12:00*, 14:00**, 16:15, 18:30, 20:45***, 
Komedia romantyczna, Od lat:15, Polska, 113
min 21:00**** 
* z wyjątkiem niedzieli
** wyłącznie w niedziele
*** z wyjątkiem poniedziałku
**** wyłącznie w poniedziałek
„WIĘZIEŃ LABIRYNTU:LEK NA ŚMIERĆ”
dubbing 17:30*
Thriller/Science-Fiction/Akcja, Od lat:13,
USA, 142 min
* z wyjątkiem poniedziałku i czwartku
„3D WIĘZIEŃ LABIRYNTU:LEK NA ŚMIERĆ”
dubbing 12:30
Thriller/Science-Fiction/Akcja, Od lat:13,
USA, 142 min
„WIĘZIEŃ LABIRYNTU:LEK NA ŚMIERĆ”
napisy 20:30*, 20:45**
Thriller/Science-Fiction/Akcja, Od lat:13,
USA, 142 min

* z wyjątkiem poniedziałku
** wyłącznie w poniedziałek
„ATAK PANIKI” 21:30
Komedia, Od lat:15, Polska, 98 min 
„NARZECZONY NA NIBY” 13:30, 19:00
Komedia, od 15 lat, Polska, 112 min 
FILMY DLA DZIECI:
„GNOMY ROZRABIAJĄ” 11:00, 13:00*, 16:00
Animacja, Od lat:b. o. Kanada, 85 min
* z wyjątkiem wtorku i czwartku
„TEDI I MAPA SKARBÓW”
10:30, 13:00*, 15:30
Animacja/Przygodowy, Od lat:b. o.,
Hiszpania, 86 min 
* wyłącznie we wtorek

Dla naszych Czytelników
przygotowaliśmy pojedyncze

zaproszenia do kina, do odbioru
w naszej redakcji. 

Regulamin odbioru nagród
znajduje się na stronie:

www.kuriermiejski.com.pl. 

TEATR – luty  2018

01 Czw 19:00 Dobry wojak Szwejk / J. Hasek, I.
Gorzkowski 
02 Pt 19:00 Dobry wojak Szwejk / J. Hasek, I.
Gorzkowski 
03 Sb 18:00 Siódemka/ Z. Szczerek, M. Kmiecik 
04 Nd 18:00 Siódemka/ Z. Szczerek, M. Kmiecik 
09 Pt 19:00 Mayday/ R. Cooney/ gościnnie Teatr im. A.
Mickiewicza z Częstochowy 
10 Sb 18:00 Mayday/ R. Cooney/ gościnnie Teatr im. A.
Mickiewicza z Częstochowy 
11 Nd 18:00 Mayday/ R. Cooney/ gościnnie Teatr im. A.
Mickiewicza z Częstochowy 
14 Śr 19:00 Pomoc domowa/ M. Camoletti/
WALENTYNKI
15 Czw 19:00 Wojna światów/ H. G. Wells

16 Pt 19:00 Wojna światów/ H. G. Wells
17 Sb 18:00 Boeing, Boeing/ M. Camoletti
18 Nd 18:00 Boeing, Boeing/ M. Camoletti
20 Wt 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza/ L. M.
Montgomery
21 Śr 10:00 Tango/ S. Mrożek 
21 Śr 17:00 Tango/ S. Mrożek 
22 Czw 19:00 Prezent urodzinowy/ R. Hawdon
23 Pt 19:00 Prezent urodzinowy/ R. Hawdon
24 Sb 18:00 Pomoc domowa/ M. Camoletti
25 Nd 18:00 Pomoc domowa/ M. Camoletti
26 pn 18:00 Teatr jest spotkaniem 
27 Wt 10:00 Tango/ S. Mrożek 
28 Śr 10:00 Tango/ S. Mrożek

Te atr Za głę bia, ul. Te atral na 4, Sekr. tel./fax 32/266 07 91, cen tra la tel. 32/266 04 94,
biuro obsługi widzów 32/266 11 27, kasa Teatru 32/266 87 66
www.teatrzaglebia.pl, bow@teatrzaglebia.pl, www.facebook.com/TeatrZaglebia

Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” nr 2 do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 11)
i podadzą swoje imię i nazwisko, otrzymają zaproszenie, które będzie
do odebrania w kasie Teatru. Warunkiem odebrania biletu jest zapłacenie
za jedno podwójne zaproszenie symbolicznej kwoty 2 zł.

Dla naszych Czytelników mamy 4 podwójne zaproszenia: 
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Wojna światów” w dniu

15.02.2018 r. (czwartek) godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Wojna światów” w dniu

16.02.2018 r. (piątek) godz. 19.00
• 2 podwójne zaproszenia na spektakl „Tango” w dniu 21.02.2018 r.

(środa) godz. 17.00

15 i 16 lu te go Te atr Za głę bia za -
pra sza na „Woj nę świa tów”. Opu -
bli ko wa na po nad sto lat te mu po -
wieść scien ce -fic tion – hi sto ria
na głe go ata ku Mar sjan dą żą cych
do cał ko wi te go znisz cze nia ludz -
kie go świa ta – w uję ciu twór ców
spek ta klu po zwa la za dać wciąż
ak tu al ne py ta nia o miej sce czło -
wie ka w świe cie i opo wie dzieć
o ludz kiej py sze i prze mo cy.

