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Gmina Sosnowiec została tegorocznym zwycięzcą
konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2018”. Miasto
otrzymało nagrodę za inicjatywę  „Sosnowiec – grunt to
rodzina”, a w szczególności za działania podejmowane
w ramach „Pakietu Mieszkańca”. – Nagrodziliśmy tych,
którzy mieli odwagę robić rzeczy piękne na terenie swoich
miast i gmin – przyznała Małgorzata Ochęduszko-Ludwik,
członek zarządu województwa śląskiego. 

Świętujmy razem 100. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości! W Sosnowcu
z tej okazji będą organizowane wystawy,
koncerty, spotkania, konferencje i wspólne
śpiewanie pieśni patriotycznych. – Niech
ten dzień będzie dniem wyjątkowym
i radosnym, w którym możemy się razem cieszyć, że dzięki
wysiłkowi naszych rodaków, zbrojnej walce i skutecznej
dyplomacji, dzisiaj możemy żyć w wolnej i niepodległej
Rzeczypospolitej. Bądźmy dumni z naszej Ojczyzny! Możemy
swobodnie manifestować swoje przywiązanie do Ojczyzny
i oby zawsze tak było. Wspólnie świętujmy odzyskanie przez
nasz kraj wolności po 123 latach ciężkiej niewoli – 
zaprasza do wzięcia udziału w obchodach
Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
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Sylwia Kosman

Do gryw ki w wy bo rach sa mo rzą do wych
o naj waż niej szy urząd w mie ście nie bę -
dzie. Pre zy dent Ar ka diusz Chę ciń ski wy -
grał już w pierw szej tu rze wy bo rów. Urzę -
du ją cy od 2014 ro ku pre zy dent zdo był
aż 66,72 proc. gło sów. W su mie je go kan -
dy da tu rę po par ło 55 618 miesz kań ców. 
– Dzię ku ję wszyst kim, któ rzy od da li
na mnie głos. Jed no cze śnie dzię ku ję
wszyst kim, któ rzy po szli do urn i wzię li
udział w wy bo rach. Fre kwen cja by ła
o wie le wyższa niż czte ry la ta te mu. Cie -
szę się, że za ufa ło mi tak wie lu wy bor ców.
To znak, że dzia ła nia, któ re pod ję li śmy,
zo sta ły przez pań stwa za apro bo wa -
ne – mó wi pre zy dent. – Bę dzie my kon ty -
nu ować plan, któ ry za po cząt ko wa li śmy
czte ry la ta te mu. Po sta ram się nie zawieść
tych, któ rzy mi za ufa li. Bę dzie my na dal
zmie niać mia sto. Przed na mi ko lej ne in -
we sty cje. Za rów no te więk sze go ka li bru,
jak bu do wa kom plek su spor to we go, jak
również te mniej sze, ale rów nie waż ne dla
da nej spo łecz no ści. Mam tu taj na my śli
no we chod ni ki, skwe ry czy pla ce za -
baw – do dał. 

Czte ry la ta te mu Ar ka diusz Chę ciń -
ski prze jął ste ry nad mia stem do pie ro
po zwy cię stwie w dru giej tu rze wy bo -
rów, w któ rej zmie rzył się z ów cze snym
pre zy den tem So snow ca Ka zi mie rzem
Gór skim. Wów czas po par ło go 29 284
miesz kań ców, a na Ka zi mie rza Gór skie -
go po sta wi ło 18 081 so sno wi czan.
Na sta no wi sko pre zy den ta star to wał
wów czas po raz pierw szy. Wcze śniej peł -
nił funk cję rad ne go, wi ce pre zy den ta So -
snow ca i człon ka za rzą du wo je wódz twa

ślą skie go. Tym ra zem wszyst ko roz strzy -
gnę ło się w pierw szej tu rze, a zwy cię -
stwo pre zy den ta nad ry wa la mi moż -
na uznać za kom plet ne. Nie tyl ko nie dał
szans kon ku ren tom, ale rów nież zy skał
sta bil ną więk szość w Ra dzie Miej skiej.
Przed sta wi cie le Ko ali cji Oby wa tel skiej
i Wspól nie dla Pie kar, któ rzy bę dą go po -
pie rać, zdo by li w su mie 15 na 25 man da -
tów w Ra dzie Miej skiej, co ozna cza, że
pre zy dent nie mu si wal czyć o każ dy głos
pod czas se sji RM i mo że li czyć na ak -
cep ta cję swo ich pla nów i re ali za cji wi zji
rozwoju mia sta. 

Za sko cze niem jest wy nik Gra ży ny
We lon (PiS), któ ra w wy bo rach pre zy -
denc kich zdo by ła 14,98 proc., czy -
li 12 413 gło sów po par cia. Choć ja ko je -
dy na zre zy gno wa ła z udzia łu w de ba cie
pre zy denc kiej, to i tak wy prze dzi ła po zo -
sta łych kon ku ren tów. Ko lej ne miej sca za -
ję li: To masz Nie dzie la (SLD Le wi ca Ra -
zem) – 8,83 proc (7 359), Ka rol Wi niar -
ski (So sno wi cza nie) – 6,68 proc. (5 570),
Bar ba ra Chro bak (KU KIZ 15') – 1,84
proc. (1536). Naj słab szy wy nik na le ży
do Alek san dra Ka lań skie go (So sno wiec
Mo je Mia sto) – 1.03 proc. (859).

Wy bo ry do Ra dy Miej skiej wy gra ła
Ko ali cja Oby wa tel ska (28 099 gło -
sów – 34,40 proc.), zdo by wa jąc 11 man -
da tów. Czte ry man da ty otrzy ma ko mi tet
Wspól nie dla So snow ca (11 919 gło -
sów – 14,59 proc.). Do Ra dy Miej skiej
wej dzie jesz cze pię ciu przed sta wi cie li PiS
(16 602 gło sów – 20,33 proc.) i pię ciu rad -
nych SLD (14 774 gło sów – 18,09 proc.).

Po za Ra dą Miej ską zna leź li się: So -
sno wi cza nie z Ka ro lem Wi niar skim
(4914 – 6,02 proc.), Ku kiz’15 (2802 –
3,43 proc.) i So sno wiec Mo je Mia sto
(2570 – 3,15 proc.).

Naj wię cej gło sów w wy bo rach do RM
zdo był sam pre zy dent Ar ka diusz Chę ciń -
ski, któ ry ja ko kan dy dat na rad ne go z li -
sty Ko ali cji Oby wa tel skiej w Śród mie -
ściu i Sta rym So snow cu otrzy mał
aż 4425 gło sów. Je go miej sce zaj mie ko -
lej na oso ba z naj wyż szym wy ni kiem
na li ście z te go okrę gu, czy li do tych cza -
so wa rad na Da nu ta Goj na -Uciń ska, któ -
ra otrzy ma ła 926 gło sów.

Triumf prezydenta
Arkadiusz Chęciński znokautował rywali i będzie rządzić miastem przez najbliższych pięć lat

NOWY SKŁAD RADY MIEJSKIEJ
• Radni Koalicji Obywatelskiej (Platformy

Obywatelskiej i Nowoczesnej): Mateusz
Bochenek (2678), Ewa Szota (2340
głosów), Grzegorz Mentel (2139),
Wanda Olko (1627), Michał
Kaźmierczak (1442), Damian Żurawski
(1234), Zbigniew Byszewski (1151),
Bartosz Górski (1144), Michał Zając
(952), Arkadiusz Chęciński (4425 – na
jego miejsce wejdzie Danuta Gojna-
Ucińska – 926 głosów) i Wojciech
Kulawiak (611) 

• Radni Wspólnie dla Sosnowca: Paweł
Wojtusiak (2650), Kamil Wnuk (1588),
Łukasz Krawiec (1093) i Piotr Dudek
(305)

• Radni SLD Lewica Razem: Wojciech
Nitwinko (2959), Łukasz Litewka
(2846), Michał Wcisło (1446), Tomasz
Niedziela (1137) i Ryszard Łukawski
(303) 

• Radni PiS: Grażyna Welon (2064),
Jacek Dudek (2047), Tadeusz
Sokołowski (1918), Piotr Ociepka
(1333) i Renata Zmarzlińska-Kulik
(1090)

Rusza przetarg na budowę
Zagłębiowskiego Parku Sportowego.
Będzie to największa inwestycja Sosnowca
w ciągu najbliższych lat. Podczas ostatniej
w tej kadencji sesji RM radni poparli
projekt, zapisując na ten cel w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Sosnowca 
kwotę prawie 163 mln zł.

Valdas Ivanauskas jest nowym
trenerem piłkarskiego Zagłębia.
Szkoleniowiec z Litwy zastąpił Dariusza
Dudka, który zrezygnował z pracy w klubie
po dotkliwej porażce 1:4 z Lechią Gdańsk.
Ivanauskas podpisał z klubem kontrakt
obowiązujący do końca sezonu 2018/19
z opcją przedłużenia o rok.str. 5 str. 10

str. 13

str. 2

arc UM w Sosnowcu

Prezydent Arkadiusz Chęciński wygrał w pierwszej turze wyborów, zdobywając głosy i zaufanie 
66,72 procent sosnowiczan. 
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MIASTO

Sosnowiec przyjazny rodzinie

Syl wia Ko sman

– To już pią ta edy cja kon kur su
„Gmi na przy ja zna ro dzi nie”
i dru ga „Przy ja ciel ro dzi -
ny 2018”. Chce my w ten spo sób
do ce nić wy sił ki sa mo rzą dów,
któ re w ra mach za dań wła snych,
ale i po sze rza nych o wie le do dat -
ko wych dzia łań, re ali zu ją wznio -
słe i po trzeb ne ini cja ty wy
na rzecz ro dzi ny. Dzi siaj uho no -
ru je my naj lep szych z naj lep -
szych, tych, któ rzy mie li od wa gę
ro bić rze czy pięk ne na te re nie
swo ich miast i gmin. Każ de dzia -
ła nie po dej mo wa ne na te re nie na -
wet jed nej tyl ko jed nost ki sa mo -
rzą du te ry to rial ne go ubo ga ca ca -
ły re gion – pod kre śli ła Mał go rza -

ta Ochę dusz ko -Lu dwik, czło nek
za rzą du wo je wódz twa ślą skie go.

Kolejne pomysły będą
realizowane w ramach
„Pakietu Mieszkańca” 

Gmi naSo sno wiec zo sta ła do ce nio -
nazasze reg dzia łań. Naj waż niej sze
z nich to roz bu do wa i zwięk sze nie
liczby miejsc w żłob kach oraz fi -
nan so wa nie kosz tów usłu gi opie -
kuń czej świad czo nej przez nia nie,
jed no ra zo we świad cze nie pie nięż -
ne dla ro dzi ców, któ rych dzie ci roz -
po czy na ją na ukę w kla sie I szko ły
pod sta wo wej, do fi nan so wa nie
do pro gra mu pro fi lak ty ki roz wo ju
cho rób cy wi li za cyj nych u dzie ci

i mło dzie ży, utwo rze nie Ogro du
Jor da now skie go, ba se nu re ha bi li ta -
cyj ne go i otwar cie Za głę biow skiej
Me dia te ki oraz pro jek ty „Schro nie -
nie na la ta to dom, ma ma i ta ta”
oraz „Ro dzi na dzia ła nia mi sil na”. 

– W imie niu wszyst kich, któ rzy
naco dzień pra cu ją przywdra ża niu
pro gra mów i wszel kie go ty pu udo -
god nień, ser decz nie dzię ku ję
za przy zna ną na gro dę. Za wsze cie -
szy fakt, gdy to, co ro bi my, jest do -
ce nia ne. Dla sa mo rzą du so sno -
wiec kie go bę dzie to ko lej ny bo -
dziec do dal szej pra cy na tym po lu.
Zresz tą ma my ca łą ga mę ko lej nych
po my słów, któ re w ra mach „Pa kie -
tu miesz kań ca” bę dzie my re ali zo -
wać – pod su mo wał Ar ka diusz Chę -
ciń ski, pre zy dent So snow ca. 
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Gmina Sosnowiec została tegorocznym zwycięzcą konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2018”. Miasto otrzymało nagrodę za inicjatywę „Sosnowiec – grunt to rodzina”,
a w szczególności za działania podejmowane w ramach „Pakietu Mieszkańca”. Uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody w konkursach „Gmina przyjazna
rodzinie 2018” oraz „Przyjaciel rodziny 2018”, odbyła się w sali Sejmu Śląskiego. 

Wiceprezydent Anna Jedynak (z prawej) odebrała nagrodę z rąk Małgorzaty Ochęduszko-
Ludwik (w środku), członka zarządu województwa śląskiego. 

Na pra wie czte rech hek ta rach nie za go spo da ro wa ne go
do tej po ry te re nu bę dzie się mie ścił park, któ ry po wsta -
nie w Za gó rzu. 16 paź dzier ni ka przedstawiciele So -
snow ca oraz Spół dziel ni Miesz ka nio wej „Hut nik” pod -
pi sa li list in ten cyj ny w spra wie po wsta nia par ku po mię -
dzy Pla cem Pa pie skim, uli ca mi Ry dza -Śmi głe go,
Gwiezd ną a 11 li sto pa da (bocz na). Miesz ka ją cy wo kół
Pla cu Pa pie skie go nie mie li w swo jej naj bliż szej oko li -
cy par ku lub za le sio ne go skwe ru. – Na sa dzi my po nad 2
ty sią ce drzew li ścia stych. Chcie li by śmy wy bu do wać tu -
taj tak że park li no wy i la bi rynt z krze wów, my śli my
rów nież o kil ku in nych atrak cjach, ale osta tecz ny kształt
po zna my, gdy bę dzie my mie li peł ny pro jekt, któ ry po -
wsta nie przy udzia le miesz kań ców  – mó wił w cza sie
uro czy ste go na sa dze nia pierw sze go drze wa Ar ka diusz
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. Te ren, na któ rym po -
wsta nie park, przez wie le lat był użyt ko wa ny je dy nie
spo ra dycz nie przy oka zji ob jaz do we go we so łe go mia -
stecz ka lub im prez or ga ni zo wa nych przez mia sto lub
spół dziel nię. SK

Ak cja pro mo cyj na i edu ka cyj na „Za -
trzy mać Smog” ru szy ła w So snow cu
w po ło wie paź dzier ni ka. W cen trum
So snow ca usta wio no „Mo bil ne Kon -
te ne ry Ślą skie”, któ re sta ły się an ty -
smo go wy mi cen tra mi edu ka cji.
W kon te ne rach dy żu ro wa li eks per ci
zwią za ni z ochro ną śro do wi ska, ko mi -
nia rze i straż ni cy miej scy. Miesz kań -
cy mo gli otrzy mać in for ma cje na te -
mat uchwa ły an ty smo go wej, wpły wie
smo gu na zdro wie, o moż li wo ściach
po zy ska nia do fi nan so wa nia na dzia ła -
nia zwią za ne z ochro ną po wie trza oraz
o ka rach za za nie czysz cza nie śro do wi -
ska. Roz da wa no tak że ma secz ki an ty -
smo go we. W po bli żu kon te ne rów sta -
nął tak że spi ro bus, gdzie moż na by ło
bez płat nie zba dać płu ca. W dru gim
kon te ne rze umiesz czo no in sta la cję ar -
ty stycz ną „Ogro dy w na szych gło -
wach”, au tor stwa pra cow ni ar chi tek to -
nicz nej bro. Kat i ude ko ro wa ną przez
flo ry stów z Wietrz ne go Po la. Dzia ła -
niom to wa rzy szył wspól ny brie fing
pra so wy Woj cie cha Sa łu gi, mar szał ka
wo je wódz twa ślą skie go oraz Ar ka diu -
sza Chę ciń skie go, pre zy den ta So -
snow ca. 15 paź dzier ni ka za pi sał się
rów nież ja ko pierw szy dzień, w któ -
rym so sno wiec ka Straż Miej ska roz -
po czę ła wal kę ze smo giem przy wy -
ko rzy sta niu dro na i apa ra tu ry kon tro l -
no -po mia ro wej. Pi lo ta żo wy prze lot
zo stał wy ko na ny tuż po brie fin gu pra -
so wym. Ba da nia za nie czysz cze nia po -
wie trza na te re nie mia sta, wy ko ny wa -
ne bę dą przy uży ciu apa ra tu ry kon tro -
l no -po mia ro wej za in sta lo wa nej
na dro nie. Rze czy wi sta ja kość po wie -
trza bę dzie tak że ba da na przez apa ra -
tu rę kon tro l no -po mia ro wą za in sta lo -

wa ną na sa mo cho dzie elek trycz nym
Eko Pa tro lu, a wy ni ki kon tro li od ra zu
bę dą zna ne ob słu dze urzą dze nia.

