
www.kuriermiejski.com.pl           nakład 30.000 egzemplarzy

Gmina Sosnowiec przystąpiła
do ogólnopolskiej akcji obywatelskiej
„Szczepimy – bo myślimy”. Już w tym roku
urzędnicy zamierzają wprowadzić do regulaminu
przyjęcia do Miejskiego Żłobka obowiązek okazania
zaświadczenia potwierdzającego obowiązkowe
szczepienia u dziecka.  Wszystko po to, by chronić
dzieci przed zakaźnymi chorobami.

Kolejny 27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy odbędzie się w  Sosnowcu! Już 13 stycznia,
zapraszamy do hali widowiskowo-sportowej przy ul. Braci
Mieroszewskich oraz na Górkę Środulską. - Nie mam
żadnych wątpliwości, że warto organizować finał WOŚP w
Sosnowcu. Każdego roku tłumy sosnowiczan i Zagłębiaków
nie tylko bawią się wspólnie, ale przede wszystkim,
pomagają - mówi prezydent Sosnowca, Arkadiusz
Chęciński. Główne wydarzenia będą rozgrywać się na Górce
Środulskiej, gdzie na scenie zagrają m.in. Afromental,
Pokahontaz i Transgresja. Pojawi się także światełko do
nieba i odbędzie się pokaz iluminacji pirotechnicznych przy
wykorzystaniu petard bezhukowych. Celem 27. finału WOŚP
jest zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. 
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Sylwia Kosman

So sno wiec otrzy ma ko lej ne du że
środ ki na in we sty cje. Urząd Mar -
szał kow ski w Ka to wi cach tuż
przed świę ta mi opu bli ko wał li stę
wnio sków, któ re otrzy ma ły do fi -
nan so wa nie. Do ku men ty zło żo ne
przez so sno wiec kich urzęd ni ków
uzy ska ły naj wyż szą oce nę spo -
śród wszyst kich wnio sków.

Mia sto otrzyma w su mie 21,7
mln zł na II etap bu do wy i roz bu -
do wy ma łych wę złów prze siad -
ko wych i łą czą cych je ście żek ro -
we ro wych. Ca ły pro jekt wy ce nia -
ny jest na 26,5 mln zł. – To dla
nas waż na wia do mość i po twier -
dze nie, że cięż ka pra ca jest wy na -
gra dza na. Dzię ki tym fun du szom
uda nam się wy re mon to wać pięć
ko lej nych przejść pod ziem nych,
wy bu do wać dwa na ście sta cji ro -
we ro wych i kil ka ki lo me trów
dróg ro we ro wych. Lep sze go pre -
zen tu na świę ta i po czą tek No we -
go Ro ku nie mo gli śmy do -
stać – przy zna je z uśmie chem
Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent
So snow ca.

W ostat nich dwóch la tach
w So snow cu prze bu do wa no bli -
sko po ło wę ze wszyst kich przejść
pod ziem nych: 3 Ma ja (obok
Pocz ty Głów nej), 3 Ma ja/Par ko -
wa/CWK (przy „Śli ma ku”), Ga -
brie la Na ru to wi cza – ul. Szkol -
na (przy ścian ce wspi nacz ko wej
„Po ziom 450”), Ga brie la Na ru to -
wi cza – ul. 3 Ma ja (przy „Okrą -

gla ku”), Pił sud skie go – ul. Ja -
strzę biej (obok Eg zo ta rium),
3 Ma ja (let nia pły wal nia „Sie -
lec”), Pił sud skie go -Gra bo wa
(przy no wym ron dzie).  – W ra -
mach dru gie go eta pu prze bu du je -
my mię dzy in ny mi przej ście znaj -
du ją ce się pod ron dem u zbie gu
ul. Ostrogórskiej, Sien kie wi cza,
1 Ma ja, Ma ła chow skie go – pod -
kre śla pre zy dent Chę ciń ski.

Po zo sta łe wy ty po wa ne do re -
mon tu przej ścia to: re jon Pla cu
Ćwier ka i po pu lar nych „pla strów
mio du” (ul. 3 Ma ja na skrzy żo wa -
niu z ul. Pił sud skie go), na skrzy -
żo wa niu ul. Pił sud skie go z ul. So -
bie skie go, przy Par ku Sie lec kim
(ul. 3 Ma ja), a tak że na skrzy żo -

wa niu ul. Pił sud skie go, al. Mi rec -
kie go i ul. Sta rej.

Wszyst kie przej ścia bę dą ob ję -
te nad zo rem ka mer mo ni to rin gu
miej skie go, a tak że zo sta ną wy po -
sa żo ne w urzą dze nia umoż li wia -
ją ce ko rzy sta nie z nich oso bom
nie peł no spraw nym. W dwóch
(Park Sie lec ki i ron do Gier ka/Za -
głę bia Dą brow skie go) za mon to -
wa ne zo sta ną to a le ty pu blicz ne.

– W ra mach po zy ska ne go do -
fi nan so wa nia roz bu do wa ny zo -
sta nie tak że So sno wiec ki Ro wer
Miej ski. Te raz dzia ła dzie więć
sta cji, w któ rych w su mie moż -
na wy po ży czyć 130 ro we rów.
Sys tem zo sta nie roz bu do wa ny
o ko lej nych 12 sta cji, tak że

ze 130 ro we ra mi – nie kry je ra do -
ści pre zy dent So snow ca. 

Za do wo le ni są tak że mi ło śni cy
dwóch kó łek. – Ro wer miej ski to
jed na z naj faj niej szych ubie gło -
rocz nych in we sty cji. Moż na z ro -
dzi ną i przy ja ciół mi bar dzo przy -
jem nie spę dzać czas na ro we ro -
wych wy ciecz kach, a oso bom,
któ re nie zna ją na sze go mia sta,
po ka zać So sno wiec w mniej tra -
dy cyj ny, ale jak że atrak cyj ny spo -
sób, zwłasz cza kie dy jest ład -
na po go da – przy zna je Igor
Szcze pa nek z So snow ca. 

No we sta cje po wsta ną przy ul. 3
Ma ja w re jo nie przej ścia pod ziem -
ne go przy Par ku Sie lec kim,
przy ul. Go spo dar czej, w re jo nie

pa ra fii pw. Na wie dze nia Naj święt -
szej Ma rii Pan ny; przy uli cy Or lej,
w re jo nie skrzy żo wa nia z uli cą
No wo po goń ską i Sta ro po goń ską;
przy uli cy Bę dziń skiej, w re jo nie
Wy dzia łu Na uk o Zie mi; przy uli -
cy Mo ścic kie go w re jo nie bu dyn -
ku Urzę du Miej skie go, al ter na -
tyw nie przy dwor cu au to bu so -
wym; przy uli cy Blach nic kie go,
w re jo nie skrzy żo wa nia z uli cą
Bra ci Mie ro szew skich;  przy uli -
cy 3 Ma ja w re jo nie Dwor ca
PKP;  przy ul. An der sa, w re jo nie
skrzy żo wa nia z uli cą 11 Li sto pa -
da; przy ul. Pił sud skie go, w re jo -
nie skrzy żo wa nia z uli cą So bie -
skie go; przy ul. Bra ci Mie ro szew -
skich, w re jo nie skrzy żo wa nia

z uli cą Dmow skie go; przy ul. Kre -
so wej w oko li cy Sta dio nu Lu do -
we go; przy ron dzie im. Ja na Paw -
ła II, w re jo nie skrzy żo wa nia
ul. 11 Li sto pa da z ul. Za ru skie go.

Mia sto po zy ska ło rów nież
środ ki na bu do wę ok. 4 km dróg
ro we ro wych. Do fi nan so wa nie
zo sta ło przy zna ne w ra mach
Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go Wo je wódz twa Ślą skie -
go 2014-2020. Oś Prio ry te to -
wa: IV Efek tyw ność ener ge -
tycz na, od na wial ne źró dła ener -
gii i go spo dar ka ni sko emi syj na.
Dzia ła nie/Pod dzia ła nie: 4.5.1.
Ni sko emi syj ny trans port miej -
ski oraz efek tyw ne oświe tle -
nie – ZIT. 

Świąteczny prezent dla miasta na Nowy Rok 
Sosnowiec pozyskał ponad 20 milionów złotych na inwestycje

Od tego miesiąca obowiązuje w całym kraju nowy
system segregacji odpadów. Mieszkańcy będą
wyrzucać swoje odpady do sześciu pojemników:
na bioodpady, odpady zmieszane, popiół, szkło, metale
i tworzywa sztuczne oraz papier. Pozostałe odpady, które
nie powinny być wrzucane do pojemników, to:
elektrośmieci, odpady zielone, odpady wielkogabarytowe
oraz odpady budowlane i remontowe. 

Tylko dwa zwycięstwa odnieśli
zawodnicy Zagłębia Sosnowiec 
w 20 spotkaniach. Wywalczyli
dwanaście punktów i zajęli ostatnie
miejsce w tabeli. W klubie nie załamują
jednak rąk i błyskawicznie rozpoczęto misję
ratunkową. Cel jest jeden – zachować
miejsce w ekstraklasie!str. 3

Wyremontowane w ramach I etapu ZIT przejście podziemne u zbiegu ulic
Piłsudskiego, Grabowej i Kierocińskiej.