– Książ ka Wel l sa jest czymś
o wie le wię cej niż tyl ko zgrab ną
re tro -opo wie ścią, pre kur sor ską
wo bec nie któ rych wy na laz ków
tech nicz nych. Czy ta na dzi siaj za -
ska ku je per spek ty wą, któ rą Wells
przyj mu je wo bec uświę co ne go
po rząd ku, we dług któ re go to czło -
wiek jest naj waż niej szy w świe cie
i wszyst ko dzie je się ze wzglę du
na nie go. Atak Mar sjan stał się dla
nas punk tem wyj ścia do po szu ki -
wa nia od po wie dzi na do tkli wie
współ cze sne py ta nia. Do ko go na -
le ży zie mia – czy tyl ko do czło -

wie ka? Czy hie rar chicz ny po rzą -
dek świa ta jest na tu ral ny? Czy
moż na żyć bez kon tak tu z tym, co
in ne i ob ce? – za po wia da We ro ni -
ka Szcza wiń ska, re ży ser ka, dra -
ma turż ka i kul tu ro znaw czy ni, no -
mi no wa na w 2014 r. do Pasz por -
tów Po li ty ki w ka te go rii te atr.

Po wieść Wel l sa in spi ro wa ła
wie lu pi sa rzy i ar ty stów in nych
dzie dzin, by ła ekra ni zo wa na i sta -
ła się też pod sta wą słyn ne go słu -
cho wi ska. Co da je pra ca nad nią
w te atrze?

– Wy da je mi się, że te atr dzię ki
swo im ogra ni cze niom po ma ga
przy po mnieć, że ga tu nek scien ce
fic tion to przede wszyst kim kon -
cept, re flek sja, myśl fi lo zo ficz na,
a nie efek ty spe cjal ne. Po zwa la
uchwy cić nie sa mo wi tość w co -
dzien no ści, dziw ność te go, co
uzna je my za na tu ral ne – stwier -
dzi ła Szcza wiń ska. Spek takl roz -
pocz nie się o godz. 19.00. Bi le ty
są w ce nie 30 i 40 zł. SK

Wojna światów już blisko Laboratorium wroga potrzebuje ekspertów
wTeatrze Zagłębia

Festiwal „Róża”
ponownie 
w MDK „Kazimierz”
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Czy atak Marsjan zniszczy naszą cywilizację? 

Przyj rzą się te mu, jak wy glą da
wróg, czy jest bli sko czy da le ko, jak
za cho wać się w je go obec no ści i co
moż na zro bić, że by się go nie bać.
Każ dy głos jest waż ny! Je śli uda się
wspól nie opra co wać in struk cję ob -
słu gi wro ga, mo że to być prze ło mo -
wy mo ment dla po li ty ki we wnętrz -
nej, mię dzy na ro do wej, a na wet

świa to wej. Roz pra co wa nie wro ga
bę dzie się od by wać w Te atrze Za -
głę bia. Te atr za pra sza dzie ci wwie -
ku od 10 do 13 lat na warsz ta ty,
w ra mach któ rych bę dą… roz kła -
dać wro ga na czę ści pierw sze. 

Efek ty pro wa dzo nych ba dań
wi dzo wie bę dą mo gli zo ba czyć
na sce nie już 10 mar ca w przed -

sta wie niu „Wróg – in struk cja ob -
słu gi”. Warsz ta ty dla dzie ci po -
pro wa dzą re ali za to rzy oraz ak to -
rzy spek ta klu. Za ję cia dla dzie ci
od bę dą się w dniach 6, 7, 8 lu te go
w godz. od 10.00 do 12.00. Za pi -
sy wać moż na się w Biu rze Ob słu -
gi Wi dzów, e -ma il: bow@te atrza -
gle bia.pl, tel. 32 266 11 27. SK

Po raz je de na sty 3 mar ca od bę dzie się
Ogól no pol ski Fe sti wal Ta necz ny „Ró -
ża 2018”, or ga ni zo wa ny przez Miej ski
Dom Kul tu ry „Ka zi mierz” w So snow -
cu. Im pre za ta na sta łe za do mo wi ła się
w pro gra mie kul tu ral nym na sze go
mia ta. Z ro ku na rok przy by wa ze spo -
łów ta necz nych, któ re chcą za pre zen -
to wać się pod czas fe sti wa lu. Oprócz
uczest ni ków na fe sti wal przy by wa ją
tre ne rzy, opie ku no wie oraz ro dzi ny.
O spo rym za in te re so wa niu fe sti wa lem
świad czy licz ba zgło szeń. Co ro ku li sta
uczest ni ków zo sta je za peł nio na, a ze -
spo ły, któ re na czas nie zdą ży ły wy słać
zgło sze nia, ocze ku ją na li ście re zer wo -
wej. Za in te re so wa nych jest wię cej niż
są w sta nie przy jąć or ga ni za to rzy.
W te go rocz nej edy cji im pre zy wy stą -
pią tan ce rze z ca łe go wo je wódz twa ślą -
skie go, a tak że m. in. z wo je wódz twa
ma ło pol skie go, opol skie go oraz pod -
kar pac kie go. red