– Pro mu je my zdro we za cho wa nia
i edu ku je my miesz kań ców. Tak wie le
mó wi się o smo gu, ale nie wszy scy
wie dzą, jak po waż ne jest to za gro że -
nie, a nie któ rzy je ba ga te li zu ją. W ra -
mach na szej ak cji „Za trzy mać Smog”
przy go to wa li śmy też spe cjal ne sło icz -
ki, w któ rych znaj du je się wszyst ko to,
co po zo sta je po śmie ciach, a tak że pa -
li wach sła bej ja ko ści. So sno wiec jest
ko lej nym mia stem na na szej ma pie,
w któ rym sta ra my się tłu ma czyć, jak
waż nym pro ble mem jest smog –
stwier dził Wojciech Saługa, mar sza łek
wo je wódz twa ślą skie go.

Mia sto od kil ku lat wal czy ze smo -
giem. Dwa la ta te mu wzro sła ogól -
na pu la środ ków, ja ką gmi na za mie rza
prze zna czyć na wal kę z ni ską emi sją.
W 2016 ro ku by ło to 700 tys. zł, rok
póź niej ok. 2,3 mln zł, a w tym ro ku

już3 mln zł. Po więk szo no tak że kwo tę
do ta cji do 80 proc. kosz tów zwią za -
nych zza da niem in we sty cyj nym, po le -
ga ją cym na pod łą cze niu do sie ci cie -
płow ni czej, ogrze wa niu ga zo wym,
ogrze wa niu elek trycz nym i ogrze wa -
niu na olej opa ło wy. Moż na otrzy mać
mak sy mal nie8 tys. zł do fi nan so wa nia.
Wcze śniej moż na by ło sta rać się je dy -
nie o 50 proc. kosz tów in we sty cyj nych
i nie wię cej niż 3 tys. zł. W przy pad ku
bra ku moż li wo ści pod łą cze nia nie ru -
cho mo ści do sie ci cie płow ni czej lub
ga zo wej umoż li wio no uzy ska nie do ta -
cji doko tła grzew cze go napa li wo sta łe,
speł nia ją ce go mi ni mum stan dard emi -
syj ny zgod ny z kla są 5 pod wzglę dem
gra nicz nych war to ści emi sji za nie -
czysz czeń nor my PN -EN303-5:2012,
z au to ma tycz nym spo so bem za si la nia
pa li wem. – Ta kie roz wią za nie po skut -
ko wa ło ogrom ną licz bą wnio sków, ja -
kie miesz kań cy zło ży li w ostat nich
dwóch la tach. Po ka zu ją to sta ty sty ki,

z któ rych wy ni ka, że w la tach 2015-
2016 zli kwi do wa no oko ło 500 sta rych
pa le nisk wę glo wych, a w la tach 2017-
2018 licz ba ta mo że prze kro czyć1400
pa le nisk – pod kre śla pre zy dent So -
snow ca Ar ka diusz Chę ciń ski.

Wzwiąz ku zbar dzo du żym za in te -
re so wa niem miesz kań ców trwa ją pra -
ce nad wpro wa dze niem zmian do re -
gu la mi nu, któ re ma ją umoż li wić otrzy -
my wa nie zwięk szo nej kwo ty do ta cji
na modernizację ogrze wa nia przez
okres ko lej nych dwa lat, tj. 2019-2020. 

W tym roku gmina
przeznaczy około 3 mln zł
na walkę ze smogiem 

Po nad to w wy ni ku eko pa tro li,
prze pro wa dzo nych przez okres co naj -
mniej dwóch mie się cy se zo nu grzew -
cze go, zo sta ną wy ko na ne zróż ni co wa -
ne ba da nia po wie trza, czy li stę że nia
py łów za wie szo nych PM1, PM2,5,
PM10 oraz tlen ku wę gla (CO),
z uwzględ nie niem wa run ków me te -
oro lo gicz nych i ro dza ju za bu do wy.
Wy ni ki ba dań zo sta ną przed sta wio ne
w for mie ra por tu oraz ma py wy stę po -
wa nia za nie czysz czeń. W ten spo sób
po wsta nie „ma pa smo go wa”, czy li ak -
tu al na oce na sta nu po wie trza w mie -
ście, ze wska za niem ob sza rów i bu -
dyn ków, któ re są źró dłem naj więk -
szych za nie czysz czeń po cho dzą cych
ze spa la nia w pie cach cen tral ne go
ogrze wa nia. Na te ob sza ry zo sta ną
skie ro wa ne kon tro le stra ży miej skiej,
jak rów nież zo sta nie udzie lo na po moc
mia sta w za kre sie udzie la nia do ta cji
na modernizację ogrze wa nia. SK

No wy park w Za gó rzu
Zatrzymać smog i niską emisję wszystkimi możliwymi sposobami
Antysmogowe centra edukacji, drony, ekopatrole i wymiana pieców

Strażnicy miejscy dysponują dronem i specjalistyczną aparaturą
kontrolno-pomiarową. 

Pierwsze drzewo zasadzone. W planach jest
posadzenie jeszcze prawie dwóch tysięcy
drzew i powstanie parku linowego. 

Pa
w

eł
 L

eś
ni

ak

arc U
M

 w
 Sosnow

cu

reklama

arc U
M

 w
 Katow

icach



listopad 2018 nr 10

pagina

3

MIASTO

reklama

Praca na wyciągnięcie ręki
Syl wia Ko sman 

Ja poń ska spół ka Su mi Ri ko Au to -
mo ti ve Ho se Po land uru cho mi ła
za kład na te re nie So snow ca! Ja -
poń ska fir ma two rzy świa to wą
gru pę pro du cen tów czę ści sa mo -
cho do wych Su mi to mo Ri ko. To
już dru gi ja poń ski za kład na te re nie
So snow ca. Ulo ko wał swo ją dzia łal -
ność w so sno wiec kiej Ka to wic kiej
Spe cjal nej Stre fie Eko no micz nej,
przy uli cy Ga brie la Na ru to wi cza.

– W imie niu rzą du Ja po nii i am -
ba sa dy Ja po nii w Pol sce skła dam
wy ra zy sza cun ku i gra tu la cje.
Wspar cie i zro zu mie nie władz So -
snow ca oraz KSSE by ły klu czo we
w tym pro jek cie. Dzię ku ję za to
i li czę na dal szą współ pra cę – pod -
kre ślał pod czas uro czy sto ści
otwar cia za kła du Tsu ka sa Ka wa -
da, am ba sa dor Ja po nii w Pol sce.

So sno wiec ki za kład, któ ry
w naj bliż szych mie sią cach za mie -
rza za trud nić do 350 osób, pro du -
ku je prze wo dy pa li wo we, ukła dy
kli ma ty za cji i wod ne oraz po chła -
nia cze opa rów pa li wa.  Czę ści do -
star cza ne są na za mó wie nie ta -

kich gi gan tów mo to ry za cji jak
mar ki Re nault, Nis san, Da cia,
Fiat, To yo ta, Su zu ki i Au di. – Do -

ło ży my wszel kich sta rań, aby stać
się fir mą sza no wa ną przez spo -
łecz ność i dba ją cą o śro do wi -

sko – mó wi Shi geo Ki ma ta, pre -
zes za rzą du Su mi Ri ko Au to mo ti -
ve Ho se Po land. 

Do tych czas na te re nie So -
snow ca dzia ła ły fir my głów nie
z Eu ro py i Ame ry ki Pół noc -
nej. – Cie szę się, że przed się bior -
stwa z Ja po nii, zna ne z pro fe sjo -
na li zmu i wy so kich stan dar dów
ja ko ści na swój dom wy bie ra ją
So sno wiec. Pań stwa fir ma jest
jed ną z naj lep szych w glo bal -
nych ran kin gach pro du cen tów
gu mo wych czę ści dla prze my słu
mo to ry za cyj ne go. Ży czę, by pro -
duk cja i za trud nie nie szyb ko ro -
sły – stwier dził pod czas otwar -
cia Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy -
dent So snow ca.

Spół ka ma bar dzo bo ga tą hi sto -
rię. Jej po cząt ki się ga ją po wsta łej
w 1929 ro ku w Ja po nii fir my Sho -
wa Ko gyo (póź niej sza na zwa Ka -
ma ta Cho tai), któ ra pro du ko wa ła
ta śmy trans por to we. W ko lej nych
la tach spół ka po sze rzy ła pro duk cję
wy ro bów fir my o no we pro duk -
ty – czę ści an ty wi bra cyj ne,
a w 1955 ro ku ru szy ła pro duk cja
pierw szych wspor ni ków sil ni ka,
mon to wa nych wsa mo cho dach To -
yo ta Crown. W 1961 ro ku zmia nie
ule gła na zwa fir my – Ka ma ta Cho -

tai za stą pio na zo sta ła na zwą To kai
Rub ber In du stries. Ko lej nym waż -
nym wy da rze niem whi sto rii gru py
by ło otwar cie w 1980 ro ku fa bry ki
DTR In du stries w USA – pierw -
sze go za kła du po za gra ni ca mi Ja -
po nii. Wy da rze nie jest po cząt kiem
glo bal nej eks pan sji Gru py Su mi to -
mo Ri ko. Po prze ję ciu w 2013 ro -
ku dwóch eu ro pej ski firm (Anvis
oraz Dy tech) w 2014 ro ku gru pa
zmie ni ła na zwę na Su mi to mo Ri -
ko Com pa ny Li mi ted.

Zakład produkuje m.in. 
przewody paliwowe
i układy klimatyzacji 

Obec nie Gru pę Su mi to mo Ri -
ko two rzy sieć przed się biorstw
w Ja po nii, a tak że 20 za kła dów
w Chi nach, Taj lan dii, Ko rei Po łu -
dnio wej, In diach, Sta nach Zjed -
no czo nych, Mek sy ku i w Pol sce.
Sie dzi ba Gru py Su mi to mo Ri ko
znaj du je się w Ko ma ki Ci ty w Ja -
po nii, a fir my wcho dzą ce w jej
skład za trud nia ją łącz nie po -
nad 10 tys. pra cow ni ków.

Japońska spółka uruchomiła swoją produkcję w Sosnowcu i zamierza zatrudnić 350 osób

reklama

Uroczyste otwarcie za nami. To już drugi japoński zakład na terenie miasta.

reklama
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Gór no ślą sko -Za głę biow ska Me tro po lia, Urząd Mar szał kow -
ski, Ko le je Ślą skie oraz KZK GOP pod pi sa li 18 paź dzier ni ka
po ro zu mie nie w spra wie tzw. Me tro bi le tu. To ko lej ny krok in -
te gra cji trans por tu pu blicz ne go w Me tro po lii. Me tro bi let to
sześć stref i wspól ne bi le ty mie sięcz ne, umoż li wia ją ce po dró -
żo wa nie za rów no au to bu sa mi, tram wa ja mi i tro lej bu sa mi, jak
i po cią ga mi Ko lei Ślą skich.

Wspól ne bi le ty po win ny za cząć obo wią zy wać z koń cem
pierw sze go kwar ta łu 2019 ro ku. Na to miast już od 1 li sto pa -
da bi le ty do bo we ko mu ni ka cji miej skiej zy ska ją no wą funk -
cjo nal ność – bę dą upraw nia ły do prze jaz du au to bu sa mi me -
tro po li tal nych li nii eks pre so wych na lot ni sko oraz do dat ko wo
jed no ra zo we go prze jaz du po cią ga mi KŚ.

– Wpro wa dze nie wspól ne go bi le tu, obo wią zu ją ce go w ko -
mu ni ka cji miej skiej oraz po cią gach Ko lei Ślą skich, to mi lo wy
krok w uspraw nia niu funk cjo no wa nia trans por tu pu blicz ne go
w Gór no ślą sko -Za głę biow skiej Me tro po lii – po wie dział Ka zi -
mierz Ka rol czak, prze wod ni czą cy za rzą du GZM. 