Miłośnicy jazdy na rowerach, których w Sosnowcu nie brakuje, będą mieli
powody do radości.
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Wieczne pigułki, syropy, zioła oraz aparaty medyczne 
Syl wia Ko sman

Jak wy glą da ło krze sło ope ra cyj ne
w XVIII wie ku i sa la ope ra cyj -
na dwa wie ki póź niej, sty lo wa ap -
te ka sprzed lat i uro kli wa zie lar nia,
moż na się by ło prze ko nać pod czas
otwar cia Mu zeum Me dy cy ny
i Far ma cji Ślą skie go Uni wer sy te tu
Me dycz ne go. Mu zeum, któ re zo -
sta ło uro czy ście otwar te 12 grud -
nia w bu dyn ku Do mu Stu denc kie -
go nr 2 przy uli cy Ostro gór skiej 30
w So snow cu, kry je nie sa mo wi te
eks po na ty, uka zu ją ce roz wój far -
ma cji i me dy cy ny na prze strze ni
wie ków. Na wy sta wie uda ło się
zgro ma dzić dzie siąt ki wy jąt ko -
wych, cie ka wych i uni ka to wych
eks po na tów, po zy ska nych od pry -
wat nych dar czyń ców, le ka rzy, far -
ma ceu tów, jak rów nież in sty tu cji,
szpi ta li i ap tek. Zwie dza ją cy mo gą
zo ba czyć, jak kie dyś wy glą da ły
na rzę dzia chi rur gicz ne, daw ne
kar dio mo ni to ry, sty mu la to ry ser -
ca, aglu to me try i apa ra ty do nar ko -
zy. Na wy sta wie zna la zły się tak że
wy jąt ko we eks po na ty, jak np. mi -
kro skop Ber li ner z ok. 1900 r. 

Prze strzeń mu zeum po dzie lo -
no na trzy stre fy: stre fę wej ścia,
stre fę ad mi ni stra cji oraz stre fę
mu zeum i eks po zy cji, na któ rą
skła da się osiem po miesz czeń.
Na po trze by warsz ta tów dla
uczniów, któ rzy bę dą zwie dzać
mu zeum oraz za jęć dla stu den -
tów, po wsta ły też dwie sa le se mi -
na ryj ne. Do mu zeum spro wa dzo -
no rów nież spe cjal ne zio ła z eko -
lo gicz nych upraw we Wło szech,
dzię ki cze mu po wsta ła tu je dy -
na w swo im ro dza ju zie lar nia.

– Dzi siej sza uro czy stość jest
ostat nim wy da rze niem wień czą -

cym rok ob cho dów 70-le cia ist -
nie nia na szej uczel ni. Nie by ło by
dzi siej szej uro czy sto ści, gdy by
nie en tu zjazm i de ter mi na cja pa ni
dzie kan Kry sty ny Ol czyk. Mniej
wię cej 6 lat te mu, przed sta wi ła mi
śmia ły plan stwo rze nia pierw sze -
go w wo je wódz twie ślą skie go
mu zeum, któ re pod trzy my wa ło by
pa mięć o do ko na niach me dy ków
i far ma ceu tów – mó wił pod czas
otwar cia mu zeum prof. dr hab. n.
med. Prze my sław Ja ło wiec ki,
rek tor Ślą skie go Uni wer sy te tu
Me dycz ne go. 

– Już w stycz niu 2013 ro ku
zo stał po wo ła ny ze spół, któ re go
za da niem by ło przy go to wa nie
ka ta lo gów eks po na tów, któ re

mo gły by zna leźć miej sce w mu -
zeum. Moż na po wie dzieć, że
człon ko wie te go ze spo łu, ni -
czym de tek ty wi, po szu ki wa li
no wych, cie ka wych eks po na tów,
roz py tu jąc w spo łecz no ści aka -
de mic kiej, jak i na wią zu jąc kon -
tak ty z ro dzi na mi za słu żo nych
na uczy cie li i ab sol wen tów. Mu -
zeum bę dzie słu żyć przede
wszyst kim ja ko po moc dy dak -
tycz na dla na szych stu den tów,
ale mam na dzie ję, że przy czy ni
się do po pu la ry za cji wśród
miesz kań ców So snow ca i re gio -
nu wie dzy o do rob ku ślą skiej
i za głę biow skiej me dy cy ny oraz
pio nier skich osią gnięć le ka rzy
i far ma ceu tów – do dał rek tor. 

Za za an ga żo wa nie i wło żo ny
wy si łek wpo wsta nie oraz zdo by cie
wie lu cen nych eks po na tów pra cow -
ni kom i stu den tom oraz wszyst kim
dar czyń com dzię ko wa ła tak że prof.
dr hab. n. med. Kry sty na Ol czyk,
dzie kan Wy dzia łu Far ma ceu tycz -
ne go z Od dzia łem Me dy cy ny La -
bo ra to ryj nej w So snow cu

– To mu zeum po wsta ło dzię ki
wiel kie mu ser cu bar dzo wie lu
osób. Pra co wa li tu za pa leń cy, któ -
rzy po świę ca li swój czas, wa ka cje
i wol ne dni, nie zwa ża jąc na ty tu -
ły i stop nie na uko we. Oca li my
w ten spo sób ka wa łek hi sto -
rii – pod kre śla ła dzie kan Ol czyk. 

– Bar dzo się cie szę, że po wsta -
ło mu zeum, na któ re cze ka li śmy

od wie lu lat. Mam na dzie ję, że
wresz cie zo ba czę pęk nię te ser ce,
o któ rym sły sza łem przed la ty. Zi -
ści ło się wiel kie ma rze nie i ser -
decz nie gra tu lu ję wła dzom uczel -
ni, pra cow ni kom i stu den tom, że
do cze ka li śmy otwar cia mu zeum.
Za rów no uczel nia, jak i no wo po -
wsta łe mu zeum, są na szą du -
mą – mó wił pod czas otwar cia Ar -
ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So -
snow ca. 

Ar tur Jur czyk, pra cow nik Za -
kła du Far ma cji Ap tecz nej ŚUM,
od po wie dzial ny za two rze nie eks -
po zy cji czę ści far ma ceu tycz nej
w mu zeum, chęt nie zdra dzał cie -
ka wost ki do ty czą ce zgro ma dzo -
nych eks po na tów. – Naj więk sze

wra że nie na wszyst kich ro bią
wiecz ne pi guł ki, czy li prze czysz -
cza ją ce pi guł ki z ar se nem, któ re
by ły sto so wa ne wie lo krot nie.
Po za ży ciu i wy da le niu, mo gły
być uży te po now nie, po wcze -
śniej szym uzdat nie niu – opo wia -
dał Ar tur Jur czyk. 

W mu zeum ukry to ka wa łek
nie zwy kłej hi sto rii far ma cji
i me dy cy ny. Na ada pta cję i mo -
der ni za cję do mu stu denc kie go,
w któ rym znaj du je się sie dzi ba
mu zeum, Uni wer sy tet Ślą ski
prze ka zał 2 mln 600 tys. zł.
Gmi na So sno wiec prze ka za ła
tak że 100 tys. zł, któ re zo sta ły
prze zna czo ne na re no wa cję eks -
po na tów. 

Muzeum Medycyny i Farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego już otwarte
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Supernowoczesny pojazd 
So sno wiec kie Wo do cią gi ma ją su per -
no wo cze sny sa mo chód do czysz cze nia
ka na li za cji, Ka iser Aqu astar. Kosz to -
wał aż 3,3 mln zł i jest je dy nym tak za -
awan so wa nym sprzę tem pra cu ją cym
w Pol sce.

Samochód został za ku pio ny w ra mach
re ali zo wa ne go przez spół kę oraz gmi nę
pro jek tu „Go spo dar ka wod no -ście ko wa
w So snow cu – Etap III”, któ ry uzy -
skał 41,5 mln zł do fi nan so wa nia z Na ro -
do we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej.

W ra mach umo wy trwa bu do wa sie ci
ka na li za cyj nej, m.in. w re jo nie Ma czek,
Ostrów Gór ni czych, osie dla Bór i czę ści
Ka zi mie rza Gór ni cze go. – W przy pad -
ku Ma czek, Ostrów Gór ni czych i re jo nu
osie dla Bór (kon trakt 3) in we sty cje są
na ukoń cze niu. Pierw sze dwie po win ny
być go to we jesz cze w tym ro ku, na to -
miast Bór bę dzie go to wy na prze ło mie

stycz nia i lu te go przy szłe go ro ku. Trwa -
ją rów nież in ten syw ne pra ce w re jo nie
Ka zi mie rza Gór ni cze go. Pla no wa ny ko -
niec ro bót to maj 2019 ro ku – wy ja -
śnia Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent
So snow ca.

Za bu do wa ny na ba zie sa mo cho du
MAN spe cja li stycz ny po jazd Ka iser
Aqu astar III za ku pio ny przez So sno wiec -
kie Wo do cią gi, słu ży do hy dro dy na micz -
ne go czysz cze nia ko lek to rów sa ni tar nych
i ogól no spław nych w za kre sie śred nic
DN 800 – 1500,  sie ci ka na li za cyj nej oraz
prze pom pow ni ście ków z za nie czysz -
czeń. – To je dy ny tak ul tra no wo cze sny i za -
awan so wa ny tech nicz nie po jazd pra cu ją cy
wPol sce. Ka iser Aqu astar III skon stru owa -
ny jest w opar ciu o naj now sze tech no lo gie
i licz ne pa ten ty po par te po nad 100-let nim
do świad cze niem sto so wa ne przez fir mę
Ka iser AG z Liech ten ste inu, któ ra zaj mu -
je pierw sze miej sce na świe cie w pro duk -

cji po jaz dów z od zy skiem wo dy – wy ja -
śnia An drzej Bar to szuk, kie row nik dzia łu
Han dlo we go fir my Kan Ro Ltd, któ ra by -

ła od po wie dzial na za za mó wie nie. Po sia -
da nie tak za awan so wa ne go tech no lo gicz -
nie po jaz du przy no si za rząd cy in fra struk -

tu ry wie le ko rzy ści. – W na szej pra cy li -
czy się sku tecz ność i szyb kość wy ko ny -
wa nej pra cy oraz czas, w ja kim sprzęt
mo że być w prak tycz nym dzia ła niu. Ten
po jazd mo że pra co wać osiem go dzin bez
ko niecz no ści po wro tu do oczysz czal ni.
Jest to moż li we dzię ki za sto so wa ne mu
sys te mo wi re cy klin gu, fil tru ją ce go wy sy -
sa ne ście ki, a od zy ska ną wo dę wy ko rzy -
stu je do dal szej pra cy płu ka nia ka na -
łów – mó wi Mag da le na Po chwal ska, pre -
zes za rzą du So sno wiec kich Wo do cią -
gów S.A. Ko lej na oszczęd ność to brak
ko niecz no ści je go wy naj mu. Rocz ny
koszt wy naj mu ta kie go po jaz du to oko -
ło 700 ty się cy zł. Obec nie So sno wiec kie
Wo do cią gi ma ją czte ry ta kie po jaz -
dy. Naj star szym po jaz dem, któ ry po wo li
koń czy „służ bę”, jest 20-let ni sa mo chód
Jelcz z za bu do wą Wu ko. Głów nie udraż -
nia sie ci ka na li za cyj ne o nie wiel kich
śred ni cach. SK