– Na szym ce lem jest od bu do wa nie zna cze nia trans por tu
szy no we go w me tro po li tal nym sys te mie trans por tu pu blicz -
ne go. Każ dy z nas zda je so bie spra wę, że roz bu do wa in fra -
struk tu ry ko le jo wej to nie za da nie na rok czy dwa, ale na wet
na de ka dę. Na to miast wspól ny bi let z KŚ jest tym ele men tem,
któ ry moż na i – z cze go bar dzo się cie szę – uda się wpro wa -
dzić w pierw szym kwar ta le 2019 ro ku – do da je. KP

Metrobilet dla Metropolii
Za szczyt ny ty tuł Ho no ro wej Oby -
wa tel ki Mia sta ode bra ła pod czas
ostat niej se sji Ra dy Miej skiej Mał -
go rza ta Cza pla, pre zes za rzą du Ho -
spi cjum So sno wiec kie go św. To ma -
sza Ap. Pre zes ho spi cjum wy róż -
nio no za wie lo let nie za an ga żo wa -
nie w or ga ni za cję opie ki nad oso ba -
mi cho ry mi, star szy mi i sa mot ny -
mi. Dzię ki wie lo let nim sta ra niom
Mał go rza ty Cza pli, jej współ pra -
cow ni ków, miesz kań ców i władz
mia sta, uda ło się wy bu do wać Za -
głę biow skie Ho spi cyj ne Cen trum
Wspar cia, czy li pierw sze w So -
snow cu sta cjo nar ne ho spi -
cjum. – Przy znam szcze rze, że nie
spo dzie wa łam się ta kie go wy róż -
nie nia. Ni gdy nie uwa ża łam i na dal
nie uwa żam, że ro bię coś nie zwy -
kłe go. Mo ja pra ca wy ni ka po pro stu
z po trze by po mo cy lu dziom. Je stem
bar dzo za do wo lo na z te go, co
wspól ny mi si ła mi uda ło się stwo -
rzyć w na szym mie ście. O roz ma -

chu na szej in we sty cji mó wi ło się
nie daw no pod czas zjaz du wszyst -
kich pol skich ho spi cjów. W in nych
sa mo rzą dach py ta ją, jak te go do ko -
na li śmy. Wy ja śniam, że do te go po -

trzeb ne są pręż ne dzia ła nia, nie tyl -
ko ta kiej or ga ni za cji po za rzą do wej
jak na sza,  ale rów nież wy dat ne
i kon kret ne wspar cie ca łej spo łecz -
no ści i władz mia sta – po wie dzia -

ła Mał go rza ta Cza pla. Ho no ro wa
oby wa tel ka po dzię ko wa ła tak że
wszyst kim, któ ry wspie ra li ją w wy -
sił kach na rzecz stwo rze nia sta cjo -
nar ne go ho spi cjum. – Nie od wa żę
się skie ro wać po dzię ko wań wo bec
po szcze gól nych rad nych, ale po -
wiem jed no: dzię ki pre zy den to wi,
któ ry prze for so wał nasz pro jekt
w Urzę dzie Mar szał kow skim, dzię -
ki prze wod ni czą ce mu Ra dy Miej -
skiej Wil hel mo wi Zy cho wi, któ ry
pod jął się trud nej i za szczyt nej
funk cji i oko ło 2008 ro ku zo stał
prze wod ni czą cym fun da cji, któ rą
po wo ła li śmy na rzecz po wsta nia
ho spi cjum, uda ło się nam się stwo -
rzyć coś ab so lut nie nie ba ga tel ne go
i po trzeb ne go w na szym mie ście.
Ze swej stro ny pra gnę zło żyć zo bo -
wią za nie, że do pó ki ży ję i funk cjo -
nu ję, nie usta nę w wy sił kach, by na -
sze ho spi cjum by ło ho spi cjum
wzor co wym i szcze gól nym na ma -
pie Pol ski – pod su mo wa ła. SK

Małgorzata Czapla została Honorową Obywatelką Miasta

Nie ustanę w wysiłkach, by nasze hospicjum było miejscem
wzorcowym i szczególnym na mapie Polski – zapewniła
Małgorzata Czapla. 

M
aciej Łydek
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Powstanie park sportu i rekreacji
Syl wia Ko sman 

17 gło sów za, 3 prze ciw i 7 wstrzy mu ją cych się. Tak
wy glą da ło po par cie rad nych dla bu do wy Za głę biow -
skie go Par ku Spor to we go w So snow cu. Pod czas
ostat niej w tej ka den cji se sji RM rad ni po wie dzie li
„tak” dla naj więk szej pla no wa nej in we sty cji w naj -
bliż szych la tach w So snow cu. W re zul ta cie do Wie -
lo let niej Pro gno zy Fi nan so wej mia sta So snow ca
na la ta 2018–2040 wpi sa na zo sta ła kwo ta 162,8 mln
zł na bu do wę Za głę biow skie go Par ku Spor to we go.

Przy po mnij my. W po bli żu Gór ki Śro dul skiej ma
po wstać obiekt spor to wy z praw dzi we go zda rze nia.
W pla nach jest sta dion pił kar ski na 12 tys. wi dzów
(z moż li wo ścią roz bu do wy do 15 tys.), ha li spor to -
wa na 3 tys. miejsc i lo do wi sko na ok. 2,5 tys. miejsc
oraz ca ła in fra struk tu ra re kre acyj na, za go spo da ro -
wa nie te go oto cze nia oraz miej sca mi par kin go we.
W pier wot nym kosz to ry sie in we stor skim koszt re -
ali za cji tej in we sty cji osza co wa no na oko ło 200 mln
zł. Na po sie dze niu ko mi sji bu dże to wej, po prze dza -
ją cej se sję, mia sta osza co wa ło to przed się wzię cie
na 162,8 mln zł. 

– W kam pa nii wy bor czy sta dion to był „li fe mo ti -
ve” opo zy cji pa na pre zy den ta. Głów ni kon ku ren ci
po wie dzie li, że tak na praw dę te wy bo ry to re fe ren -
dum, czy ten sta dion na le ży bu do wać, czy też nie.
Przy ta kiej fre kwen cji wy nik pa na pre zy den ta i rad -
nych z Wspól nie dla So snow ca i Ko ali cji Oby wa tel -
skiej, po ka zu je, że miesz kań cy nie ma ją nic prze ciw -
ko tej in we sty cji. Ta ka mia zga w re zul ta cie w spo sób
jed no znacz nie da je pre zy den to wi le gi ty mi za cję
i man dat do te go, by in we sty cję re ali zo wać i dla te go
na le ży ją zre ali zo wać – roz po czął dys ku sję rad ny Pa -
weł Woj tu siak. – W mo jej dziel ni cy, w Śro du li, wie -
lu miesz kań ców mia ło wąt pli wo ści. Otrzy ma łem za -
pew nie nie, że wszel kie do pusz czal ne nor my do ty -
czą ce ha ła su bę dą speł nio ne i nie zo sta ną one prze -
kro czo ne ani pod czas me czów, ani kon cer tów. Mam

na dzie ję, że to wszyst ko, co zna la zło się w pro jek cie,
w ba da niach i eks per ty zach, któ re zo sta ły prze pro -
wa dzo ne, zo sta nie speł nio ne. Cie szę się, że ten
obiekt zo sta nie wy po sa żo ny w pięć zjaz dów, trzy
czyn ne w cią gu ty go dnia, a wszyst kie pod czas du -
żych im prez, co po zwo li na unik nię cie kor -
ków – stwier dził rad ny Woj tu siak. 

Wy nik gło so wa nia miesz kań ców przy jął ze zro zu -
mie niem tak że To masz Nie dzie la, rad ny klu bu SLD
Lewica Razem. – Wy nik wy bo rów na le ży usza no -
wać. Na sze sta no wi sko by ło ta kie, by nie bu do wać
na Gór ce Śro dul skiej Za głę biow skie go Par ku Spor -
to we go. W związ ku z tym, że by li śmy prze ciw ko,
dzi siaj się wstrzy ma my się od gło su i da my nie ja ko
zie lo ne świa tło dla tej in we sty cji. Ja jed nak w dal -
szym cią gu mam swo je uwa gi do re ali za cji in we sty -
cji i mam obiek cje co do spo so bu fi nan so wa nia
i do te go, czy znaj dzie się chęt ny, któ ry zde cy du je się
za ak cep to wać tak uło żo ny har mo no gram. Ży czę po -

wo dze nia i suk ce su te mu pro jek to wi – stwier dził To -
masz Nie dzie la. 

Uwag kry tycz nych nie ukry wał rad ny Ka rol Wi -
niar ski z klubu Sosnowiczanie. – Ja po zo sta nę wy ra -
zi cie lem tej gru py miesz kań ców So snow ca, któ ra
sprze ci wia się bu do wie sta dio nu. Uwa żam, że ta
kon cep cja w tym kształ cie jest cał ko wi cie nie re al na.
Wi docz ne spo wol nie nie go spo dar cze, w Pol sce i Eu -
ro pie, prze ło ży się na mniej sze środ ki fi nan so we
wpły wa ją ce do bu dże tu na sze go mia sta i jesz cze
w wyż szym stop niu ogra ni czy roz wój So snow ca
w naj bliż szych la tach – uznał rad ny.

Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca, od po -
wia da jąc na wąt pli wo ści i uwa gi rad nych, wska zał
na fa tal ny stan obiek tów spor to wych w mie ście
i na to, że prak tycz nie wszyst kie wy ma ga ją re mon -
tów i in we sty cji. – Za wsze od rad ne go Ka ro la Wi -
niar skie go sły szę, że jest za stój i bę dzie go rzej. Ale
czy to ozna cza, że mu si my się pod dać? Mu si my so -

bie z tym ja koś ra dzić i wy ko rzy stać te szan se, któ re
te raz po sia da my. Klub Za głę bie So sno wiec jest klu -
bem wszyst kich miesz kań ców. Je go za wod ni cy, jak
i miesz kań cy, za słu gu ją na obiekt na mia rę dwu dzie -
ste go pierw sze go wie ku. Oni nie mo gą ca ły czas
cho dzić do toy toy -ów, bać się, czy nie spad ną zi mą
ze scho dów, czy za le je ich wo da, gdy bę dą na Że -
rom skie go. To, co uda ło nam się wy pra co wać w cią -
gu ostat nich lat, czy li ze spo ły w eks tra kla sie i eks tra -
li dze, to jest ogrom ny po ten cjał, któ re go nie mo że -
my zmar no wać – pod kre ślał Chę ciń ski. 

Pre zy den ta wsparł je go za stęp ca, Je re miasz Świe -
rzaw ski, któ ry nie zgo dził się z opi nią, że bu do wa
par ku spor to we go za ha mu je roz wój So snow -
ca. – Biz nes na krę ca biz nes, a in we sty cja na krę ca in -
we sty cję. Wy star czy wska zać, że sa ma tyl ko prze -
strzeń ko mer cyj na to po nad pół to ra ty sią ca me trów
kwa dra to wych. Bu do wa spo wo du je na pływ ko lej -
nych in we sto rów, choć by w bran ży usług ho te lar -
skich i ga stro no micz nych, a na wet me dycz nych. A to
jest do pie ro po czą tek i ko lej ny krok w roz wo ju te go
mia sta – stwier dził. 

In we sty cja ma kosz to wać oko ło 162,8 mln zło tych.
Do te go trze ba do li czyć oko ło 26,5 mln zł po trzeb -
nych na za go spo da ro wa nie te re nu wo kół obiek tów
spor to wych. Mia sto chce wy bu do wać park za wła sne
pie nią dze. – Przed sta wia jąc pro gno zę, udo wod ni li -
śmy, że mia sto na to stać i że bę dzie to miej ska in we -
sty cja. Co nie zna czy, że nie bę dzie my się sta rać
o zdo by cie środ ków ze wnętrz nych i my ślę, że ma my
na to spo re szan se. Wpi sa li śmy ten pro jekt do Wie lo -
let niej Pro gno zy Fi nan so wej, że by po ka zać, że sa mi
możemy zrealizować tę in we sty cję, mieć sil niej szą
po zy cję ne go cja cyj ną i być tym, któ ry rozdaje karty
- podsumował prezydent Chęciński. Za głę biow ski
Park Spor towy ma po wstać w cią gu trzech lat i stać
się nie tyl ko miej scem spor tu i re kre acji, ale tak że
cen trum ży cia kul tu ral ne go i roz ryw ko we go, wy staw,
tar gów i kon cer tów. 

Wynik wyborczy jak referendum, dlatego radni poparli budowę Zagłębiowskiego Parku Sportowego

Tak ma wyglądać Zagłębiowski Park Sportowy. 
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Ilo na Ce bo -Ku bi czek, ad wo kat

Ko deks po stę po wa nia kar ne go prze wi du je
moż li wość za bez pie cze nia do wo du. Zgod nie
z tre ścią art. 488 Ko dek su po stę po wa nia
kar ne go po li cja na żą da nie po krzyw dzo ne -
go przyj mu je ust ną lub pi sem ną skar gę
i w ra zie po trze by za bez pie cza do wo dy,
po czym prze sy ła skar gę do wła ści we go są -
du. Po li cja do ko nu je okre ślo nych przez sąd
czyn no ści do wo do wych, po czym ich wy ni ki
prze ka zu je są do wi.

W gra ni cach ko niecz nych dla za bez pie -
cze nia śla dów i do wo dów prze stęp stwa
przed ich utra tą, znie kształ ce niem lub znisz -
cze niem, pro ku ra tor al bo po li cja mo gą
w każ dej spra wie, w wy pad kach nie cier pią -
cych zwło ki, jesz cze przed wy da niem po sta -
no wie nia o wsz czę ciu śledz twa lub do cho -
dze nia, prze pro wa dzić wnie zbęd nym za kre -
sie czyn no ści pro ce so we, a zwłasz cza do ko -
nać oglę dzin, w ra zie po trze by z udzia łem
bie głe go, prze szu ka nia lub czyn no ści wy mie -
nio nych wart.74 §2 pkt1 Ko dek su po stę po -
wa nia kar ne go w sto sun ku do oso by po dej -

rza nej, a tak że przed się wziąć wo bec niej in -
ne nie zbęd ne czyn no ści, nie wy łą cza jąc po -
bra nia krwi, wło sów i wy dzie lin or ga ni zmu.
Po do ko na niu tych czyn no ści, w spra wach,
w któ rych pro wa dze nie śledz twa przez pro -
ku ra to ra jest obo wiąz ko we, pro wa dzą cy po -
stę po wa nie prze ka zu je spra wę nie zwłocz nie
pro ku ra to ro wi.

W wy pad kach nie cier pią cych zwło ki,
w szcze gól no ści wte dy, gdy mo gło by to spo -
wo do wać za tar cie śla dów lub do wo dów
prze stęp stwa, moż na w to ku czyn no ści wy -
mie nio nych w § 1 prze słu chać oso bę po dej -
rza ną o po peł nie nie prze stęp stwa w cha rak -
te rze po dej rza ne go przed wy da niem po sta -
no wie nia o przed sta wie niu za rzu tów, je że li
za cho dzą wa run ki do spo rzą dze nia ta kie go
po sta no wie nia. Prze słu cha nie roz po czy -
na się od in for ma cji o tre ści za rzu tu.

Oczy wi ście stro na po krzyw dzo na w za -
kre sie za bez pie cze nia do wo dów mo że
skła dać sto sow ne wnio ski w trak cie po stę -
po wa nia.

Wpo stę po wa niu wspra wach zoskar że nia
pry wat ne go po li cja na żą da nie po krzyw dzo -
ne go przyj mu je ust ną lub pi sem ną skar gę
i w ra zie po trze by za bez pie cza do wo dy,
poczym prze sy ła skar gę dowła ści we go są du
(art.488 §1 kpk). Funk cjo na riusz po li cji przyj -
mu ją cy ta ką skar gę po wi nien ogra ni czyć swo -
je dzia ła nie do try bu prze wi dzia ne go wy żej
wska za ną nor mą lub w przy pad ku od mo wy
zło że nia skar gi fakt ten udo ku men to wać. Po -
dej mo wa nie się w ta kiej sy tu acji me dia cji po -
mię dzy po krzyw dzo nym ioskar żo nym sta no -
wi prze kro cze nie upraw nień funk cjo na riu sza
(uchwa ła SNIISA/01757/2007). 

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

W dniu 17 grud nia 2017 r. do ko ny wa -
łam za ku pów w skle pie sie cio wym.
Mię dzy in ny mi ku po wa łam dwa od -
świe ża cze „pach ną ce pa tycz ki”.  By ły
one usta wio ne w ko szy kach nie opo dal
kas (na środ ku skle pu) i pod ni mi by ła
ce na 3,75 za za kup dwóch sztuk. Ra -
chu nek za za ku py to 49,90 zł,
w tym 33,98 zł za te dwa od świe ża cze.
Po wie dzia łam ka sjer ce, że chy ba się po -
my li ła, bo od świe żacz nie kosz tu -
je 16,99 zł za jed ną sztu kę i po pro si łam
o zwrot go tów ki, in for mu jąc, że chce
od dać te dwa od świe ża cze. Pa ni
kasjerka od mó wi ła mi zwro tu go tów ki,
od sy ła jąc do kie row ni ka, któ ry rów nież
od mó wił mi zwro tu go tów ki, tłu ma cząc,
że ta kie ma ją pro ce du ry, że nie przyj mu -
ją zwro tu che mii. Uda łam się więc z kie -
row ni kiem do ko szy ka, w któ rym znaj -
do wa ły się owe od świe ża cze i po ka za -
łam mu ce nę, ja ka wid nia ła przy od -
świe ża czach i ja ką się za su ge ro wa łam
przy ich za ku pie. Do pie ro wów czas do -

czy ta łam ma łym dru kiem, że ce ny te do -
ty czą ja kie goś my dła wpły nie. Nie mniej
jed nak fak tycz nej ce ny naod świe ża cze
nie by ło. Sta ły one nad ce ną my deł, co
rów nież za uwa żył kie row nik. Czu ję się
oszu ka na, bo brak wła ści wej ce ny
wpro wa dził mnie wbłąd. Na wet nie wy -
szłam ze skle pu, tyl ko od ra zu po do ko -
na niu za ku pów wy ra zi łam wo lę zwro tu
prze pła co ne go to wa ru i po pro si łam
o zwrot go tów ki. 

Pa ni zgło sze nie do ty czy dwóch za -
gad nień. Pierw sza to kwe stia pra wi dło -
wo ści ozna cza nia to wa rów ce na mi,
a dru ga to kwe stia zwro tu to wa ru.
Pierw szą kwe stię na le ży roz pa try wać
w opar ciu o prze pi sy usta wy o in for mo -
wa niu o ce nach to wa rów i usług
z dnia 9 ma ja 2014 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1830) oraz roz po rzą dze nia Mi ni -
stra Roz wo ju w spra wie uwi dacz nia nia
cen to wa rów i usług z dnia 9 grud -
nia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2121).
Zgod nie z tre ścią przy wo ła nej usta wy
wprzy pad ku roz bież no ści lub wąt pli wo -
ści co do ce ny za ofe ro wa ny to war lub
usłu gę kon su ment ma pra wo do żą da -
nia sprze da ży to wa ru lub usłu gi po ce -
nie dla nie go naj ko rzyst niej szej. W miej -
scu sprze da ży de ta licz nej i świad cze nia
usług uwi dacz nia się ce nę oraz ce nę
jed nost ko wą to wa ru (usłu gi) w spo sób
jed no znacz ny, nie bu dzą cy wąt pli wo ści
oraz umoż li wia ją cy po rów na nie cen. Je -
że li przed się bior ca nie wy ko nu je obo -
wiąz ków do ty czą cych ozna cze nia ce -
ną, Wo je wódz ki In spek tor In spek cji
Han dlo wej na kła da na nie go, w dro dze
de cy zji, ka rę pie nięż ną dowy so ko ści20

tys. zł. Je że li przed się bior ca nie wy ko -
nał obo wiąz ków, co naj mniej trzy krot -
nie w okre sie 12 mie się cy li cząc
oddnia, wktó rym stwier dzo no na ru sze -
nie tych obo wiąz ków po raz pierw szy,
Wo je wódz ki In spek tor In spek cji Han dlo -
wej na kła da nanie go, w dro dze de cy zji,
ka rę pie nięż ną do wy so ko ści 40 tys. zł.
Przy usta la niu wy so ko ści ka ry pie nięż -
nej uwzględ nia się sto pień na ru sze nia
obo wiąz ków oraz do tych cza so wą dzia -
łal ność przed się bior cy, a tak że wiel kość
je go ob ro tów i przy cho du.

Na to miast art.543 ko dek su cy wil ne -
go sta no wi, iż wy sta wie nie rze czy
w miej scu sprze da ży na wi dok pu blicz -
ny z ozna cze niem ce ny uwa ża się
za ofer tę sprze da ży.

Wy sta wie nie to wa ru bez ce ny nie
sta no wi ofer ty, za tem moż na pod da -
wać wwąt pli wość ikwe stio no wać sku -
tecz ność za war cia umo wy, je śli stro ny
nie uzgod ni ły ce ny. 

Na to miast gdy umo wa jest waż nie
za war ta, ale na stą pi ło wpro wa dze nie
w błąd co do ce ny, za sto so wa nie mo gą
zna leźć prze pi sy usta wy zdnia23 sierp -
nia 2007 r. o prze ciw dzia ła niu nie uczci -
wym prak ty kom ryn ko wym lub ko dek -
su cy wil ne go o błę dzie. Przez pro po zy -
cję na by cia pro duk tu ro zu mie się in for -
ma cję han dlo wą okre śla ją cą ce chy pro -
duk tu oraz je go ce nę, w spo sób wła ści -
wy dla uży te go środ ka ko mu ni ko wa nia
się z kon su men ta mi, któ ra bez po śred -
nio wpły wa bądź mo że wpły wać
na pod ję cie przez kon su men ta de cy zji
do ty czą cej umo wy. Prak ty kę ryn ko wą
uzna je się za dzia ła nie wpro wa dza ją ce

w błąd, je że li dzia ła nie to w ja ki kol wiek
spo sób po wo du je lub mo że po wo do -
wać pod ję cie przez prze cięt ne go kon -
su men ta de cy zji do ty czą cej umo wy,
któ rej ina czej by nie pod jął. Na to miast
prak ty kę ryn ko wą uzna je się za za nie -
cha nie wpro wa dza ją ce w błąd, je że li
po mi ja istot ne in for ma cje po trzeb ne
prze cięt ne mu kon su men to wi dopod ję -
cia de cy zji do ty czą cej umo wy i tym sa -
mym po wo du je lub mo że po wo do wać
pod ję cie przez prze cięt ne go kon su -
men ta de cy zji do ty czą cej umo wy, któ -
rej ina czej by nie pod jął. W przy pad ku
pro po zy cji na by cia pro duk tu za istot ne
in for ma cje uzna je się w szcze gól no ści
ce nę uwzględ nia ją cą po dat ki lub,
w przy pad ku gdy cha rak ter pro duk tu
nie po zwa la w spo sób ra cjo nal ny
na wcze śniej sze ob li cze nie ce ny, spo -
sób, w ja ki ce na jest ob li cza na. W ra zie
wąt pli wo ści za istot ne in for ma cje, uwa -
ża się in for ma cje, któ re przed się bior ca
sto su ją cy prak ty kę ryn ko wą jest obo -
wią za ny po dać kon su men tom na pod -
sta wie od ręb nych prze pi sów. W ra zie
do ko na nia nie uczci wej prak ty ki ryn ko -
wej kon su ment, któ re go in te res zo stał
za gro żo ny lub na ru szo ny, mo że żą dać
na pra wie nia wy rzą dzo nej szko dy naza -
sa dach ogól nych, wszcze gól no ści unie -
waż nie nia umo wy z obo wiąz kiem wza -
jem ne go zwro tu świad czeń oraz zwro -
tu przez przed się bior cę kosz tów zwią -
za nych zna by ciem pro duk tu. Wopar ciu
zaś o prze pi sy ko dek su cy wil ne go ku -
pu ją cy mo że uchy lić się od skut ków
oświad cze nia o za war ciu umo wy zło żo -
ne go pod wpły wem błę du. 

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Oznaczenie towaru ceną    
ADWOKAT RADZI

Zabezpieczenie dowodu
w postępowaniu karnym 
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Dr n. med. MARIA MIŚ-KLUSZCZYŃSKA ukończyła
Śląską Akademię Medyczną. Od 10 lat pracuje
w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o.
na Oddziale Neurologicznym. Wyjaśnia, dlaczego
kluczową rolę w leczeniu stwardnienia
rozsianego odgrywa czas i dlaczego należy dążyć
do jak najszybszego włączenia leczenia. 

Stward nie nie roz sia ne jest scho rze niem o pod ło żu im -
mu no lo gicz nym roz wi ja ją cym się u osób mło dych
i w śred nim wie ku. W Pol sce na tę przy pa dłość cho ru je
oko ło 40 ty się cy osób, głów nie w wie ku od 20 do 30 lat.
Rzad ko cho ru ją oso by, któ re nie ukoń czy ły jesz cze 18
ro ku ży cia oraz po 50 ro ku ży cia. Na stward nie nie roz -
sia ne, pro wa dzą ce do po stę pu ją ce go wie lo ogni sko we -
go uszko dze nia ukła du ner wo we go, skut ku ją ce go po -
głę bia ją cą się nie spraw no ścią ru cho wą, czę ściej cho -
ru ją ko bie ty niż męż czyź ni. 

Przy czy ny roz wo ju cho ro by do tej po ry po zo sta ją nie -
usta lo ne, a pro wa dzo ne ba da nia wska zu ją na udział
wie lu czyn ni ków, wpły wa ją cych na jej roz wój. Wśród
nich istot ną ro lę od gry wa ją czyn ni ki śro do wi sko we,
do któ rych za li cza się za ka że nia wi ru so we oraz pa le nie
ty to niu.

Stward nie nie roz sia ne ma róż ny prze bieg kli nicz ny.
U 80 pro cent cho rych jest on rzu to wo -re mi syj ny, u po zo -
sta łych pier wot nie po stę pu ją cy. W ostat nich pię ciu la -
tach do ko nał się prze łom w le cze niu stward nie nia roz -
sia ne go. Wpro wa dzo no na ry nek me dycz ny wie le no -
wych le ków mo dy fi ku ją cych na tu ral ny prze bieg tej cho -
ro by. Dzia ła nie tych le ków opie ra się na su pre sji ukła du
im mu no lo gicz ne go. Są to te ra pie skie ro wa ne prze ciw
lim fo cy tom T i B, bądź na wpły wie im mu no mo du la cyj -
nym na układ od por no ścio wy or ga ni zmu czło wie ka
przez mo dy fi ka cje ka ska dy za pal nej w ośrod ko wym

ukła dzie ner wo wym oraz uszczel nia niu ba rie ry krew
mózg.

Klu czo wą ro lę w le cze niu stward nie nia roz sia ne go
od gry wa czas, któ ry upły wa od mo men tu roz po zna nia
cho ro by do włą cze nia le cze nia ha mu ją ce go dal szy jej
po stęp. Na le ży dą żyć do naj szyb sze go włą cze nia le cze -
nia po to, by za ha mo wać dal szy roz wój cho ro by, a tym
sa mym unik nąć po ja wie nia się trwa łych de fi cy tów neu -
ro lo gicz nych i nie spraw no ści ru cho wej, a co za tym
idzie in wa li dy za cji pa cjen tów.

W So sno wiec kim Szpi ta lu Miej skim sp. z o.o. od pię -
ciu lat funk cjo nu je po rad nia neu ro lo gicz na, w ra mach
któ rej le czy my cho rych na stward nie nie roz sia ne. Po -
rad nia po sia da pro gra my le ko we dla stward nie nia roz -
sia ne go fi nan so wa ne go ze środ ków NFZ w ra mach I li -
nii. Pa cjent po skie ro wa niu do po rad ni prze cho dzi
wstęp ną kwa li fi ka cję. Je że li przej dzie ją po zy tyw nie, to
jest włą czo ny do pro gra mu le ko we go NFZ le cze nia
stward nie nia roz sia ne go. Le ki z pro gra mu le ko we go
po da wa ne są w for mie do ust nej lub in iek cji. Pię cio let -
nia ob ser wa cja pa cjen tów le czo nych w tu tej szej po rad -
ni z po wo du stward nie nia roz sia ne go w pro gra mie le -
ko wym po twier dza po zy tyw ny wpływ i sku tecz ność
pro wa dzo nej te ra pii. Pa mię taj my, że dba łość o od po -
wied nią wa gę, uni ka nie prze mę cze nia cia ła i du cha
oraz sta nów za pal nych mo że chro nić cho rych przed ko -
lej nym rzu tem cho ro by.

Przełom w leczeniu stwardnienia rozsianego
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Święto medycyny naturalnej

Re na ta Zde bel

Za koń czy ły się 48. tar gi „Bli żej zdro wia, bli żej na -
tu ry”. Przez trzy dni w Ka to wi ce Mia sto Ogro dów
In sty tu cji Kul tu ry im. Kry sty ny Bo che nek kró lo -
wa ła me dy cy na na tu ral na. To by ło świę to dla zwo -
len ni ków zdro we go try bu ży cia, eko lo gii. Świet ne
wy kła dy, do sko na łe pro duk ty ofe ro wa ne przez wy -
staw ców z Pol ski i za gra ni cy. 

W czerw cu po że gna li śmy red. Ni nę Grel lę, po -
my sło daw czy nię i wie lo let nią or ga ni za tor kę tar -
gów. Zmar ła na ra ka po po nad 20 la tach od dia -
gno zy i to mi mo tego, że le ka rze da wa li jej gó ra
pół ro ku ży cia. Jej wo lą by ło kon ty nu owa nie tar -
gów, dzia łal no ści Cen trum Me dy cy ny Na tu ral nej

i Psy cho te ra pii w Ka to wi cach przy ul. Dam ro ta 6
oraz mie sięcz ni ka Sza man, a przede wszyst kim po -
ma ga nie lu dziom, ucze nie ich, jak zdro wo żyć, po -
zy tyw nie my śleć, być szczę śli wym. Dla te go
w trze cim dniu tar gów nada no im imię red. Ni ny
Grel li. Otwar to tak że ofi cjal nie por tal me dy cy ny
na tu ral nej grel la. pl, gdzie moż na zna leźć ar ty ku -
ły przy go to wy wa ne przez naj lep szych spe cja li stów
od zdro wia.