Kaiser Aquastar, czyli najdroższy i najlepszy wśród samochodów do
czyszczenia kanalizacji. 
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ia Kosm
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W muzeum ukryto kawałek fascynującej historii medycyny i farmacji. Można nie tylko poznać skład tajemnych mikstur, ale także zobaczyć krzesło
operacyjne z XVIII wieku. 
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Budżet przyjęty! 
Syl wia Ko sman

Rad ni jesz cze przed świę ta mi za -
gło so wa li za pro jek tem przy szło -
rocz ne go bu dże tu. Nikt nie był
prze ciw, 19 rad nych opo wie dzia -
ło się za przy ję ciem bu dże tu, 
a 3 rad nych wstrzy ma ło się
od gło su. Pro gno zo wa ne do cho dy
bu dże tu mia sta wy nio są po nad
1 mi liard 17 mln zło tych, a wy -
dat ki bę dą nie co wyż sze i wstęp -
nie kształ tu ją się na po zio mie
1 mld 40 mln zł. Wy dat ki
na oświa tę i wy cho wa nie wy nio -
są po nad 228 mln zł, na go spo dar -
kę ko mu nal ną i ochro nę śro do wi -
ska po nad 109 mln zł, po moc spo -
łecz na po chło nie po nad 59 mln zł,
kul tu ra fi zycz na pra wie 55 mln zł,
a na ochro nę zdro wia prze wi dzia -
no pra wie 11 mln zł. 

– Do cho dy w no wym ro ku wy -
nio są oko ło 60 mln zło tych wię cej
niż w mi ja ją cym ro ku, a wy dat ki
o 17 mi lio nów wię cej, głów nie ze
wzglę du na bie żą ce wy dat ki, po -
dyk to wa ne in fla cją i wyż szy mi
ce na mi – wy ja śniał pre zy dent Ar -
ka diusz Chę ciń ski. – Kil ka lat
przy ję li śmy „Pa kiet Miesz kań -
ca”, któ ry przy no si ko rzy ści
i w dal szym ciągu pro jekt ten bę -
dzie kon ty nu owa ny i roz bu do wy -
wa ny. Jed nym z ele men tów jest
do fi nan so wa nie do pro ce du ry in

vi tro i dalej bę dzie my prze zna -
czać środ ki na ten cel. Pod wyż -
szy li śmy tak że do fi nan so wa nie
dla ro dzin za stęp czych, wpro wa -
dzi li śmy tak że wy praw ki dla
pierw szo kla si stów oraz pro jekt
do fi nan so wa nia do za trud nia nia
niań dla ro dzi ców po wra ca ją cych
na ry nek pra cy. Przy zna li śmy tak -
że 44 mieszkania dla naj lep szych
ab sol wen tów stu diów wyż szych,
ale pla nu je my przy go to wać tak że
no wy pro jekt, do ty czą cy moż li -
wo ści atrak cyj ne go naj mu miesz -
kań ko mu nal nych dla stu den tów.

Ko lej nym ele men tem jest zwol -
nie nie z po dat ku od nie ru cho mo -
ści w przy pad ku no wo wy bu do -
wa nych bu dyn ków. Od no to wa li -
śmy już 244 ta kie zwol nie nia. Na -
szym za mia rem jest ob ję cie ta ki -
mi ulga mi tak że no wo wy bu do -
wa ne bu dyn ki wie lo ro dzin -
ne – za po wie dział pre zy dent Chę -
ciń ski. 

Du ża część środ ków zo sta nie
prze zna czo nych tak że na in we sty -
cje. Za da nie jed no rocz ne bę dą
kosz to wać nie speł na 24 mln zł,
awie lo let nie in we sty cje osza co wa -

no na su mę pra wie 141 mln zł.
Miesz kań cy mo gą li czyć na in we -
sty cje w za kre sie ko mu ni ka cji,
dróg, edu ka cji, spor tu, re kre acji
oraz zdro wia. – Sta wia my nazrów -
no wa żo ny roz wój, stąd kła dzie my
du ży na cisk na rów no mier ne roz -
wi ja nie na sze go mia sta. Zbli ża ją cy
się rok bę dzie ob fi to wał wwie le in -
we sty cji – pod kre ślił pre zy dent. 

W pla nach jest m. in. prze bu -
do wa DK94 z uli cą Dłu go sza,
któ ra praw do po dob nie ru szy wio -
sną przy szłe go ro ku. Do czerw ca
przy szłe go ro ku to czyć się bę dą

pra ce obej mu ją ce prze bu do wę
ko lej ne go od cin ka uli cy Gro ta -
-Ro wec kie go. W pla nach jest tak -
że prze bu do wa uli cy Ku ku łek.
Zmia ny obej mą tak że ko mu ni ka -
cję tram wa jo wą. Zo sta nie prze bu -
do wa ne to ro wi sko w uli cy Bę -
dziń skiej. Po nad to Tram wa je Ślą -
skie pla nu ją, by w przy szłym ro -
ku na do bre roz po czę ły się ro bo -
ty przy wy dłu że niu li nii tram wa -
jo wej do Pla cu Pa pie skie go oraz
prze bu do wa to rów w uli cach 1
Ma ja, An der sa, Woj ska Pol skie go
i Ma ła chow skie go. Pro jek tan ci
bę dą tak że opra co wy wać do ku -
men ta cję do ty czą cą prze bu do wy
skrzy żo wań: Hu ba la -Do brzań -
skie go/Za pol skiej/Gac ka, Wi leń -
ska/Mi ne rów, Le nar to wi cza/al.
Pa de rew skie go, dróg łą czą cych
uli cę Se dla ka z Nie pod le gło ści
oraz Cze ladz ką z Su chą. Do po ło -
wy przy szłe go ro ku po wi nien być
rów nież go to wy pro jekt na bu do -
wę no we go łącz ni ka  z S1 w re jo -
nie Dań dów ki i Kli mon to wa. In -
we sty cję w in fra struk tu rę do my ka
prze bu do wa pię ciu ko lej nych
przejść pod ziem nych oraz roz bu -
do wa So sno wiec kie go Ro we ru
Miej skie go.

In we sty cje obej mą tak że pla -
ców ki oświa to we. Za koń czy się
roz bu do wa dwóch Cen trów
Kształ ce nia Za wo do we go i Usta -

wicz ne go, a tak że ter mo mo der ni -
za cja LO im. Emi lii Pla ter. Z ko lei
przy SP nr 15 w Niw ce po wsta nie
dłu go ocze ki wa nie bo isko. 

Z ko lei So sno wiec kie Wo do -
cią gi S.A. za koń czą pra ce w re jo -
nie osie dla Bór oraz roz pocz ną
ro bo ty wzdłuż uli cy Sta szi ca,
Okrzei, Che micz nej, Fa brycz nej.
Roz pocz nie się tak że re ali za -
cja III eta pu go spo dar ki wod no -
-ka na li za cyj nej w oko li cach
Ostrów Gór ni czych. Za da nie
obej mie m.in. uli ce Sta rzyń skie -
go, Me ta lo wą, Klu bo wą, Gór ną,
Ju liu szow ską, Gał czyń skie go,
Orzesz ko wą, Lim bo wą, Macz -
kow ską. Pla no wa na jest in we sty -
cja w sieć wo do cią go wą w uli -
cach 11 Li sto pa da, Śliw ki, Cze -
ladz kiej, Su chej i Ba czyń skie go. 

W bu dże cie za bez pie czo no
tak że środ ki na prze bu do wę Eg -
zo ta rium wraz z ota cza ją cym Par -
kiem Fu siń skie go, a tak że Par ku
Ty siąc le cia w Mi lo wi cach. Z ko -
lei w Ka zi mie rzu Gór ni czym za -
koń czy się prze bu do wa „Mu szel -
ki” oraz MDK „Ka zi mierz”.
W naj bliż szych mie sią cach zo sta -
nie roz strzy gnię ty prze targ na bu -
do wę Za głę biow skie go Par ku
Spor to we go. Zmia ny cze ka ją tak -
że obiekt spor to wy przy uli cy Hu -
ba la -Do brzań skie go i za koń czy
się też me ta mor fo za Sta wi ków. 

III sesja Rady Miejskiej

Radni zdecydowanie poparli projekt budżetu na 2019 rok.
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Punkty za szczepienia w żłobkach 
Gmi na So sno wiec przy stą pi ła do ogól no pol skiej ak -
cji oby wa tel skiej „Szcze pi my – bo my śli my”. Już
od przy szłe go ro ku urzęd ni cy za mie rza ją wpro wa -
dzić do re gu la mi nu przy ję cia do żłob ka obo wią zek
oka za nia za świad cze nia po twier dza ją ce go obo wiąz -
ko we szcze pie nia u dziec ka.  