Je sien ne tar gi by ły do sko na łą oka zją do po -
zna nia no wych tren dów w me dy cy nie na tu ral nej,
zie lar stwie, ko sme ty ce, zdro wym od ży wia niu.
Wśród wy kła do wów zna leź li się prof. Zbi gniew
Kró lic ki z Po li tech ni ki Wro cław skiej, prof. Hen -
ryk Bie niok z Uni wer sy te tu Eko no micz ne go

w Ka to wi cach, dr Gra ży na Pa jąk, on ko log dr
Piotr Ko łacz (Cli ni ka Na tu ra w hisz pań skiej Ma -
la dze), Zbi gniew T. No wak, znaw ca ziół lecz ni -
czych, Wła dy sław Bat kie wicz, Do ro ta Gu da niec,
Ja nusz Dą brow ski, Ha li na Jur kow ska, Lu cy -
na To ma szew ska. To oso by do sko na le zna ne
wszyst kim, któ rzy in te re su ją się me dy cy ną na tu -
ral ną. Na za koń cze nie wy kła dów i warsz ta tów
Grze gorz Szew czyk, uzna ny bio ener go te ra peu ta
i uzdro wi ciel z Cen trum Me dy cy ny Na tu ral nej
i Psy cho te ra pii w Ka to wi cach, pod czas pu blicz -
ne go se an su prze ka zał ze bra nym w au li swo ją
ener gię. 

Spo tka li śmy się, aby wspól nie wy słu chać wy -
kła dów, wziąć udział w warsz ta tach i za bie gach,

zro bić za ku py i po pro stu po być w gro nie osób
o po dob nych za in te re so wa niach.

Na tar gach za każ dym ra zem ofer tę zwią za ną
z me dy cy ną na tu ral ną pre zen tu je oko ło 200 wy staw -
ców. Asor ty ment jest bar dzo bo ga ty i za każ dym ra -
zem in ny. To za rów no spraw dzo ne, dłu go obec ne
na ryn ku pro duk ty, jak i ab so lut ne no wo ści z ta kich
ka te go rii jak: zdro wa żyw ność, na tu ral ne pro duk ty,
np. miód z czy stych eko lo gicz nie te re nów, zio ło we
her ba ty, su ple men ty od żyw cze, środ ki wspo ma ga ją -
ce wi tal ność i od por ność, przy pra wy. Nie bra ku je też
do sko na łych ko sme ty ków wy pro du ko wa nych w spo -
sób eko lo gicz ny, na ba zie na tu ral nych skład ni ków. 

Na na stęp ne już 49. targi „Bli żej zdro wia, bli żej
na tu ry” za pra sza my już w mar cu 2019 ro ku! 
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Targi były doskonałą okazją do poznania nowych trendów w medycynie naturalnej, zielarstwie, kosmetyce i zdrowym odżywianiu. 

So sno wiec kie Cen trum Or ga ni -
za cji Po za rzą do wych za pra sza
wszyst kie or ga ni za cje do udzia łu
w spo tka niu in for ma cyj nym do -
ty czą cym moż li wo ści udzia łu
w pro jek cie #ngo ro bia to le piej.
To in ter dy scy pli nar ny pro jekt
wspar cia roz wo jo we go dla or ga -
ni za cji po za rzą do wych, któ ry bę -
dzie fi nan so wa ny ze środ ków
Fun du szu Ini cja tyw Oby wa tel -
skich przez Na ro do wy In sty tut
Wol no ści Cen trum Roz wo ju
Spo łe czeń stwa Oby wa tel skie go.
Dla gran to daw ców pro jekt ma
ofe ro wać ła twy spo sób zna le zie -

nia so lid ne go part ne ra spo łecz -
ne go, moż li wość spraw dze nia
dzia łal no ści or ga ni za cji i zre ali -
zo wa nych pro jek tów. W przy -
pad ku or ga ni za cji po za rzą do -
wych to szan sa sze ro kiej pro mo -
cji wła snych dzia łań, po słu gi wa -
nia się zna kiem ja ko ści #ngo ro -
bia to le piej oraz ła twy spo sób
szu ka nia part ne rów do pro jek tów
dzię ki sie ci or ga ni za cji.

Spo tka nie od bę dzie się
w dniu 6 li sto pa da  od go dzi -
ny 17.00 w sie dzi bie SCOP
przy pla cu Ko ściusz ki 5 w So -
snow cu. SK

NGO robią to lepiej 
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To bę dzie nie sa mo wi ty li sto pad w Cen trum Han dlo wym Ple ja da
w Sosnowcu. Po łą cze nie mu zy ki i ki na. Praw dzi wa uczta dla oczu
i uszu. Uczest ni cy kon kur su „roz KRĘĆ się z Ple ja dą” mo gą już
prze sy łać swo je pra ce, któ re sta ną do wal ki o sła wę w sie ci i na gro -
dy pie nięż ne. Pu la na gród w kon kur sie to 17 000 zł! 

Aby wziąć udział w kon kur sie, trze ba do 14 li sto pa da prze słać
film o So snow cu i Ple ja dzie – moż na to zro bić przez stro nę
www.roz krec sie.ple ja da.com.pl. Fi nał kon kur su od bę dzie się 23 li -
sto pa da, a zwy cię ski czek na 8 000 zł wrę czy To masz Kam mel! 

Spe cjal ną na gro dę ufun do wał rów nież prezydent Sosnowca, Ar -
ka diusz Chę ciń ski. 

BLACK FRI DAY POD ZNA KIEM KONCERTU KOM BII
Black Fri day to świę to zna ne wszyst kim wiel bi cie lom mo dy i za ku -
pów! Ple ja da, oprócz fan ta stycz nych zni żek i nie po wta rzal nych oka -
zji za ku po wych, przy go to wa ła do dat ko we atrak cje! 

Pierw szą z nich jest fi nał kon kur su „roz KRĘĆ się z Ple ja dą”,
w trak cie któ re go To masz Kam mel wrę czy czek na 8000 zł. Dru ga
atrak cja to kon cert KOM BII! Kul to wy ze spół stwo rzo ny przez
Grze go rza Ska wiń skie go i Wal de ma ra Tka czy ka to gwa ran cja naj -
lep szej mu zy ki i wy śmie ni tej roz ryw ki. To po łą cze nie nie tyl ko na -
zwisk, a przede wszyst kim po ko leń. Już 23 li sto pa da wy stą pią
na sce nie w Ple ja dzie i wy ko na ją swo je naj więk sze prze bo je.

FIL MO WE HI TY Z PLE JA DĄ
To jed nak nie ko niec atrak cji na ten sza lo ny week end! Wpla nach ma my
jesz cze dwa fil mo we wie czo ry w to wa rzy stwie hol ly wo odz kich
gwiazd! W so bo tę i nie dzie lę (24-25 li sto pa da) o godz. 18.00 w cen -
trum han dlo wym przy go to wa nazo sta nie spe cjal na stre fa fil mo wa z le -
ża ka mi ipo dusz ka mi. Wpro gra mie so bot nim se ans „Bo ska Flo ren ce”,
a w nie dzie lę „Dziew czy na z po cią gu”. Wstęp do ki na jest bez płat ny. 

Od wiedź Ple ja dę w dniach 23-25 li sto pa da, zrób za ku py w pro -
mo cyj nych ce nach i za śpie waj z KOM BII swo je ulu bio ne utwo ry
oraz zo bacz ka so we pro duk cje z Hol ly wo od w spe cjal nej Stre fie Ki -
no wej. Baw się do brze z Ple ja dą So sno wiec!

Wię cej in for ma cji na: www.roz krec sie.ple ja da.com.pl oraz
na Fa ce bo oku Cen trum Han dlo we go Ple ja da So sno wiec www.fa -
ce bo ok.com/Cen trum Ple ja da So sno wiec. red

Black Friday w Plejadzie w gwiazdorskiej obsadzie!
Moc atrakcji i dobrej zabawy w Centrum Handlowym Plejada 

Czek na 8000 zł, koncert legendarnego zespołu KOMBII i darmowe kino w Plejadzie – oto plan na ostatni weekend listopada! 

Dla gości Plejady wystąpią Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk. 
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Milion zgłoszonych zagrożeń

Syl wia Ko sman 

Kon fe ren cja pra so wa pn. „Świat
na uki dla po li cji – Po li cja dla spo -
łe czeń stwa” od by ła się 24 paź -
dzier ni ka w Wyż szej Szko le Hu -
ma ni tas w So snow cu. W jej ra -
mach przed sta wio no wy ni ki ba -
dań na te mat funk cjo no wa nia
Kra jo wej Ma py Za gro żeń Bez -
pie czeń stwa oraz ba dań do ty czą -
cych pra cy dziel ni co wych. 1,5
mi lio na użyt kow ni ków, bli sko mi -
lion zgło szo nych za gro żeń i 5 mi -
lio nów od słon – oto bi lans 2 lat
funk cjo no wa nia ma py. 

– Kra jo wa Ma pa Bez pie czeń -
stwa Za gro żeń jest efek tem bli -
sko 12 tys. spo tkań z oby wa te la -
mi. Po li cja po win na być bli żej lu -
dzi, po win na im słu żyć. Dzię ki te -
mu na rzę dziu, ja kim jest KMBZ,
mo że my re ago wać na wa sze zgło -
sze nia. Mo że my być tam, gdzie
pań stwo chce cie, by śmy by -
li – stwier dził Ge ne ral ny In spek -
tor dr Ja ro sław Szym czyk, Ko -
men dant Głów ny Po li cji. 

Wyż sza Szko ła Hu ma ni tas ja -
ko pierw sza uczel nia w kra ju pod -
ję ła ba da nia nad funk cjo no wa -
niem te go na rzę dzia. Do jej or ga -

ni za cji przy czy ni ło się wy da nie
książ ki pt. „Kra jo wa Ma pa Za -
gro żeń Bez pie czeń stwa no wą for -
mą dia lo gu pol skiej Po li cji ze spo -
łecz no ścią lo kal ną na rzecz bez -
pie czeń stwa we wnętrz ne go.
Aspekt spo łecz no -pe da go gicz ny”
au tor stwa prof. dr hab. Ja dwi gi
Staw nic kiej – dy rek to ra In sty tu tu
Bez pie czeń stwa Na ro do we go
Wyż szej Szko ły Hu ma ni tas
oraz  insp. dr  Iwo ny Klo now -
skiej – dy rek to ra Biu ra Ko mu ni -
ka cji Spo łecz nej Ko men dy Głów -
nej Po li cji. Prof. Ja dwi ga Staw -
nic ka za pre zen to wa ła wy ni ki ba -

dań, zgod nie z któ ry mi aż 80 pro -
cent ba da nych na ca łym Ślą sku
oce ni ło apli ka cję do brze i bar dzo
do brze, a nikt nie oce nił ne ga tyw -
nie. Na to miast aż 89 pro cent ba -
da nych w ska li wo je wódz twa
uwa ża, że ma pa przy czy ni się
do spad ku licz by prze stępstw
i wy kro czeń szcze gól nie uciąż li -
wych spo łecz nie.

– Kra jo wa Ma pa Bez pie czeń -
stwa Za gro żeń skła da się z dwóch
czę ści – sta ty stycz nej i in te rak -
tyw nej. W czę ści sta ty stycz nej
każ dy użyt kow nik ma moż li wość
spraw dze nia sta nu za gro żeń
w miej scu je go za miesz ka nia lub
oko li cy, któ ra go in te re su je. Znaj -
du ją się tam da ne z wy bra nych
prze stępstw, wy kro czeń czy te
do ty czą ce bez pie czeń stwa ru chu
dro go we go, jak rów nież wy ni ki
ba dań spo łecz nych. W dru giej
czę ści ma my ka ta log 25 za gro -
żeń, dzię ki któ rym spo łe czeń stwo
ma moż li wość in for mo wa nia po -
li cji o ich wy stę po wa niu  –  wy ja -
śnia insp. Ro ber Ku mor, dy rek tor
Biu ra Pre wen cji Ko men dy Głów -
nej Po li cji.

Użyt kow ni cy mo gą za po mo cą
ma py do kład nie wska zać lo ka li za -
cję za gro że nia w prze strze ni oraz
cza sie. Każ da zgło szo na in for ma -
cja jest na stęp nie we ry fi ko wa -
na przez po li cję, któ ra po dej mu je
od po wied nie kro ki w ce lu li kwi -
da cji pro ble mu i za gro że nia. 

W Wyższej Szkole „Humanitas” podsumowano dwa lata funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa 

W pierwszej takiej konferencji uczestniczyły najważniejsze w kraju osoby zajmujące się kwestią
bezpieczeństwa, m. in. generalny inspektor dr Jarosław Szymczyk, komendant główny policji. 
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Ka mi la Krzak, za wod nicz ka So -
sno wiec kie go Klu bu Ka ra te,
zdo by ła srebr ny me dal pod czas
Mi strzostw Pol ski Open, Old boy
i Ju nio rów Młod szych, któ re od -
by ły się w Tar now skich Gó rach.

Ka mi la się gnę ła po me dal w ry -
wa li za cji se nio rów w ka ta. So sno -
wiec ki klub re pre zen to wa li tak że

Je rzy Pry ga, Mar cin Błasz czyk
i Ka mil Urbań czyk. – Mar cin tak -
że wal czył w ka ta w ka te go rii se -
nio rów. Ju rek wy star to wał w ku -
mi te w ka te go rii open, a Ka mil
w ku mi te w ka te go rii ju nio rów
młod szych. Je rzy za jął szó ste miej -
sce, a Ka mil ukoń czył ry wa li za cję
na miej scach sie dem – osiem. Start

uwa żam za bar dzo uda ny – pod su -
mo wał shi han Eu ge niusz Da dzi -
bug, tre ner i wła ści ciel So sno wiec -
kie go Klu bu Ka ra te, któ ry pod czas
mi strzostw peł nił funk cję sędziego
technicznego.

W su mie do ry wa li za cji przy -
stą pi ło 240 za wod ni ków z 81 klu -
bów. KP

Srebro dla Kamili w kata

Reprezentanci Sosnowieckiego Klubu Karate wraz z trenerem Eugeniuszem Dadzibugiem. 

Lep sze go po cząt ku roz gry wek ko szy kar ki z So -
snow ca nie mo gły so bie wy obra zić. Za wod nicz ki
JAS FBG Za głę bie wy gra ły pierw sze pięć spo -
tkań i usa do wi ły się w czu bie I -li go wej ta be li
w gru pie B.

Zwień cze niem ka pi tal ne go po cząt ku se zo -
nu 2018/2019 by ło efek to wa ne zwy cię stwo od nie sio -
ne nad eki pą z Je le niej Gó ry. „Ja ski” po ko na ły MKS
MOS Kar ko no sze róż ni cą 81 punk tów! So sno wi -
czan ki przed wła sną pu blicz no ścią zde kla so wa ły ry -

wal ki, wy gry wa jąc 112:31. – Cie szy for ma za pre -
zen to wa na na po cząt ku roz gry wek. Oczy wi ście, za -
cho wu je my zim ne gło wy, ale fakt, są po wo dy do ra -
do ści. Dziew czy ny faj nie się zgra ły, do brą ro bo tę
wy ko nu je sztab szko le nio wy. Oby tak da lej – nie kry -
je ra do ści Ma rek Sa ła ta, pre zes klu bu.