– Zdro wie dzie ci uczęsz cza ją cych do miej skie go
żłob ka jest naj waż niej sze. Co rusz sły szy my o ko lej -
nych ogni skach cho rób za kaź nych, w tym m. in. od -
ry. Chce my zro bić wszyst ko, aby zmi ni ma li zo wać
praw do po do bień stwo wy stą pie nia ta kich zja wisk
w na szym mie ście, stąd na sza de cy zja, aby do kry te -
rium na bo ru do Żłobka Miejskiego wpro wa dzić
punkt mó wią cy o przed sta wie niu za świad cze nia po -
twier dza ją ce go obo wiąz ko we szcze pie nia u dziec ka,
któ re ubie ga się o miej sce w na szej pla ców ce. Za sta -
no wi my się, czy za szcze pie nia bę dą przy zna wa ne
do dat ko we punk ty, czy też za ich brak punk ty mi nu -
so we. To są już kwe stie dru go rzęd ne. Naj waż niej szy
jest fakt, że bę dzie my na gra dzać oso by, któ re ma ją

za szcze pio ne dzie ci. Oczy wi ście, bę dzie my w tej
kwe stii cze ka li na opi nię nad zo ru wo je wo dy, któ ry
bę dzie opi nio wał uchwa łę zmie nia ją cą sta tut Żłobka
Miejskiego. Być mo że spra wa roz strzy gnie się wcze -
śniej, gdy uda się prze for so wać zmia ny w usta wie,
o co wal czy m.in. Oby wa tel ska Ini cja ty wa Usta wo -
daw cza „Szcze pi my – bo my śli my” – pod kre śla pre -
zy dent So snow ca, Ar ka diusz Chę ciń ski.

Pro jekt no we li za cji usta wy prze wi du je moż li -
wość wpro wa dze nia ja ko do dat ko we go, punk to wa -
ne go kry te rium przy przy ję ciu do pu blicz nych żłob -
ków obo wiąz ko wych szcze pień ochron nych. Zgod -
nie z za ło że nia mi pro jek tu usta wy po sia da nie szcze -
pień po twier dzać bę dzie sto sow ne za świad cze nie:
o po sia da niu szcze pień lub o prze ciw wska za niach
do szcze pie nia zgod nie z ka len da rzem. Au to rzy
Oby wa tel skiej Ini cja ty wy Usta wo daw czej „Szcze pi -
my – bo my śli my” Ro bert Wa gner i Mar cin Kost ka
chcą więc zmie nić pra wo tak, aby sa mo rzą dy mo gły
swo bod nie wpro wa dzić za szcze pie nie dziec ka ja ko

jed no z kry te riów przy ję cia do pu blicz nych żłob ków.
– Naj praw do po dob niej wpro wa dzi my do dat ko we
punk ty za to, że dziec ko ma wy ko na ny obo wiąz ko wy
ka len darz szcze pień i to już przy ko lej nej re kru ta cji
do żłob ka. Re kru ta cja do Żłobka  Miejskiego ru sza
już wio sną, roz pocz nie się w kwiet niu i za koń czy
w czerw cu. Pla nu je my zmie nić uchwa łę w tym za -
kre sie, sta tut i re gu la min przyj mo wa nia dzie ci
do żłob ka – po twier dza An na Je dy nak, za stęp ca pre -
zy den ta So snow ca. – Obec nie nie wie my, ile dzie ci
ma wy ko na ne obo wiąz ko we szcze pie nia. Do tej po -
ry nie by ło ta kiej praw nej moż li wo ści, by wy ma gać
do star cze nia ta kie go do ku men tu od ro dzi ców, ale
dys po nu je my oświad cze nia mi o sta nie ich zdro wia.
Po dob ne roz wią za nia, do ty czą ce do dat ko we go kry -
te rium przy re kru ta cji do żłob ka, zo sta ły wpro wa dzo -
ne m. in. w Czę sto cho wie, ale zo sta ły za kwe stio no -
wa ne przez wo je wo dę. Nie mniej spró bu je my wpro -
wa dzić ta kie roz wią za nia i li czy my na to, że nad zór
wo je wo dy uzna je za zgod ne z pra wem – do da je.

Wia do mo już, że nie ma ta kiej moż li wo ści, by
po dob ne kry te ria wpro wa dzić przy re kru ta cji do pu -
blicz nych przed szko li. Sa ma ini cja ty wa „Szcze pi -
my – bo my śli my” jest po pie ra na i wspie ra na jest
przez śro do wi ska le kar skie, w tym m. in. przez Na -
czel ną Ra dę Le kar ską oraz Na czel ną Ra dę Pie lę gnia -
rek i Po łoż nych. Au to rzy ini cja ty wy zło ży li w sej mie
do ku men ty re je stra cyj ne Ko mi te tu OIU.  W okre sie
trzech mie się cy mu szą ze brać 100 tys. waż nych pod -
pi sów, aby pro jekt tra fił pod ob ra dy po słów.  

W So snow cu pod pe ty cją moż na pod pi sać się
w od dzia le Ślą skiej Izby Le kar skiej przy ul. Szpa -
ków 11. Wię cej in for ma cji moż na uzy skać pod nr tel.
32 363 17 03. 

W So snow cu funk cjo nu je je den Żło bek Miej ski
z sze ścio ma od dzia ła mi, któ ry dys po nu je 316 miej -
sca mi. Dzia ła tak że oko ło dzie wię ciu żłob ków nie -
pu blicz nych. W su mie ok. 700 miejsc dla naj młod -
szych dzie ci jest za bez pie czo nych w żłob kach pu -
blicz nych i nie pu blicz nych. SK

Paw
eł Binkiew
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Pod ha słem prze wod nim „Wol ność”, z oka -
zji od zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści,
od by ły się we Lwo wie XXI So sno wiec kie
Spo tka nia Ar ty stycz ne. Po kło siem te go wy -
jąt ko we go spo tka nia bę dzie wer ni saż, któ -
ry od bę dzie się 24 stycz nia w Pa ła cu Scho -
ena – Mu zeum w So snow cu. Po dob nie jak
w po przed nich la tach, za pro sze ni do udzia -
łu w XXI Spo tka niach ar ty ści, re pre zen tu ją
róż ne dzie dzi ny sztu ki. Ma la rze, gra fi cy
i fo to gra fi cy wy je cha li do Lwo wa nie przy -
pad ko wo, by wła śnie w tym kra ju zmu szo -
nym do obro ny nie za wi sło ści, roz po cząć
swo je roz wa ża nia o wol no ści ja ko idei, by -
cie, rze czy wi sto ści – w naj szer szym zna -
cze niu.

Głów ną ideą przy świe ca ją cą or ga ni za to -
rom by ło pod kre śle nie wie lo znacz no ści te -
go po ję cia, a 100. rocz ni ca odzyskania nie -
pod le gło ści sta ła się dla uczest ni ków punk -
tem wyj ścia do pod ję cia dia lo gu na te mat
wol no ści, dla te go do Lwo wa za pro szo no ar -
ty stów, któ rych twór czość jest wie lo znacz -

na i róż no rod na pod wzglę dem po dej mo wa -
nych te ma tów, środ ków wy ra zu, in ter pre ta -
cji świa ta i ar ty stycz ne go cre do. 

W XXI So sno wiec kich Spo tka niach Ar -
ty stycz nych udział wzię li: Zbi gniew Ba jek,
Jo an na Brat ko -Li tyń ska, Ma ciej Cho le wa,
Je rzy Chrap ka, Wal de mar Ja ma, Da riusz
Kin dler, Mar cin Ko rek, Mi chał Ku siak, Je -
rzy Ła kom ski, Ka ta rzy na Ła ta, Ar ka diusz
Ław ry wia niec, Iza be la Łę ska, Be ata Men -
drek, Da mian Mic koś, Mi chał Mi nor, Ka -
mil Mysz kow ski, Mo ni ka Pa nek, Zbi gniew
Pod sia dło, Ma rek Ra chwa lik, Jo lan ta Ry -
cer ska, Ja cek Ry ka ła, Krzysz tof Rzeź ni -
czek, Ire na Ska lik, Te re sa So larz, Ma ciej
Sto bier ski, Ma rek We so łow ski, Mi łosz
Wnu kow ski, Jó zef Wol ny, Alek san dra Wój -
cik, Ewa Za wadz ka, Ja kub Zdej szy, An drzej
Zyg mun to wicz oraz Pa weł Du sza, dy rek tor
Pa ła cu Scho ena – Mu zeum. Wer ni saż roz -
pocz nie się o godz. 18.00, a wy sta wę moż -
na oglą dać do 31 mar ca. Pa tro nat nad wy -
sta wą ob jął „Ku rier Miej ski”. SK

Pod czas gru dnio wej se sji Ra dy Miej skiej w So snow cu rad ni
przy ję li uchwa łę w spra wie bo ni fi kat od opłat prze kształ ce -
nia użyt ko wa nia wie czy ste go we wła sność. Staw ka 60 pro -
cent bo ni fi ka ty jest ta ka sa ma dla bu dyn ków sto ją cych
na grun tach skar bu pań stwa, jak i nie ru cho mo ści po sa do -
wio nych na grun tach ko mu nal nych.

W tej chwi li mak sy mal na bo ni fi ka ta dla nie ru cho mo ści
znaj du ją cych się na grun tach skar bu pań stwa wy no si 60 pro -
cent. – Dla nas wszy scy miesz kań cy są rów ni, nie za leż nie
od te go, do ko go na le ży te ren, na któ rym stoi bu dy nek. Dla -
te go pod ję li śmy de cy zję, że na sze bo ni fi ka ty bę dą na ta kim
sa mym po zio mie, jak te, przy go to wa ne przez rząd – wy ja -
śnia Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.

Wy so kość bo ni fi ka ty mo że się jesz cze zmie nić, je śli rząd
zde cy du je się przy jąć wyż sze moż li we pro gi. – W przy pad -
ku, gdy próg zo sta nie zwięk szo ny do 95 pro cent, to my rów -
nież od ra zu zno we li zu je my na szą uchwa łę i przyj mie my ta -
ki sam po ziom – do da je pre zy dent So snow ca.

Prze kształ cać użyt ko wa nie wie czy ste we wła sność, moż -
na od po cząt ku 2019 r. Wy star czy za pła cić 20-krot ność rocz -
nej opła ty od użyt ko wa nia, by z użyt kow ni ka za mie nić się we
wła ści cie la. Je że li ca łą kwo tę wpła ci się od ra zu, moż na do -
stać du że zniż ki:

• bo ni fi ka ta 60 proc. – w przy pad ku, gdy opła ta jed no ra zo wa
zo sta nie wnie sio na w ro ku, w któ rym na stą pi ło prze kształ -
ce nie;

• bo ni fi ka ta 50 proc. – w przy pad ku, gdy opła ta jed no ra zo wa
zo sta nie wnie sio na w dru gim ro ku po prze kształ ce niu;

• bo ni fi ka ta 40 proc.- w przy pad ku, gdy opła ta jed no ra zo wa
zo sta nie wnie sio na w trze cim ro ku po prze kształ ce niu;

• bo ni fi ka ta 30 proc. – w przy pad ku, gdy opła ta jed no ra zo wa
zo sta nie wnie sio na w czwar tym ro ku po prze kształ ce niu;

• bo ni fi ka ta 20 proc. – w przy pad ku, gdy opła ta jed no ra zo wa
zo sta nie wnie sio na w pią tym ro ku po prze kształ ce niu;

• bo ni fi ka ta 10 proc. – w przy pad ku, gdy opła ta jed no ra zo wa
zo sta nie wnie sio na w szó stym ro ku po prze kształ ce niu.

Na le ży rów nież pa mię tać, że je że li za świad cze nie po twier -
dza ją ce prze kształ ce nie pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go
w pra wo wła sno ści grun tu, zo sta ło do rę czo ne wła ści cie lo wi
po dniu 31 grud nia 2019 r., mo że on wnieść opła tę jed no ra zo -
wą za prze kształ ce nie w ter mi nie do dnia 29 lu te go 2020 r.
z za cho wa niem pra wa do bo ni fi ka ty od tej opła ty w wy so ko -
ści 60 proc.

Bo ni fi ka ta przy słu gu je oso bom fi zycz nym, któ re są wła -
ści cie la mi bu dyn ków miesz kal nych jed no ro dzin nych lub lo -
ka li miesz kal nych oraz spół dziel niom miesz ka nio wym. KP

Bonifikaty równe dla wszystkich XXI Sosnowieckie Spotkania Artystyczne 

Trwa walka o Instytut Medycyny Pracy
Krzysztof Polaczkiewicz

Wa żą się dal sze lo sy In sty tu tu
Me dy cy ny Pra cy i Zdro wia Śro -
do wi sko we go w So snow cu, nad -
zo ro wa ne go przez Mi ni ster stwo
Zdro wia. Pla ców ka, któ ra funk -
cjo nu je w mie ście od po nad 53
lat, spe cja li zu je się w le cze niu
naj cięż szych za truć eg zo gen -
nych wszel ki mi kse no bio ty ka mi,
ro śli na mi, grzy ba mi, jak rów nież
leczeniu za truć spo wo do wa nych
przez do pa la cze. Wszyst ko
wska zu je na to, że pla ców ka zo -
sta nie zli kwi do wa na. Część me -
dycz ną chce prze jąć gmi na So -
sno wiec.

To nie zwy kle waż na pla ców ka
na ma pie ca łe go re gio nu, dla te -
go Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy -
dent So snow ca, pod ko niec ubie -
głe go ro ku w li ście skie ro wa nym
do Łu ka sza Szu mow skie go, Mi -
ni stra Zdro wia oraz Ma te usza
Mo ra wiec kie go, Pre ze sa Ra dy
Mi ni strów, po pro sił o przed sta -
wie nie ja sne go sta no wi ska do ty -
czą ce go przy szło ści In sty tu -
tu. – Nie wie rzę, że ktoś mógł
wpaść na po mysł, że by nie tyl ko
So sno wiec, ale i Me tro po lię po -

zba wić waż ne go ośrod ka wal ki
z do pa la cza mi i za nie czysz cze -
niem po wie trza, to wprost nie -
wia ry god ne. Jed nak ta kie sy gna -
ły do nas do cie ra ją, dla te go pro -
szę przed sta wi cie li na sze go rzą -
du o wy ja śnie nie ca łej sy tu -
acji – mó wił wów czas pre zy dent
So snow ca. Ko lej ny list do Mi ni -
stra Zdro wia zo stał wy sła ny, po -

nie waż pre zy dent So snow ca po -
pro sił o włą cze nie przed sta wi -
cie la Urzę du Miej skie go do ze -
spo łu, któ ry ma za de cy do wać
o przy szło ści In sty tu tu. Osta tecz -
nie ta ka oso ba nie zna la zła się
w tym ze spo le. Ar ka diusz Chę -
ciń ski dą żył do spo tka nia z Mi ni -
strem Zdro wia, jed no cze śnie
spo tkał się z Mar szał kiem Wo je -

wódz twa Ślą skie go  Ja ku bem
Cheł stow skim  oraz Wo je wo -
dą  Ja ro sła wem Wie czor -
kiem. Pod czas roz mów z wła -
dza mi wo je wódz twa pa dła pro -
po zy cja prze ję cia przez mia sto
pio nu me dycz ne go pla ców ki
i włą cze nia go w struk tu ry Szpi -
ta la Miej skie go. – Trze ba od ra -
zu pod kre ślić, że spo tka ła się ona

z peł ną apro ba tą, za rów no wo je -
wo dy, jak i mar szał ka. Ta ką też
in for ma cję prze ka za łem w po ło -
wie grud nia Sła wo mi ro wi Ga -
dom skie mu, pod se kre ta rzo wi
sta nu w mi ni ster stwie, któ ry nad -
zo ru je dzia łal ność ta kich jed no -
stek jak so sno wiec ki in sty tut.
De cy zje co do je go przy szło ści
ma ją za paść w naj bliż szych ty -
go dniach. Pla no wa ny jest przy -
jazd przed sta wi cie li mi ni ster stwa
do So snow ca. Wie rzy my, że pla -
ców kę uda się jesz cze ura to wać,
choć trze ba brać pod uwa gę każ -
dy, na wet naj czar niej szy sce na -
riusz. Je ste śmy ja ko gmi na go to -
wi na przejęcie czę ści me dycz -
nej. W skła du pio nu me dycz ne -
go wcho dzi m.in. Re gio nal ny
Ośro dek Ostrych Za truć z Od -
dzia łem Tok sy ko lo gii Kli nicz -
nej. To je den z dzie się ciu w Pol -
sce wy so ko spe cja li stycz nych
ośrod ków tok sy ko lo gicz nych,
a za ra zem je dy ny w wo je wódz -
twie ślą skim peł nią cy ca ło do bo -
wo dy żur i przyj mu ją cy przy pad -
ki naj cięż szych za truć. W okre -
sie wzmo żo ne go za gro że nia do -
pa la cza mi, sta no wią cy mi czę sto
nie zi den ty fi ko wa ne związ ki che -

micz ne, do stęp do ta kiej pla ców -
ki jest je dy nym ra tun kiem dla
osób po dej mu ją cych ry zy kow ne
za cho wa nia – pod kre śla pre zy -
dent So snow ca.

Sosnowiec, jak i cały
region, nie powinien
zostać pozbawiony
placówki o takim profilu. 

Przej mu jąc Re gio nal ny Ośro -
dek Ostrych Za truć i ewen tu al nie
po zo sta łą część pio nu me dycz -
ne go, mia sto nie chce do pu ścić
do sy tu acji, w któ rej nasz re gion
zo sta nie po zba wio ny pla ców ki
o ta kim pro fi lu. – Je ste śmy go to -
wi pod jąć to wy zwa nie, ma jąc
na uwa dze zdro wie i ży cie
miesz kań ców So snow ca i ca łe go
wo je wódz twa ślą skie go oraz
opol skie go i czę ści ma ło pol skie -
go, któ rzy tra fia ją wła śnie
do ośrod ka znaj du ją ce go się
w na szym mie ście – do da je pre -
zy dent Chę ciń ski.

O wi zy cie przed sta wi cie li mi -
ni ster stwa oraz dal szych lo sach
in sty tu tu bę dzie my in for mo wać
na na szych ła mach.

Miasto gotowe na przejęcie części medycznej placówki

Władze Sosnowca zadeklarowały, że gmina przejmie  pion medyczny, m.in. Regionalny Ośrodek
Ostrych Zatruć z Oddziałem Toksykologii Klinicznej i włączy go w struktury Szpitala Miejskiego. 

Paw
eł Leśniak
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Ilo na Ce bo -Ku bi czek, ad wo kat

Je że li chce my do są du wnieść spra wę do ty -
czą cą dziec ka: o wła dzę ro dzi ciel ską, o ure gu -
lo wa nie kon tak tów, czy też roz strzy gnię cie są -
du w istot nej kwe stii do ty czą cej dziec ka (ka -
ta log nie jest wy czer pu ją cy), wie lu za sta na wia
się, w któ rym są dzie zło żyć wnio sek lub po -
zew. Pod sta wo wa za sa da jest ta ka, że spra -
wę na le ży wnieść do są du opie kuń cze go
miej sca za miesz ka nia dziec ka. Je że li dziec ko
miesz ka np. w So snow cu, w Dą bro wie Gór ni -
czej czy w Ka to wi cach, to wła ści we bę dą są -
dy ro dzin ne w tych mia stach. To wy da je się
być pro ste jak wy żej, na to miast co w sy tu acji,
kie dy dziec ko za miesz ku je za gra ni cą, o co
czę sto py ta ją klien ci mo jej kan ce la rii?

Za czy na jąc od Unii Eu ro pej skiej, za sad ni -
czo obo wią zu je ta sa ma za sa da miej sca zwy -
kłe go po by tu dziec ka. Mu si my się od wo łać
do art. 8 roz po rzą dze nia Ra dy Wspól not Eu -
ro pej skich 2201/2003 z dnia 27 li sto pa -
da 2003 r. do ty czą ce ju rys dyk cji oraz uzna -
wa nia i wy ko ny wa nia orze czeń w spra wach

mał żeń skich oraz w spra wach do ty czą cych
od po wie dzial no ści ro dzi ciel skiej, uchy la ją ce
roz po rzą dze nie (WE) nr 1347/2000. 