Ko lej ny mecz we wła snej ha li nasz ze spół ro ze -
gra 11 li sto pa da. Tym ra zem ry wa lem bę dzie eki pa
Enea AZS AJP II Go rzów Wlkp. Po czą tek me czu
o godz. 16.00. KP

So sno wiec ka dziel ni ca Kli mon -
tów do cze ka się re wi ta li za cji ko -
lej ne go obiek tu. Obok od no wio -
nej kil ka lat te mu kry tej pły wal ni
po wsta nie kom pleks re kre acyj no -
-spor to wy, w skład któ re go wej dą
m. in. bo isko do uni ho ke ja i tor
wrot kar ski.

Cen trum spor tów po wsta nie
w miej scu daw ne go sta dio nu Gór -
ni ka Kli mon tów. Wo kół pły ty bo -
iska, któ ra na dal bę dzie słu ży ła pił -
ka rzom, po wsta nie tor wrot kar ski
wraz z ban da mi ochron ny mi i wia -
ty dla za wod ni ków. – Na skar pie
od stro ny kry tej pły wal ni wy bu do -
wa ne zo sta ną no wo cze sne kon te -
ne ry z szat nia mi, ła zien ka mi oraz
wy po ży czal nia sprzę tu spor to we -
go. Za dba my rów nież o część ga -
stro no micz ną – wy li cza Ar ka diusz
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.

Pro jekt prze wi du je rów nież
bu do wę bo iska z prze zna cze niem
do gry w uni ho ke ja, któ re po wsta -
nie tuż obok pły ty głów nej kom -
plek su. Ca łość bę dzie oświe tlo na.

In we sty cja obej mu je rów nież
bu do wę dróg, chod ni ków, par -
kin gu oraz prze bu do wę skrzy żo -
wa nia uli cy Gac ka i Hu ba la -Do -
brzań skie go.– To bę dzie do sko -
na łe do peł nie nie na sze go Cen -
trum Ak tyw no ści Ro dzin nej
w Kli mon to wie, któ re po wsta ło 3
la ta te mu kosz tem bli sko 5 mln
zł – cie szy się pre zy dent Chę ciń -
ski.

Bu do wa kom plek su po win -
na roz po cząć się stycz niu przy -
szłe go ro ku i po trwać rok. KP

„Jaski” na piątkę z plusem

Kompleks rekreacyjno-sportowy w Klimontowie

arc Sosnow
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Litewski zaciąg 
na ratunek

Ivanauskas za Dudka

Valdas Ivanauskas nowym trenerem piłkarskiego Zagłębia. Szkoleniowiec
rodem z Litwy zastąpił Dariusza Dudka, który zrezygnował z pracy w klubie
po porażce 1:4 z Lechią Gdańsk. Ivanauskas podpisał z naszym klubem
kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2018/19 z opcją przedłużenia o rok.

Krzysz tof Po lacz kie wicz 

– Pierw sze sło wa chę ci opusz cze -
nia klu bu pa dły z ust tre ne ra Da -
riu sza Dud ka. Do szli śmy do kla -
sycz ne go po ro zu mie nia stron.
Pierw szą część roz mów z tre ne -
rem roz po czę li śmy te go sa me go
dnia w klu bie. Na stęp ne go dnia
po pro stu ogło si li śmy, że tre ner
już nie bę dzie pra co wał. Nie
ukry wam, że roz pa try wa li śmy
wie le pro po zy cji kan dy da tur, jed -
nak kon kret nie roz ma wia li śmy
tyl ko z dwo ma. Był to tre ner To -
masz Kacz ma rek i Val das Iva nau -
skas. My ślę, że zde cy do wa ło do -
świad cze nie, a tak że do bre po ru -
sza nie się w stre fie mul ti kul ti, po -
nie waż tre ner po słu gu je się czte -
re ma ję zy ka mi, pra co wał w wie lu
kra jach, a my rze czy wi ście ma my
wie lu ob co kra jow ców w na szej
szat ni. Ma my rów nież in for ma cje
od na szych zna jo mych i lu dzi,
z któ ry mi współ pra cu je my od no -
śnie oso by tre ne ra Iva nau ska sa
i stąd de cy zja, aby do świad czo ny
szko le nio wiec roz po czął z na mi
pra cę. Zde cy do wał, że po dej mie
się pra cy w Za głę biu So sno wiec,
dla te go bar dzo mu z te go miej sca
dzię ku ję – po wie dział Mar cin Ja -
ro szew ski, pre zes Za głę bia.

Li twin był ostat nio dy rek to -
rem ge ne ral nym i sze fem skau -
tin gu w Dy na mie Brześć, któ re
w okre sie je go pra cy w tym klu -
bie zdo by ło Pu char i Su per pu -
char Bia ło ru si. Naj więk sze suk -
ce sy Iva nau skas od niósł, tre nu jąc
He art of Mi dlo thian, zdo by wa jąc

Pu char Szko cji i zaj mu jąc dru gie
miej sce w roz gryw kach li go -
wych. Za grał z „Ser ca mi”
w kwa li fi ka cjach Li gi Mi strzów.
Po nad to pro wa dził m. in. Carl
Ze iss Je na, Eth ni kos Ach nas
(osią gnął naj lep sze wy ni ki
w tym klu bie w ostat nich 6 la -
tach), SKA Cha ba rowsk, Łucz
Wła dy wo stok. Był tak że szko le -
niow cem re pre zen ta cji Li twy U -
-18 i U -21. W la tach 2003-2005
Li twin peł nił funk cję asy sten ta
w szta bie dru ży ny na ro do wej. Ja -
ko pił karz grał m. in. w Żal gi ri sie
Wil no, CSKA Mo skwa, Lo ko -
mo ti wie Mo skwa, Au strii Wie -
deń. HSV Ham burg, Ca si no Sal -
zburg. W klu bie z Ham burg za -
stą pił Ja na Fur to ka, któ ry w 1993
ro ku prze niósł się z HSV do Ein -
trach tu Frank furt. Asy sten tem
Iva nau ska sa zo stał Ro ber tas
Poškus, by ły na past nik re pre zen -
ta cji Li twy (48 me czów, 8 bra -
mek), do sko na le zna ny z pol -
skich bo isk. W la tach 2000-02
grał w Wi dze wie i Po lo nii War -
sza wa strze la jąc 12 go li. – Dla -
cze go Za głę bie? Klub gra w eks -
tra kla sie, wcze śniej był awans
i to jest bar dzo faj na spra -
wa – mó wił kil ka chwil po pod -
pi sa niu kon trak tu Val das Iva nau -
skas. – Obec nie sy tu acja dru ży -
ny jest trud na, ale wi dzę moż li -
wość wyj ścia z niej. Chciał bym
utrzy mać ze spół w eks tra kla sie
i ten cel jest moż li wy do zre ali zo -
wa nia. Zna łem wcze śniej nie któ -
rych za wod ni ków Za głę bia z pol -
skiej li gi i klu bów za gra nicz nych.

Zresz tą Li twa nie da le ko od Pol -
ski, więc ja ko tre ner in te re so wa -
łem się wa szą pił ką. Je śli cho dzi
o kon takt z za wod ni ka mi, to ro -
zu miem pra wie wszyst ko w wa -
szym ję zy ku. Prak tycz nie w 90
pro cen tach. Je śli cho dzi o mó -
wie nie po pol sku, to na ra zie jest
trud no. Ale po sta ram się do syl -
we stra mó wić w wa szym ję zy -
ku – za de kla ro wał Iva nau skas.

Li twin pra cę w So snow cu roz -
po czął od wy gra nej nad Mie dzią
Le gni ca i re mi su z Wi słą Kra ków.
So sno wi cza nie po ko na li na Sta -
dio nie Lu do wym in ne go be nia -
min ka 3:1. Dla Za głę bia by ła to
pierw sza wy gra na od 3 sierp nia.
Wów czas nasz ze spół tak że u sie -
bie po ko nał 3:0 Po goń Szcze cin.
Pod Wa we lem Za głę bie za gra ło
naj lep szy jak do tej po ry mecz
w tym se zo nie i wy wio zło cen ny
punkt, re mi su jąc 2:2. Co war te
pod kre śle nia, so sno wi cza nie
dwu krot nie od ra bia li stra ty. – Ze -
spół wstał z ko lan, choć ta be la te -
go jesz cze nie po ka zu je. Wi dać,
że czas dzia ła na na szą ko rzyść.
Po do ba mi się spo sób, w ja ki mo -
ja dru ży na za re ago wa ła w dru giej
po ło wie. Two rzy li śmy wie le do -
brych sy tu acji. Przed na mi jesz -
cze du żo cięż kiej pra cy, ale dzi -
siej sza po sta wa mo ich za wod ni -
ków by ła bar dzo do bra – pod kre -
śla Li twin.

Ko lej ny mecz so sno wi cza nie
ro ze gra ją już 5 li sto pa da. W po -
nie dzia łek na Sta dio nie Lu do wym
zmie rzą się z Ja giel lo nią Bia ły -
stok. Po czą tek me czu godz. 18.00. 
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Valdas Ivanauskas od zwycięstwa rozpoczął pracę w nowym klubie. 
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Świętowali jubileusz pożycia małżeńskiego
11 października w Pałacu Schoena w Sosnowcu odbyły się uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. W imieniu Prezydenta RP medale wręczyli Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta i jego
zastępca, Anna Jedynak. W uroczystości wzięła także udział Barbara Tkacz, zastępca kierownika USC. Oprawę artystyczną jubileuszu przygotowała Ewa Kopczyńska, aktorka Teatru Zagłębia w Sosnowcu. 

50-lecie pożycia małżeńskiego
obchodzili:
Regina i Jan Baranowie
Leokadia i Andrzej Bartosikowie
Halina i Tadeusz Barysiowie
Kamila i Stanisław Bednarczykowie
Halina i Jan Bernaccy
Stanisława i Włodzimierz Będkowscy
Alicja i Jerzy Bubikowie
Teresa i Józef Churasowie
Tadeusz i Halina Węgorzewska-Cipior
Alicja i Jan Czechowie
Halina i Stanisław Drapałowie
Teresa i Henryk Dusza
Barbara i Józef Dziurowie
Krystyna i Ireneusz Gardełowie
Maria i Tadeusz Gęborkowie
Leokadia i Edward Golonkowie

50-lecie pożycia małżeńskiego
obchodzili:
Genowefa i Tadeusz Grudzieccy
Jadwiga i Leon Hermanowiczowie
Bożena i Kazimierz Jarzęccy
Elżbieta i Jerzy Jaszczurowie
Teresa i Kazimierz Jeziorni
Wiesława i Lucjan Jończykowie
Zofia i Jerzy Kaczmarczykowie
Grażyna i Zygmunt Kisielowie
Zofia i Jerzy Kluczni
Danuta i Józef Kmiecikowie
Łucja i Jerzy Koconiowie
Zofia i Mieczysław Kondraccy
Maria i Janusz Kopczyńscy
Czesława i Edward Krochmalowie
Anna i Czesław Szafirscy
Elżbieta i Arkadiusz Tomczykowie
Anna i Edward Rutkowscy
Teresa i Ryszard Miaskowscy

60-lecie pożycia małżeńskiego
obchodzili:
Władysława i Ryszard Buchaczowie
Jadwiga i Henryk Dymkowie
Józefa i Włodzimierz Herejowie
Honorata i Zdzisław Jabłkowie
Danuta i Marian Jureczkowie
Alina i Michał Krzywdowie
Krystyna i Marian Matusikowie
Janina i Stanisław Mrozowie
Henryka i Jan Nawrotowie
Lidia i Mieczysław Osiakowie
Helena i Jerzy Pietrzykowie
Irena i Janusz Stępniewscy
Genowefa i Henryk Wędzińscy
świętowali 70-lecie pożycia
małżeńskiego. 
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Nim zakwitła Niepodległa część 1

Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Stulecie odzyskania niepodległości to czas wielkiego świętowania, ale również czas na przywołanie pamięci o ludziach, miejscach oraz wydarzeniach
związanych z walką o suwerenność. Zmagania te były trudne, długotrwałe, często okupione daniną krwi miłujących swą Ojczyzną obywateli. W tym
szczególnym czasie trzeba również wspomnieć wszystkich bezimiennych i zapomnianych, którzy realizując pozytywistyczne ideały, konsekwentnie
poświęcali się „pracy u podstaw”. Pamiętajmy zatem o tych, którzy z orężem w ręku stawali do nierównej walki, jak i o tych, co sprawnością umysłu,
altruizmem i ciężką pracą budowali zręby nowej Polski. Poniższy zbiór zdjęć jest próbą pokazania miejsc oraz wspomnieniem ludzi, którzy w rozmaity sposób
przyczynili się do zmartwychwstania Rzeczypospolitej. Zbiór ten jest dalece niepełny i bardzo subiektywny, niech więc stanie się dla szanownych
Czytelników przyczynkiem do zapoznania się z bogatymi tradycjami niepodległościowymi Sosnowca. 

Insurekcja Kościuszkowska 1794
roku była ostatnią próbą
ratowania zdradzonej przez
targowiczan i rozdrapywanej
przez zaborców ojczyzny. Była
również początkiem wieloletnich
zmagań o odzyskanie wolnego
państwa polskiego. Pośród jej
uczestników nie zabrakło
mieszkańców naszego regionu.
Wielu z nich znalazło się
w powstańczych szeregach
za sprawą pochodzącego spod
Zawiercia gen. Gabriela
Taszyckiego – jednego
z organizatorów powstania
w województwie krakowskim.
Szlachta, mieszczanie i chłopi
ramię w ramię walczyli i ginęli
na polach bitew pod Racławicami
i Szczekocinami. Zdjęcie
przedstawia jedną z mogił
kosynierów vw Dziemiężycach
koło Racławic, gdzie 4
kwietnia 1794 roku wojska
naczelnika Tadeusza Kościuszki
odniosły zwycięstwo nad siłami
rosyjskimi. 