Wnio sek z lek tu ry wspo mnia ne go ar ty ku -
łu jest ta ki, że je że li dziec ko miesz ka na te re -
nie in ne go pań stwa – człon ka UE, to wła ści -
wy jest sąd te go pań stwa, w któ rym dziec ko
ma zwy kły po byt w chwi li wnie sie nia po zwu
lub wnio sku. Trze ba jed nak pa mię tać, że
od tej za sa dy są wy jąt ki. Tu wspo mnę tyl ko
o jed nym z wy jąt ków – przez 3 mie sią ce
od zgod nej z pra wem prze pro wadz ki dziec -
ka zo sta je utrzy ma na wła ści wość są du po -
przed nie go pań stwa w kwe stii zmia ny ure gu -
lo wa nia kon tak tów z dziec kiem, je że li ro dzic
wsz czy na ją cy spra wę na dal miesz ka na te ry -
to rium te go pań stwa. Za tem uprasz cza jąc:
je że li dziec ko wy je cha ło z Pol ski (zgod nie
z pra wem) do in ne go pań stwa -człon ka UE, to
ro dzic, któ ry już uzy skał orze cze nie o kon tak -
tach z dziec kiem, ma 3 mie sią ce na zło że nie
wnio sku w Pol sce o zmia nę te go orze cze nia.
Póź niej mu si wy stą pić już do są du ob ce go
pań stwa.

W przy pad ku państw spo za Unii Eu ro pej -
skiej za sa dę ju rys dyk cji roz strzy ga Kon wen -
cja Ha ska z 19 paź dzier ni ka 1996 ro ku. Z niej
wy ni ka (lecz rów nież z wy jąt ka mi), że są dem
wła ści wym bę dzie sąd zwy kłe go miej sca po -
by tu dziec ka, ale trze ba pa mię tać, że stro ną
Konwencji Haskiej nie są wszyst kie pań stwa
świa ta. Za tem je śli pań stwa nie są ani człon -
ka mi UE ani stro ną kon wen cji ha skiej z 1966
ro ku, wła ści wy bę dzie sąd pol ski, je że li
i wnio sko daw ca i dziec ko są oby wa te la mi
pol ski mi.

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

12 grud nia 2018 r. we szły w ży cie zmia ny pra wa te -
le ko mu ni ka cyj ne go. W od nie sie niu do kon su men -
tów zna cze nie ma ją przede wszyst kim zmia ny do -
ty czą ce usług o tzw. pod wyż szo nej opła cie – pre -
mium ra te, for my za wie ra nia umów, a tak że ter mi -
nu, w ja kim moż li we jest od stą pie nie od umo wy. 

Usłu gi pre mium ra te umoż li wia ją po bie ra nie
na te le fon dzwon ków, ta pet, gier, ko rzy sta nie z ser -
wi sów roz ryw ko wych, udział w kon kur sach oraz lo -
te riach SMS -owych, np. w te le wi zji, do stęp do płat -
nych ma te ria łów w in ter ne cie. W za kre sie świad -
cze nia tych usług do cho dzi ło czę sto do nie uczci -
wych prak tyk, bę dą cych przed mio tem skarg kon -
su menc kich. 

Po no we li za cji, za nim do staw ca usłu gi pre mium
roz pocz nie świad cze nie, bę dzie mu siał uzy skać
zgo dę kon su men ta. Wpro wa dzo no też czte ry pro gi
kwo to we – 0 zł, 35 zł, 100 zł, 200 zł, do któ rych abo -
nent bę dzie po no sił kosz ty SMS – ów pre mium
w da nym okre sie roz li cze nio wym. Kwo ta 35 zł sta -
no wi do myśl ny próg dla tych usług, je śli abo nent
nie wy bie rze żad ne go pro gu. Ope ra tor ma obo wią -
zek umoż li wić abo nen to wi wy bór jed ne go z wy żej

wy mie nio nych czte rech pro gów. Kon su ment mo że
tak że cał ko wi cie za blo ko wać usłu gi pre mium,
w tym po łą cze nia przy cho dzą ce, na wet je śli są bez -
płat ne. Je śli, mi mo dys po zy cji kon su men ta, ope ra -
tor nie uru cho mi blo ka dy, nie mo że po bie rać opłat
za wy ko na ne usłu gi. Usłu gi pre mium bę dą mo gły
świad czyć tyl ko te pod mio ty, któ re zo sta ną wpi sa -
ne do re je stru pro wa dzo ne go przez Pre ze sa Urzę -
du Ko mu ni ka cji Elek tro nicz nej.

W przy pad ku wy czer pa nia kwo ty do myśl ne go
lub wy bra ne go pro gu, do staw ca usług ma obo wią -
zek po in for mo wa nia o tym abo nen ta i au to ma tycz -
nie za blo ko wać moż li wość ko rzy sta nia z usług pre -
mium ra te. Dal sze ko rzy sta nie z usług bę dzie wy -
ma ga ło zgo dy i dzia ła nia abo nen ta. Ope ra tor bę -
dzie po no sił ry zy ko w przy pad ku za nie cha nia obo -
wiąz ków in for ma cyj nych lub świad cze nia usług po -
wy żej pro gu. Abo nent wów czas nie bę dzie po no sił
do dat ko wych opłat.

Ope ra tor w ra chun ku bę dzie in for mo wał o moż -
li wo ści i za sa dach sko rzy sta nia z blo ka dy usług
pre mium, nu me rach pre mium, z któ rych ko rzy stał
abo nent w okre sie roz li cze nio wym, re je strze nu -
me rów pre mium, któ ry pro wa dzi Pre zes UKE. Re -
jestr pro wa dzo ny przez Pre ze sa UKE bę dzie po -
moc nym na rzę dziem w usta le niu da nych do staw -
ców usług o pod wyż szo nej opła cie. 

Du żo skarg kon su menc kich do ty czy ło tzw. płat -
nych sub skryp cji – tj. gdy po ak ty wo wa niu usłu gi
na ra chun ku po ja wia ły się opła ty za sms -y przy cho -
dzą ce. Od wej ścia w ży cie zmian, do staw ca za nim
roz pocz nie świad cze nie usług, bę dzie mu siał uzy -
skać wy raź ną zgo dę abo nen ta bez po śred nio
przed roz po czę ciem świad cze nia usług do dat ko -
wych. Ope ra to rzy ma ją rów nież obo wią zek blo ko -
wa nia usług pre mium, któ re nie zo sta ły wpi sa ne
do re je stru nu me rów pre mium, pro wa dzo ne go
przez Pre ze sa UKE.

Do tych czas umo wa o świad cze nie usług te le ko -
mu ni ka cyj nych mo gła być za war ta w for mie pi -
sem nej lub elek tro nicz nej. Po zmia nach jest moż li -
we za war cie umo wy tak że w tzw. for mie do ku men -
to wej, tj. w ta ki spo sób, aby moż na by ło zi den ty fi -
ko wać abo nen ta za wie ra ją ce go umo wę, np. pocz -
tą elek tro nicz ną, SMS -em, przez te le fon pod czas
na gry wa nej roz mo wy. Pod pis nie jest po trzeb ny.
Przy for mie do ku men to wej przed się bior ca mu si
do star czyć kon su men to wi na trwa łym no śni -
ku – na pa pie rze, e -ma ilem, sms -em, na pły cie
na twar dym dys ku itp., treść umo wy oraz treść je go
oświad cze nia o za war ciu umo wy. To w ja kiej for -
mie zo sta nie za war ta umo wa, wy bie ra kon su ment
spo śród ofe ro wa nych przez do staw cę. W for mie
do ku men to wej moż na za wrzeć, zmie nić, roz wią -
zać umo wę.

Trwa ły no śnik to na rzę dzie po zwa la ją ce abo -
nen to wi na prze cho wy wa nie in for ma cji w spo sób
umoż li wia ją cy do stęp do nich po za war ciu umo wy,
np.  na po trze by wy ko ny wa nia upraw nień wy ni ka -
ją cych z umo wy. Trwa ły no śnik mu si gwa ran to wać
trwa łość i nie zmien ność za pi sa nych in for ma cji.

Zmia ny eli mi nu ją rów nież roz bież no ści in ter pre -
ta cyj ne w kwe stii ter mi nu do od stą pie nia od umo -
wy za war tej na od le głość – przez in ter net, te le fon,
któ re wy ni ka ły z róż nic mię dzy pra wem te le ko mu -
ni ka cyj nym a usta wą o pra wach kon su men ta.
W pierw szym był prze pis po zwa la ją cy na od stą pie -
nie w cią gu 10 dni i tyl ko, je śli fir ma nie za czę ła już
za zgo dą abo nen ta wy ko ny wać świad cze nia
na zmie nio nych za sa dach. No we li za cja go usu nę ła.
Kon su ment ma pra wo od stą pić od umo wy w cią -
gu 14 dni, na wet je śli przed się bior ca uru cho mił usłu -
gi. Zgod nie z usta wą o pra wach kon su men ta
przy za wie ra niu lub zmia nie umo wy przez te le fon
przed się bior ca mu si po twier dzić kon su men to wi
wa run ki ofer ty na pa pie rze lub trwa łym no śni ku.

ADWOKAT RADZI

Sprawa między rodzicem
a dzieckiem – w którym sądzie? 

Krótszy okres przechowywania akt pracowników reklama

reklama

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Zmiany w prawie komunikacyjnym

Od 1 stycz nia 2019 r. ła twiej bę dzie prze cho wy wać
ak ta pra cow ni cze pra cow ni ków i zle ce nio bior ców.
Pra co daw ca za de cy du je, czy bę dzie prze cho wy wać
i ar chi wi zo wać do ku men ta cję pra cow ni czą w for -
mie pa pie ro wej czy elek tro nicz nej. Do ku men ty pra -
cow ni ków, któ rzy zo sta ną zatrudnieni po 2018 r., bę -
dzie moż na prze cho wy wać tyl ko przez 10 lat. Bę -
dzie tak że moż li wość, że by skró cić z 50 do 10 lat
okres prze cho wy wa nia do ku men ta cji pra cow ni czej
osób, któ re zo sta ły za trud nio ne w la -
tach 1999–2018. W tym ce lu trze ba zło żyć oświad -
cze nie ZUS OSW, a po tem w cią gu ro ku prze ka zać
do ZUS ra por ty ZUS RIA za wszyst kich ubez pie -
czo nych w tym cza sie.

Je śli zo sta nie roz wią za ny sto su nek pra cy z pra -
cow ni kiem za trud nio nym w la tach 1999–2018
po 2018 r., ra port in for ma cyj ny na le ży prze ka zać
do ZUS wraz z do ku men tem wy re je stro wu ją cym
z ubez pie czeń. 

Aby móc prze cho wy wać przez 10 lat do ku men -
ty pra cow ni ków, któ rzy zo sta li za trud nie ni w la -

tach 1999–2018, na le ży zło żyć do ZUS oświad cze -
nie (ZUS OSW) o za mia rze prze ka za nia ra por tów
in for ma cyj nych. Po tem w cią gu ro ku prze ka zy wać
do ZUS ra port in for ma cyj ny (ZUS RIA) za każ de -
go pra cow ni ka, który był zatrudniony w la -
tach 1999–2018. Oświad cze nie o za mia rze prze ka -
za nia ra por tów in for ma cyj nych moż na zło żyć w wy -
bra nym przez sie bie ter mi nie. Moż na tak że wy co fać
zło żo ne oświad cze nie, ale tyl ko za nim zo sta nie zło -
żo ny pierw szy ra port in for ma cyj ny. Je śli oświad cze -
nie zo sta nie wy co fa ne, to au to ma tycz nie ozna cza to
re zy gna cję ze skró co ne go okre su prze cho wy wa nia
akt pra cow ni czych. Ozna cza to, że na le ży je prze -
cho wy wać przez 50 lat. Je że li zo sta nie zło żo ne
oświad cze nie o za mia rze prze ka za nia ra por tów in -
for ma cyj nych i przy naj mniej je den ra port in for ma -
cyj ny, to nie moż na wy co fać się z oświad cze nia.
Będzie trze ba skła dać ra por ty in for ma cyj ne
za wszyst kich ubez pie czo nych za trud nio nych w la -
tach 1999–2018. Wię cej in for ma cji moż na zna leźć
na stro nie: www.e -ak ta.gov.pl. SK
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TOMASZ OLSZEWSKI – fizjoterapeuta
na Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu
Ruchu z Pododziałem Chirurgii Artroskopowej
w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o.,
nie tylko rozwija i przywraca zdolności
ruchowe pacjentów, ale w pierwszej kolejności
oswaja chorego z chwilową
niepełnosprawnością i pomaga mu odnaleźć
się w tej trudnej sytuacji.

W okre sie je sien no -zi mo wym do cho dzi do znacz ne go
po gor sze nia wa run ków at mos fe rycz nych. Za le ga ją -
cy na chod ni kach śnieg i lód, śli skie scho dy i doj ścia
do bu dyn ków to czyn ni ki, któ re zna czą co wpły wa ją
na ob ni że nie bezpieczeństwa poruszających się
po nich osób. Pro blem ten do ty czy przede wszyst kim

osób star szych. Oso by te już z ra cji wie ku i ogra ni czeń
ru cho wych ma ją trud niej, a zi mo we nie do god no ści
po go do we sta no wią dla nich nie la da wy zwa nie. Kon -
se kwen cje upad ków osób star szych cza sa mi na -
praw dę by wa ją bar dzo po waż ne, a oste opo ro za,
na któ rą cier pi wie le ko biet w star szym wie ku, znacz -
nie te kon se kwen cje na si la. Nie kon tro lo wa ne upad ki
skut ku ją krwia ka mi, sil ny mi stłu cze nia mi, nie rzad ko
do cho dzi do wstrząśnienia mó zgu lub ura zów w ob -
rę bie ko ści czasz ki, np. zła mań pod sta wy czasz ki.

Jed nak naj po waż niej szą gru pą ura zów są zła ma -
nia w ob rę bie ko ści dłu gich (kość udo wa, ko ści koń -
czy ny gór nej), zła ma nia krę go słu pa i mied ni cy oraz
zła ma nia że ber.

Cho ry za raz po ura zie po wi nien jak naj szyb ciej tra -
fić w miej sce, gdzie zo sta nie zdia gno zo wa ny i okre -
ślo ny zo sta nie dal szy tok po stę po wa nia.

Wy ko ny wa na po ura zach dia gno sty ka po szko do -
wa nej oso by po le ga naj czę ściej na wy ko na niu zdję -
cia rent ge now skie go oraz ba da niu wy ko na nym przez
le ka rza or to pe dę. W tym mo men cie za pa da de cy zja
o dal szym to ku po stę po wa nia. W wie lu przy pad kach
le cze nie przy bie ra tok za cho waw czy. Zła ma ne ko ści
zo sta ją unie ru cho mio ne za opa trze niem gip so wym
bądź or te zą (do ty czy to głów nie zła mań ko ści koń czy -
ny gór nej), a pa cjent mo że opu ścić szpi tal. W przy -
pad ku koń czy ny dol nej ozna cza to oczy wi ście wyj ście
ze szpi ta la na ku lach bądź wy jazd na wóz ku. 

Dru gą for mą le cze nia zła mań kost nych jest szyb -
kie po stę po wa nie ope ra cyj ne. Uszko dzo ną kość trze -
ba ze spo lić (po łą czyć zła ma ne frag men ty kost ne), co
da je moż li wość szyb kie go uru cha mia nia cho re go
i nie po wo du je dłu gie go po by tu pa cjen ta w łóż ku. Bo
wła śnie dłu go trwa łe unie ru cho mie nie nie sie dla oso -
by star szej naj po waż niej sze kon se kwen cje, ta kie jak
za bu rze nia krą że nio wo -od de cho we, za to ro wość, za -
ni ki mię śnio we bądź psy cho zy. 

Cho ry, któ ry zo sta nie zo pe ro wa ny, oko ło dru giej
do by roz po czy na trud ny pro ces uspraw nia nia. Zo sta -
je spio ni zo wa ny (po sta wio ny do pio nu) i roz po czy -

na na ukę cho dze nia o ku lach lub bal ko ni ku z od cią -
ża niem koń czy ny ope ro wa nej. Rzą dzi tu pro sta za sa -
da – im krót sze unie ru cho mie nie w łóż ku – tym ła -
twiej wró cić do funk cjo nal no ści i po ru sza nia się.

Pro ble my ta kie jak za bu rze nia rów no wa gi, po ope -
ra cyj ne osła bie nie zwią za ne z utra tą krwi bądź zwy -
kły brak wia ry w swo je moż li wo ści, mo gą być ła two
po ko na ne z po mo cą wy kwa li fi ko wa ne go i do świad -
czo ne go fi zjo te ra peu ty. To wła śnie fi zjo te ra peu ta ma
za za da nie oswo ić cho re go z chwi lo wą nie peł no -
spraw no ścią, po móc mu w od na le zie niu się w no wej,
jak że dla nie go trud nej sy tu acji. Rów nież per so nel
pielęgniarski sta no wi waż ny ele ment wspar cia dla
pa cjen ta, co ko re spon du je z mi sją Szpi ta la Miej skie -
go w So snow cu ja ko „Szpi ta la przy ja zne go pa cjen to -
wi i je go ro dzi nie”.

Ko lej ny spo ry pro blem dla pa cjen ta to po ope ra cyj -
ny ból, któ ry to wa rzy szy wła ści wie każ de mu cho re -
mu. Zła ma nie jest pierw szym źró dłem bó lu, a wy ko -
na ny za bieg ope ra cyj ny na ogół ten ból moc no na si -
la, lecz moż li wo ści współ cze snej anal ge zji (re duk cji
bó lu za po mo cą środ ków far ma ko lo gicz nych) sku -
tecz nie po ma ga ją cho re mu tak że z tym pro ble mem.

Re ha bi li ta cja i po ura zo we uspraw nia nie przy cho -
dzi za wsze ła twiej oso bom, któ re choć by w mi ni mal -
nym stop niu pró bo wa ły utrzy my wać się w do brej for -
mie. Oso by bę dą ce w sła bej kon dy cji fi zycz nej zno szą
ten pro ces go rzej i często nie przy no si on ocze ki wa -
nych re zul ta tów.

Se nio rzy są gru pą szcze gól nie na ra żo ną na upad -
ki, za gra ża ją ce ich zdro wiu, a na wet ży ciu. Czyn ni -
ków ry zy ka jest wie le, znacz ną ich część moż na jed -
nak wy eli mi no wać. Istot nym czyn ni kiem jest oczy wi -
ście za po bie ga nie ura zom i uświa da mia nie se nio -
rom, jak po waż ne mo gą mieć kon se kwen cje. Od po -
wied nia fi zjo pro fi lak ty ka nie tyl ko znacz nie zmniej -
szy ry zy ko wy stą pie nia te go ty pu in cy den tów, ale
umoż li wi oso bom star szym pro wa dze nie sa mo dziel -
ne go, ak tyw ne go ży cia i przede wszyst kim po pra wi
je go ja kość.
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Zapobiegajmy urazom

reklama

Człon ko wie So sno wiec kiej Ra dy
Se nio rów peł nią dy żu ry wsie dzi bie
Ra dy przy ul. Mo drze jow skiej 42
od po nie dział ku do czwart ku.
W każ dy trze ci po nie dzia łek mie -
sią ca w cza sie dy żu ru są udzie la ne
bez płat ne po ra dy praw ne, a w każ -
dą śro dę pro wa dzo ne jest po go to -
wie in for ma tycz ne dla se nio -

rów 60+. Se nio rzy za pra sza ją
miesz kań ców do kon tak tu. red

Dy żu ry Ra dy Se nio rów

HARMONOGRAM DYŻURÓW
Poniedziałki: godz. 11.00 – 13.00
Wtorki: godz. 11.00 – 12.00
Środy: godz. 16.00 – 17.00
Czwartki: godz. 11.00 – 12.00 