Pałacyk Mieroszewskich w Zagórzu przy ul. Szpitalnej stanowi ważne miejsce
na naszej niepodległościowej mapie. Pałacyk, jak i pobliski dwór, był własnością
hrabiego Józefa Mieroszewskiego, który w młodości służył jako podchorąży w 7.
Regimencie Piechoty Joachima Potockiego. Według informacji, które wymagają
jeszcze potwierdzenia, hrabia Józef wspierał Powstanie Listopadowe, między
innymi organizując przemyt broni z Prus. 
Zagórski dwór (do którego przynależał pałacyk) związany jest również z osobą
kolejnego dziedzica – Jacka Siemieńskiego – człowieka, który swymi
postępowymi poglądami wybiegał daleko w przyszłość. Był przewodniczącym
Rady Opiekuńczej Zakładów Dobroczynnych powiatu olkuskiego, w tajnej
organizacji powstańczej pełnił funkcje komisarza na powiat olkuski, następnie
był komisarzem Rządu Narodowego na Galicję Wschodnią. Dwór zagórski pełnił
rolę centrum przygotowań do wybuchu Powstania Styczniowego w Zagłębiu
Dąbrowskim. W pamięci włościan zapisał się jako dobry człowiek i zdolny
gospodarz. Jeszcze przed powstaniem 1863 roku uwłaszczył chłopów, był ojcem
chrzestnym dzieci zagórskich gospodarzy. Pochodzący z chłopskiej rodziny ks.
Grzegorz Augustynik tak oto wspomina postać tego nieprzeciętnego człowieka:
„... Jacek Siemieński opiekował się szkółkami, sprowadzał książki ludowe
i darmo je rozdawał pomiędzy ludzi. (...) Często odwiedzał szkółki, egzaminował,
rozdawał pilnym nagrody, a zdolniejszych odsyłał do wyższych szkół. Miał
zamiłowanie do medycyny, pod dozorem lekarza utrzymywał we dworze aptekę,
chorych odwiedzał, przyrządzał im lekarstwa i sam je zawoził lub też posyłał”. 
Z pałacykiem związane są również postacie ks. Karola Antoniewicza, uważanego
za poskromiciela „Rzezi galicyjskiej” (1846 r.) oraz Wincentego Pola i Jacka
Malczewskiego, dla których Jacek Siemieński był mecenasem sztuki. W owym
czasie dwór zagórski jako ośrodek kulturalny nazywano „Małemi Atenami”. 
Wedle ludowych przekazów w sąsiadujących z pałacykiem zabudowaniach,
w specjalnej oszklonej niszy przechowywano czapkę Tadeusza Kościuszki. Mieli
ją przywieźć do Zagórza chłopi biorący udział w przegranej bitwie
pod Szczekocinami (6 czerwca 1794 roku).

W nocy z 6 na 7 lutego 1863 roku miała miejsce słynna krwawa bitwa
o Sosnowiec. Głównym celem ataku był dworzec kolejowy i komora celna. Część
powstańców pod dowództwem Apolinarego Kurowskiego dotarła do Sosnowca
specjalnie przygotowanym, wzmocnionym pociągiem, który 6 lutego 
ok. godz. 23.00 odjechał ze stacji Granica (obecnie Maczki). W tym samym
czasie z Granicy wyruszyła w kierunku Sosnowca konnica pod dowództwem
Ludwika Miętty. Pociąg z powstańcami zatrzymał się tuż przed stacją, od strony
Będzina. Stamtąd do zwycięskiego ataku ruszyli nasi powstańcy. Była to jedna
z ważniejszych bitew Powstania Styczniowego. 

Kaplica dworska w Klimontowie
przywołuje wspomnienia o Wandzie
Malczewskiej – ciotce znanego
wspomnianego wcześniej malarza,
charyzmatycznej mistyczce,
nauczycielce wiejskich dzieci,
powstańczej kurierce, obecnie
słudze Bożej. Wanda Malczewska
była ciotką Jacka Siemieńskiego
i wspólnie z nim prowadziła
dobroczynną działalność, angażując
się także w sprawy powstania 1863
roku. Według przekazów, w kaplicy
(która bywa nazywana kaplicą
Wandy Malczewskiej)
przechowywano powstańczą broń,
zaś sama pani Wanda zasłynęła,
broniąc cennego zabytku
przed zniszczeniem przez rosyjskich
żołnierzy. Zatem nie bez powodu
park, w którym stoi kaplica, został
oficjalnie nazwany parkiem im. Wandy Malczewskiej. 

Na zagórskim cmentarzu znajduje się mogiła kryjąca prochy powstańców
z 1863-64 roku. Zostały one przeniesione z pierwotnego miejsca pochówku obok
dębu i kapliczki przy dawnym Urzędzie Gminy Zagórze (fotografia – ul. ks.
Popiełuszki). Poszukiwacze okruchów historii na tym cmentarzu odnajdą wiele
pamiątek. Pośród nich fragment tablicy z 1931 roku upamiętniającej wybuch
Powstania Listopadowego. Niestety, nie zdołałem ustalić, gdzie pierwotnie
znajdowała się ta tablica – z pewnością w jakimś eksponowanym miejscu. Może
na wspomnianym, nieistniejącym już budynku Urzędu Gminy Zagórze? Liczę
na państwa pomoc w rozwiązaniu tej zagadki. 

Pod tym kamiennym krzyżem
na zagórskim cmentarzu
spoczywa doktor Aleksander
Widera – lekarz zakładowy
Towarzystwa Kopalń i Zakładów
Hutniczych Sosnowieckich.
Pozytywista, filantrop, lekarz
z powołania, człowiek bez reszty
oddany zawodowi, który
wykonywał. Oprócz
pracowników TKiZHS (oraz ich
rodzin) troszczył się także
o zdrowie najbiedniejszych
z biednych. Dzięki swemu
poświęceniu uznawany jest
za pierwowzór dr Judyma
z „Ludzi bezdomnych” Stefana
Żeromskiego. Doktor Widera
w 1897 roku miał sposobność
pokazania Żeromskiemu
ekstremalnie trudnych
warunków pracy
w zagłębiowskich zakładach przemysłowych. Wspólnie z pisarzem odwiedzał
nędzne osiedla, gdzie w urągających ludzkiej godności sposób żyły
„Wynaturzone okazy gatunku ludzkiego, przedwcześni starcy z obliczami trupów
i wzrokiem, który woła o pomstę do nieba”.
Doktor Judym zmarł 29 maja 1901 roku w wieku 35 lat. W grobie spoczywa
także zmarła na gruźlicę w 1897 roku dziewiętnastoletnia siostra
lekarza – Janina. 

Kurhan w Milowicach u zbiegu ulic
Brynicznej i Słonecznej jest
tragicznym, acz pięknym
przykładem swoistego braterstwa
broni pomiędzy powstańcami 1831
i 1863 roku. Kryje on szczątki
sześciu żołnierzy z oddziału
Samuela Różyckiego. Polegli oni 21
września 1831 roku, w potyczce
z Kozakami Korpusu Rüdigera.
Według tradycji pochowano tutaj
również powstańców
styczniowych, którzy zginęli
podczas próby przeprawienia się
przez Brynicę na należący do Prus
Górny Śląsk. Na szczycie kopca
wznosi się kapliczka św. Jana
Nepomucena. 

9 lutego 1905 roku na terenie huty „Katarzyna” wojsko rosyjskie otworzyło
ogień do strajkujących robotników przybyłych z pobliskiej kopalni „Renard”.
Tragiczne wydarzenia związane były z trwającym od 4 lutego strajkiem
powszechnym w kopalniach i zakładach Zagłębia. Trudno ustalić, ile osób
poniosło śmierć podczas masakry oraz ilu zmarło w następstwie odniesionych
ran. Przyjmuje się, że na „Katarzynie” zginęło ponad 40 osób, a około 150
zostało rannych. Niektórych spośród nich pochowano w zbiorowej mogile
na cmentarzu zagórskim. Polegli stali się także patronami nazw ulic na Środuli
Górnej. Na terenie dawnej huty znajduje się stosowna tablica pamiątkowa. 
Wydarzenia z 9 lutego w pewnym stopniu przyczyniły się do zaistnienia kilka
miesięcy później tzw. Republiki Zagłębiowskiej.
Bezwzględne koło wielkiej historii sprawiło, że tuż obok miejsca masakry
z 1905 roku, wieczne miejsce spoczynku znaleźli bohaterowie 1863-64 roku.
Ich szczątki spoczywają w grobie pod kapliczką przy ulicy Staszica. 

Tekst i zdję cia: Ar tur Pta siń ski
Centrum Informacji Miejskiej, tel. 32 265 60 04.
Niektóre ze wspomnianych w artykule miejsc zostały nieco szerzej opisane w innych artykułach mojego
autorstwa. Cześć z nich dostępna jest na stronie: www.kuriermiejski.com.pl. 
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ROZRYWKA

Poziomo: 1 – czasem wychodzi z worka, 5 – tytoń zażywany

przez nos, 8 – owoc na Halloween, 9 – wakacyjny miesiąc, 

10 – największy z kotów, 11 – cerkiewny obraz, 12 – stosunkowo

jednorodny fragment powierzchni Ziemi, 14 – ukochany

Ludmiły, 16 – tarcza Zeusa,  17 – część mowy, 19 – amerykański

pasterz, 21 – starożytne miasto w Egipcie, 22 – grzyb z piosenki

Heleny Majdaniec, 25 – duży, groźny pies, 28 – kicz, 29 – z niej

pożar, 30 – tłusty, słodki przysmak, 32 – produkt uboczny przy

produkcji cukru, 34 – wydzielona przymusowo część miasta, w

której osiedleni są przedstawiciele określonej grupy ludności,

35 – wymowa, 36 – kiełbasa z osła, 37 – cięgi, baty, 38 – nie

brakuje jej bohaterowi, 39 – osłona lampy.

Pionowo: 1 – miażdżyca, 2 – o kimś niecywilizowanym, 

3 – część serialu, 4 – Indianie Ameryki Południowej, 5 – rośnie

wokół jeziora, 6 – serwowany najczęściej na koniec polowania,

7 – nieobecność, 13 – składnik niektórych kremów do rąk, 

15 – samica ptaka z długą szyją, 18 – nauka o moralności, 

20 – „Śniadanie na trawie” lub „Płonąca żyrafa”, 23 – alfabet, 

24 – warzywo z „różyczkami”, 26 – słynny amerykański

wodospad, 27 – stan zachwytu, uniesienia, 28 – Zosia z wiersza

Tuwima, 31 – imię żeńskie, 33 – zabawka dla dziewczynki. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 9 /2018, STEPHEN KING – OUTSIDER 
Na gro dy otrzy mu ją: Joanna C. z Katowic, Ireneusz S. z Sosnowca, Anna S. z Sosnowca.
UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie z podaniem imienia i numeru telefonu. 

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) 266 37 83

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

Miejski Zakład Usług

Komunalnych

(32) 291 79 22

Schronisko dla bezdomnych

zwierząt

(32) 293 75 56 

KUPON
krzyżówka nr  10/2018

✂

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

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

Wysłanie hasła na adres redakcji, które stanowi
rozwiązanie krzyżówki, jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych, związanych
z organizowanym konkursem. Szczegółowe informacje
znajdują się na stronie internetowej gazety w zakładce
„Krzyżówka”. Ze zwycięzcami będziemy się kontaktować
telefonicznie. 

Nagrody ufundowało Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

Za miast upra gnio nej eme ry tu ry, no we wy zwa nia
i trud no ści

Wan da na resz cie bę dzie mo gła zre ali zo wać swo -
je ma rze nia. Eme ry tu ra to miał być jej czas. Jed nak
los ma w sto sun ku do niej in ne pla ny. Za miast po -
dró ży i sma ko wa nia ży cia, sta wia przed nią sze reg
nie ocze ki wa nych obo wiąz ków i trud no ści.

Zo sta je sa ma z ma leń ką wnucz ką. A do te go
mu si jesz cze prze jąć po mę żu pro wa dze nie re stau -
ra cji i za pla no wa ne ży cie uło żyć so bie od no wa.

Do pie ro na eme ry tu rze zo sta je wy sta wio na na pró -
bę… Czy bo ha ter ce uda się spro stać wy zwa niom?
Czy po zo sta nie osto ją ro dzi ny, nie za prze pasz cza -
jąc ma rzeń i nie za po mi na jąc o so bie sa mej? I ile
moż na zro bić z mi ło ści do wnucz ki?

„Szu ka jąc przy sta ni” to pierw szy tom no we go
cy klu „Ro dzin ne ro sza dy”. Dru gi tom, „Bez piecz -
ny port”, już w przy go to wa niu.

Da ta wy da nia: 15 li sto pa da 2018 r. 

Anna Karpińska

Szukając przystani (Wyd. Prószyński i S-ka)

Kto za bił dla szma rag do we go na szyj ni ka?
Ce lia Kil bri de, spe cja list ka od szla chet nych

ka mie ni i bi żu te rii, po sta na wia po pły nąć w po -
dróż luk su so wym stat kiem wy ciecz ko wym, ma -
jąc na dzie ję, że dzię ki te mu unik nie na tręt ne go
za in te re so wa nia me diów po upo ka rza ją cym prze -
ży ciu, gdy w przed dzień ślu bu jej na rze czo ny zo -
stał aresz to wa ny. 

Na stat ku spo ty ka osiem dzie się cio sze ścio let nią
la dy Emi ly Hey wo od, wła ści ciel kę bez cen ne go

szma rag do we go na szyj ni ka. W trze cim dniu po -
dró ży la dy Em zo sta je zna le zio na mar twa w swo -
jej ka bi nie, a na szyj nik zni ka. Li sta po dej rza nych
sta je się co raz dłuż sza.

Ce lia wraz z no wy mi przy ja ciół mi, Wil lym i El -
wi rą, pró bu je wy kryć mor der cę, nim Qu een Char -
lot te za wi nie do por tu. Nie wie, że sa ma na ra ża się
na śmier tel ne nie bez pie czeń stwo…

Da ta wy da nia: 22 li sto pa da 2018 r. 

Mary Higgins Clark

Całkiem sama (Wyd. Prószyński i S-ka)

Mrocz ny kry mi nał, prze sy co ny ma gicz nym re ali -
zmem, no stal gią i desz czem

Dwu dzie stocz te ro let ni Ren Ishi da otrzy mu je
wia do mość o na głej śmier ci Ke iko, swo jej star szej
sio stry, któ ra zo sta ła bru tal nie za mor do wa na w pro -
win cjo nal nym mia stecz ku Aka ka wa, do któ re go
prze pro wa dzi ła się je de na ście lat wcze śniej.

Ren opusz cza To kio, by zor ga ni zo wać po grzeb
i upo rząd ko wać spra wy sio stry. Po trze ba upo ra nia

się z prze szło ścią i zgłę bie nia ta jem nic Ke iko skła -
nia go do prze ję cia jej po sa dy w lo kal nej szko le
i osie dle nia się w Aka ka wie na dłu żej. Pró bu je od -
kryć, kto mógł pra gnąć śmier ci ko bie ty, a jed no cze -
śnie od by wa po dróż sen ty men tal ną, na no wo prze -
ży wa jąc la ta dzie ciń stwa i bio rąc pod lu pę wła sne
ży cie.

Da ta wy da nia: 11 paź dzier ni ka 2018 r. 

Clarissa Goenawan

Deszczowe ptaki (Wyd. 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 r. Co ty dzień, w każ dy czwar tek o godz. 13.00 i 18.00, wy świe -
tla ne są 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 „He lios” 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 10 zł. Wię cej in for ma cji na: www.kul tu ra do stęp na.pl. 

Kulturalne czwartki w kinie „Helios” 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE NA DUŻYM EKRANIE ZOSTANĄ WYŚWIETLONE:

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

01.11. – „Wieża. Jasny dzień”
08.11. – „Młynarski. Piosenka

finałowa”
15.11. – „Twarz”

22.11. – „Zimna wojna”
29.11. – „Dywizjon 303. 

Historia prawdziwa”
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HO RO SKOP

BARAN (21.03. – 19.04.) – listopad
będzie pełen kontaktów
towarzyskich. Pamiętaj jednak
o trzeźwym myśleniu. Będzie można
na Ciebie liczyć i chętnie też
będziesz pomagał innym. Poświęć
partnerowi więcej czasu, jednak
pamiętaj, że nie czas jeszcze
na długotrwały związek.
BYK (20.04. – 22.05.) – nie myśl
teraz o problemach innych.
Zrelaksuj się i znajdź hobby, jeśli
jeszcze nie masz. Zacznij rozglądać
się za drugą połową. Dobry czas
na przejście na zdrową dietę. To
także czas na podsumowania.
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) –
listopad sprzyja miłości. Będziesz
poznawać nowe osoby, z którymi
chętnie wymienisz poglądy. Ciesz się
życiem i nie zmuszaj się do tego,
czego nie chcesz robić. Będzie to
także miesiąc sukcesów w pracy.
Dobry czas na zapisanie się na jakiś
kurs. Masz łatwość uczenia się.
Wykorzystaj dobrą passę.
RAK (22.06. – 22.07.) – dobry czas
na wykazanie się w pracy. Znajdziesz
też czas na hobby. Jesteś pewny
siebie i wiesz, co robić. To Cię
uskrzydla. Listopad to dobry okres
na naukę czegoś nowego. Masz
także bardzo dobry kontakt
z przyjaciółmi. W weekendy
wybierzcie się na wycieczkę poza
miasto.
LEW (23.07. – 23.08.) – moment, by
podjąć ważne decyzje. Jesteś przez
to trochę zdenerwowany
i przytłoczony. Wszystko potoczy się
po Twojej myśli. Uważaj na zdrowie.
W miłości masz także dobry czas.
Zajmij się teraz swoim związkiem.
Wyjaśnij wszystkie niedomówienia.
PANNA (24.08. – 22.09.) – dobry
okres na wdrażanie nowych
rozwiązań. Uporządkuj finanse.
Poświęć też więcej czasu najbliższej
rodzinie. Samotne panny poznają
nowych, ciekawych ludzi i będą
świetnie się bawić. Wysypiaj się i nie
zapominaj o witaminach.
WAGA (23.09. – 22.10.) –
w listopadzie dostaniesz dużo
energii. Wystarczy, by zająć się pracą
i mieć jeszcze siły na rozwijanie pasji.
Będziesz błyszczeć, co sprzyja także
powodzeniu w miłości. Twoja radość
życia przeniesie się na innych.
W domu także będzie wesoło.
SKORPION (23.10. – 21.11) – w tym
miesiącu zakończysz rozpoczęte
projekty i udowodnisz, że potrafisz
działać samodzielnie. Wejdziesz
w stan odpoczynku. Zajmij się
domem i rodziną. Nie marnuj energii
na rozwiązywanie nieistotnych
problemów. Będzie na to czas
później.
STRZELEC (22.11. – 21.12.) –
zapowiada się miesiąc pełen energii.
Masz dużo pomysłów i z łatwością je
realizujesz. Wykorzystaj ten czas. Nie
zapomnij jednak o odpoczynku
i rodzinie. Spróbuj znaleźć harmonię
w swoim działaniu. Poznasz nowych,
ciekawych ludzi.
KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.) –
posiadasz niezwykłą intuicję. Sam
wiesz, co robić i w jaki sposób.
Potrafisz podejmować właściwe
decyzje. Skorzystaj jednak z pomocy
przy rozwiązywaniu problemów.
Unikaj flirtów przez internet.
WODNIK (20.01. – 18.02.) –
listopad będzie dość aktywnym
miesiącem. W pracy pojawi się nowy
projekt i dodatkowe pieniądze.
Masz szansę na podwyżkę.  Jesteś
ambitny i dasz radę. Pamiętaj, aby
się nie przemęczać. Znajdź
równowagę. Dobry moment
na nową miłość.
RYBY (19.02. – 20.03.) – jest to
miesiąc pełen wyzwań, zarówno
w życiu towarzyskim, jak i w pracy.
Praca jednak będzie dla Ciebie
ważniejsza. Masz szansę pozbyć się
wszelkich problemów i rozwijać
nowe relacje. Samotne ryby niech
unikają randek w ciemno. 

reklama KINO
RE PER TU AR 
KI NA HE LIOS SO SNO WIEC 
02-08.11.2018 r.
KINO KOBIET: WYŁĄCZNIE W ŚRODĘ
„PLANETA SINGLI 2” GODZ. 18: 30
Komedia romantyczna, Od lat: 13, Polska,
2018
KULTURA DOSTĘPNA: WYŁĄCZNIE W
CZWARTEK
„MŁYNARSKI. PIOSENKA FINAŁOWA”
GODZ. 13: 00 i 18: 00
Dokument, Od lat: 15, Polska, 2017, 90 min
PREMIERA:
„BOHEMIAN RHAPSODY” 10: 00*, 11: 30**,
14: 30**, 15: 00*, 18: 00,
Biograficzny/Muzyczny, Od lat: 15, Wlk.
Brytania/USA 2018, 135 min 21: 00
* wyłącznie w czwartek
** z wyjątkiem czwartku
„JESZCZE DZIEŃ ŻYCIA” 19: 30
Animacja/Biograficzny, Od lat: 15,
Polska/Hiszpania, 2018, 85 min
„DZIADEK DO ORZECHÓW I CZTERY
KRÓLESTWA” dubbing 11: 00*, 13: 45**,

15: 45, 18: 15**, 18: 30*
Fantasy/Przygodowy/Familijny, Od lat: 7,
USA, 2018, 99 min
* z wyjątkiem środy
** wyłącznie w środę
„3D DZIADEK DO ORZECHÓW I CZTERY
KRÓLESTWA” dubbing 10: 30*, 13: 30**
Fantasy/Przygodowy/Familijny, Od lat: 7,
USA, 2018, 99 min
* wyłącznie w środę
** z wyjątkiem środy
FILMY TYGODNIA:
„HALLOWEEN” 16: 00, 20:00*, 20:30**
Horror, Od lat: 15, USA, 2018, 105 min
* wyłącznie w czwartek
** z wyjątkiem czwartek
„DZIEWCZYNA W SIECI PAJĄKA” 17:00, 
21:30
Thriller/Kryminał, Od lat: 15, Wlk.
Brytania/Niemcy, 2018, 116 min 
„7 UCZUĆ” 10: 30*, 11: 00**, 20: 45*, 
21:45**
Komediodramat, Od lat: 15, Polska, 2018,
117 min 

* z wyjątkiem środy
** wyłącznie w środę
„KLER” 12:45*, 13:00**, 17:30***
Obyczajowy, Od lat: 15, Polska, 2018, 135
min 
* wyłącznie w środę
** z wyjątkiem środy
*** z wyjątkiem środy i czwartku
DLA DZIECI:
„HOTEL TRANSYLWANIA 3” 10:00*, 
10:15**, 12:30**, 14:45
Animacja, Od lat: b. o., USA, 2018, 97 min 
* wyłącznie w poniedziałek 
** z wyjątkiem poniedziałku

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 – listopad  2018

03 Sb 18:00 PREZENT URODZINOWY/ R. Hawdon 
04 Nd 18:00 PREZENT URODZINOWY/ R. Hawdon 
06 Wt 10:00 ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA/
L. M. Montgomery 
07 Śr 10:00 ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA/
L. M. Montgomery 
08 Cz 19:00 DUCHOLOGIA POLSKA/ P. Soszyński 
09 Pt 19:00 DUCHOLOGIA POLSKA/ P. Soszyński 
10 Sb 18:00 UPIORY/ H. Ibsen 
11 Nd 18:00 UPIORY/ H. Ibsen 
16 Pt 19:00 MESJASZE/ J. Czapliński,
M. Kącki – PREMIERA

17 Sb 18:00 MESJASZE/ J. Czapliński, M. Kącki 
18 Nd 18:00 MESJASZE/ J. Czapliński, M. Kącki 
20 Wt 10:00 WAKACJE Z DUCHAMI/ A. Bahdaj, 
P. Rowicki 
21 Śr 10:00 WAKACJE Z DUCHAMI/ A. Bahdaj, 
P. Rowicki 
22 Cz 10:00 WAKACJE Z DUCHAMI/ A. Bahdaj, 
P. Rowicki 
24 Sb 18:00 SIÓDEMKA/ M. Kmiecik, Z. Szczerek 
25 Nd 18:00 SIÓDEMKA/ M. Kmiecik, Z. Szczerek 
30 Pt 19:00 MAYDAY/ R. Cooney/ gościnnie 
Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy

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 10 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 przygotowaliśmy jedno podwójne
zaproszenie na premierowy spektakl „Mesjasze” w dniu 17 listopada
o godz. 18.00 i dwa podwójne zaproszenia w dniu 18 listopada
na godz. 18.00, do odebrania w redakcji. 

Złodziej z fantazją Przyjdź na„Śnieżkę” i wesprzyj hospicjum

Kiepura, Szpilman, Cygan, czyli chłopaki z Sosnowca

Premiera „Mesjaszy” w Teatrze Zagłębia

Spek takl mu zycz ny pt. „Śnież ka”
zo sta nie wy sta wio ny 27 li sto pa da
w Sa li Koncertowo – Wi do wi sko -
wej „Mu za” w So snow cu. Na sce -
nie wy stą pią ucznio wie Szko ły
Pod sta wo wej nr 45 im. Ja nu sza
Kor cza ka w So snow cu. Pra pre -
mie ra te go au tor skie go wi do wi -
ska pod kie run kiem Jo lan ty Sta -
nek od by ła się w grud niu ubie głe -
go ro ku w au li SP nr 45 w So -
snow cu. Z uwa gi na du że za in te -
re so wa nie spek ta klem i je go
szczyt ny cel, czy li wspar cie ho -
spi cjum im. św. To ma sza w So -
snow cu, „Śnież ka” zo sta nie po -
now nie wy sta wio na, tym ra zem
przed szer szą pu blicz no -
ścią. Wstęp jest wol ny, a środ ki

na wspar cie ho spi cjum bę dą zbie -
ra ne przy oka zji kier ma szu słod -
ko ści i wy pie ków, któ ry bę dzie to -
wa rzy szył im pre zie. Spek takl roz -

pocz nie się o godz. 17.00, a ca ły
do chód z im pre zy zo sta nie prze -
zna czo ny na rzecz so sno wiec kie -
go ho spi cjum. SK

Mu zycz ne przed się wzię cie pro mu ją ce twór czość
trzech zna ko mi tych ar ty stów, czy li „Kie pu ra, Szpil -
man, Cy gan – Chło pa ki z So snow ca”, po now nie od -
bę dzie się w So snow cu. Trzy dnio wy cykl im prez mu -
zycz no -fil mo wych na prze ło mie li sto pa da i grud nia
or ga ni zu je Miej ski Klub im. Ja na Kie pu ry w So snow -
cu. Fe sti wal roz pocz nie się 29 li sto pa da se an sem fil -
mo wym pt. „Ko cham wszyst kie ko bie ty” w re ży se rii
Carl’a La mac’a z udzia łem Ja na Kie pu ry. Dzień póź -
niej od bę dzie się kon cert „Dwaj Pa no wie z So snow ca
W. Szpil man & J. Cy gan”, gdzie Or kie stra Roz ryw -
ko wa pod dy rek cją Ma te usza Wa la cha wraz z so li sta -
mi: Igo rem Her bu tem, Wio let tą Biał ko, Ma rią Mey er,

Jo an ną Smaj dor, Ja ro sła wem Czar nec kim, Je rzym
Fi la rem, Ka mi lem Fran cza kiem i An drze jem Li cho -
sy tem, za pre zen tu ją utwo ry Wła dy sła wa Szpil ma -
na i pio sen ki   Jac ka Cy ga na. Go ściem spe cjal nym te -
go wy da rze nia bę dzie sam Ja cek Cy gan.

W ostat nim dniu fe sti wa lu, czy li 1 grud nia, bę dzie -
my mo gli wy słu chać ostat nie go kon cer tu za ty tu ło wa -
ne go „Bru net ki, blon dyn ki, czy li prze bo je Jan ka
z So snow ca”, w któ rym wy stą pi War szaw ska Or kie -
stra Im pres sio ne (Ru ben Si lva – dy ry gent, Mi le -
na Lan ge – so pran, Adam So bie raj ski – te nor, An -
drzej Kru sie wicz – kon fe ran sjer). Bi le ty są w ce nie 28
i 38 zł. Kon cert roz pocz nie się o godz. 18.00. SK

Ko me dia jed ne go znaj po pu lar niej -
szych bry tyj skich au to rów Eri ca
Chap pel la wre ży se rii Ce za re go Ża -
ka, czy li spek takl za ty tu ło wa ny
„Zło dziej”, zo sta nie wy sta wio ny
już 2 grud nia na de skach Pa ła cu
Kul tu ry Za głę bia. Wi dzo wie mo gą
li czyć na in te li gent ną fa bu łę i du żą
daw kę hu mo ru.  

Dom za mia stem, póź ny wie -
czór, go spo da rze z przy ja ciół mi
wra ca ją z przy ję cia. Na go rą cym
uczyn ku zo sta je przy ła pa ny zło -
dziej. Ale nie jest to zwy czaj ny
opry szek. To zło dziej sym pa tycz ny,
za gra ny bra wu ro wo przez Ce za re -

go Ża ka. Zło dziej, któ ry prze szu ku -
jąc dom, po znał naj głęb sze ta jem -
ni ce miesz kań ców. Zło dziej z fan ta -
zją, psy cho log, któ ry wy wró ci wza -
jem ne re la cje miesz kań ców do gó -
ry no ga mi. Ale czy jest to je dy ny
zło dziej, któ ry po ja wi się nasce nie?
„Zło dziej” to ko me dia kry mi nal na,
bły sko tli we żar ty, bra wu ro we zwro -
ty ak cji i za ska ku ją cy fi nał. 

W spek ta klu za gra ją:  Re na ta
Dan ce wicz, Iza be la Ku na, Ce za ry
Żak, Ra fał Kró li kow ski, Le szek Li -
cho ta/Ja cek Bra ciak. Spek takl roz -
pocz nie się o godz. 19.30. Bi le ty są
w ce nie od 80 do 95 zł. SK

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

Pre mie ra „Me sja szy” – spek ta klu, któ ry był pre zen -
to wa ny na fe sti wa lu „Mal ta” w Po zna niu – już 16 li -
sto pa da w Te atrze Za głę bia! 

Spek takl wre ży se rii Ane ty Gro szyń skiej to hi sto ria
o pol skich emi gran tach po Po wsta niu Li sto pa do wym,

któ rzy za wią za li Ko ło Spra wy Bo żej. Bez sil ni wo bec
dzie ją cej się na ich oczach hi sto rii, prze ku li fru stra cję
bez pań stwow ców w wia rę o wy zna czo nej przez Bo ga
ro li na ro du pol skie go. Ko lej ne po ka zy spek ta klu już17
i 18 li sto pa da o godz. 18.00. Bi le ty są w ce nie 40 zł. SK
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W spektaklu zagrają uczniowie SP nr 45 im. J. Korczaka
w Sosnowcu. 