W związ ku z re ali za cją pro jek -
tów „Ak tyw ne Cen trum – Szan sa
dla Nas!” oraz „Miej ski Ośro dek
Roz wo ju Spo łecz ne go” miesz kań -
cy So snow ca mo gą sko rzy stać
z bez płat nych po rad psy cho lo ga
oraz praw ni ka. Miesz kań cy cen -
trum So snow ca mo gą sko rzy stać
z bez płat nych po rad psy cho lo ga
oraz praw ni ka w ra mach pro jek -
tu „Ak tyw ne Cen trum – Szan sa
dla Nas!”, współ fi nan so wa ne go ze
środ ków Unii Eu ro pej skiej Eu ro -
pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go
w ra mach Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ślą -
skie go na la ta 2014 – 2020. W mie -
sią cu stycz niu dy żu ry dla miesz -
kań ców cen trum So snow ca z za -
kre su po rad nic twa praw ne go
oraz po rad nic twa psy cho lo gicz -
ne go dla osób fi zycz nych bę dą
się od by wać przy ul. Mo drze -
jow skiej 42 w So snow cu zgod -
nie z po niż szym har mo no gra -
mem: 
• dy żu ry praw ni ka w dniach:

16.01.2019 r. w godz. od 13.30
do 15.30 oraz 17.01.2019 r.
w godz. od 13.30 do 15.30,

• dy żur psy cho lo ga w dniach:
21.01.2019 r. w godz. od 10.00
do 14.00.
Miesz kań cy dziel nic: Ka zi mierz

Gór ni czy oraz Ju liusz mo gą sko rzy -
stać z bez płat nych po rad psy cho lo -
ga oraz praw ni ka wra mach pro jek -
tu „Miej ski Ośro dek Roz wo ju Spo -
łecz ne go”, współ fi nan so wa ne go ze
środ ków Unii Eu ro pej skiej Eu ro pej -
skie go Fun du szu Spo łecz ne go
wra mach Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ślą -
skie go na la ta 2014 – 2020.

W mie sią cu  stycz niu  dy żu -
ry dla miesz kań ców dziel nic: Ka zi -
mierz Gór ni czy oraz Ju liusz z za -
kre su po rad nic twa praw ne go oraz
po rad nic twa psy cho lo gicz ne go dla
osób fi zycz nych bę dą się od by -
wać w Szko le Pod sta wo wej nr 32
w So snow cu przy ul. Ar mii Kra jo -
wej 93 w So snow cu zgod nie z po -
niż szym har mo no gra mem:
• dy żu ry praw ni ka w dniach:

16.01.2019 r. w godz. od 12.00
do 16.00, 

• dy żur psy cho lo ga w dniach:
18.01.2019 r. w godz. od 13.00
do 17.00.  KP

Po ra dy praw ni ka i psy cho lo ga 
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Tak świętowaliśmy i witaliśmy Nowy Rok
Św. Mikołaj, jak co roku z rozmachem, otworzył wrota manufaktury, w której dla dzieciaków moc atrakcji i wspaniałej zabawy zapewniły elfy, które
pomagały przybyszowi z Laponii. To był dopiero początek tego świątecznego i magicznego czasu. Przed świętami ruszyło jeszcze lodowisko, odbyło się
wielkie miejskie kolędowanie w„Muzie” i działał jarmark na ul. Modrzejowskiej. Nowy Rok sosnowiczanie przywitali wraz z zespołem Silver Dance
i nieśmiertelnym Michałem Wiśniewskim, liderem zespołu Ich Troje. 
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Wszystkie ręce na pokład
Misja ratowania ekstraklasy dla Zagłębia rozpoczęta

Nie tak miała wyglądać pierwsza część sezonu w wykonaniu Zagłębia. Sosnowiczanie, którzy latem
po dziesięciu latach przerwy ponownie zameldowali się w ekstraklasie, zakończyli rok w minorowych
nastrojach. Tylko dwa zwycięstwa odniesione w dwudziestu spotkaniach, w sumie dwanaście
wywalczonych punktów i ostatnie miejsce w tabeli. W klubie z Kresowej nie załamują jednak rąk
i błyskawicznie rozpoczęli misję ratunkową. Cel jest jeden – zachować miejsce w ekstraklasie!

Krzysz tof Po lacz kie wicz 

– Gdzie po peł ni li śmy błę -
dy? Oso bi ście uwa żam, że zbyt
eu fo rycz nie pod sze dłem do spra -
wy. My śla łem, że da my ra dę. Si łą
roz pę du, na fa li ogól nej ra do ści,
skoń czy my pierw szą run dę
w dol nych re jo nach ta be li, ale nie
na sa mym dnie. Mia łem w pa mię -
ci spo tka nia z po przed nich se zo -
nów z ze spo ła mi eks tra kla sy
w roz gryw kach Pu cha ru Pol ski.
Nie wy glą da li śmy w nich źle. Co
in ne go jed nak jed no spo tka nie,
na któ re się spi nasz, a co in ne go
co dzien ne gra nie w eks tra kla sie.
Po sta wi li śmy na tych pił ka rzy,
któ rzy wy wal czy li awans. Z per -
spek ty wy cza su był to błąd.
Na pew no nie wszyst kie trans fe ry
wy pa li ły. In na spra wa to VAR
i sę dziow skie hi sto rie, choć oczy -
wi ście nie twier dzę, że tyl ko
przez to je ste śmy tam, gdzie je ste -
śmy. Co nie zmie nia fak tu, że kil -
ka „oczek” w ten spo sób nam
ucie kło. By ły me cze, w któ rych
gra li śmy do brą pił kę, ale nie do -
wieź li śmy do koń ca ko rzyst nych
wy ni ków. Czkaw ką od bi ja ją się

nam me cze z Gór ni kiem Za brze,
Cra co vią czy Ślą skiem. Te go jed -
nak nie wró ci my. Te raz mu si my
prze bu do wać ze spół i to jak naj -
szyb ciej, stąd trans fe ry z ostat nich
dni. Pił kar sko ustę po wa li śmy,
bra ko wa ło zmien ni ków. Ka dra
mu si być bar dziej wy rów na na.
Na pew no nie pad nie my
przed roz po czę ciem run dy na ko -
la na. Wal czy my. Przed na mi sie -
dem na ście spo tkań, z któ rych
każ dy bę dzie me czem o wszyst -
ko – pod kre śla Mar cin Ja ro szew -
ski, pre zes Za głę bia.

OŚMIU DO OD STRZA ŁU
Po ostat nim ubie gło rocz nym me -
czu z Le gią War sza wa za rząd klu -
bu pod jął de cy zję o wy sta wie niu
na li stę trans fe ro wą pię ciu pił ka -
rzy: Ada ma Ba na sia ka, Ada ma
Ko kosz kę, Giáco mo Mel lo, Cal -
lu ma Rzon cę oraz De ja na Vo kić
(w je go wy pad ku w grę wcho dzi
opcja wy po ży cze nia). Wcze śniej
klub roz wią zał za po ro zu mie niem
stron umo wy z Por tu gal czy -
kiem Nu no Mal he iro oraz Ni ge -
ryj czy kiem Ju nio rem To ru na ri -
ghą. Po nad to do dru ży ny re zerw

prze su nię ty zo stał  Ale xan -
dro  Chri sto vao.  Ko mi sja Li gi
Eks tra kla sy S.A. zdys kwa li fi ko -
wa ła pił ka rza Za głę bia na dzie -
sięć li go wych spo tkań oraz na ło -
ży ła 20 tys. zł ka ry za bru tal ny
faul, ja kie go An gol czyk do pu ścił
się pod czas spo tka nia z Po go nią
Szcze cin.

SŁO WAC KI ZA CIĄG
W miej sce za wod ni ków, dla któ -
rych nie ma już miej sca w ka drze
Za głę bia, przy szli m.in. pił ka -
rze  mi strza Sło wa cji Spar ta ka
Trna va Lu kas Gres sak i Mar tin
Toth. Obaj pod pi sa li z so sno wiec -
kim klu bem pół rocz ne kon trak ty
z opcją prze dłu że nia ich o rok
w przy pad ku utrzy ma nia się
w Lot to Eks tra kla sie. 

29-let ni Lu kas Gres sak wy stę -
po wał w Trna vie od 2014 ro ku,
gra jąc głów nie na po zy cji de fen -
syw ne go po moc ni ka. Był pod sta -
wo wym za wod ni kiem Spar ta ka,
wy dat nie przy czy nia jąc się
do wy eli mi no wa nia Le gii War -
sza wa w ostat nich kwa li fi ka cjach
Li gi Mi strzów. We wspo mnia -
nych kwa li fi ka cjach ro ze grał 6
spo tkań, po nad to za li czył 6 me -
czów w Li dze Eu ro pej skiej (łącz -
nie z kwa li fi ka cja mi). W run dzie
je sien nej sło wac kiej eks tra kla sy
wy stą pił w 12 spo tka niach. –
Przede mną no we wy zwa nie
i wspól nie z Mar ti nem chcie li by -
śmy po móc Za głę biu w utrzy ma -
niu się w eks tra kla sie. O pol skiej
pił ce czy Za głę biu du żo do wie -
dzia łem się od Pa tri ka Mra -
za i Eri ka Gren de la, któ ry grał
w Gór ni ku Za brze. Znam tak że
in nych pił ka rzy sło wac kich, któ ry
wy stę pu ją w Pol sce. Mam na my -
śli Du sza na Ku cia ka, Lu ka sa Ha -
ra sli na czy Mar ti na Ko sta la z Wi -
sły Kra ków, z któ rym gra łem
w Trna vie – mó wi Lu kas Gres -
sak. 32-let ni Mar tin Toth, wy stę -
pu ją cy na po zy cji środ ko we go
obroń cy, w Spar ta ku no sił nu -
mer 22, ale w Za głę biu jest on za -
ję ty przez Żar ko Udo vi czi cia.

Toth grał w Trna vie od 2013 ro ku,
a w ostat nich kwa li fi ka cjach Li gi
Mi strzów wy stą pił w 5 spo tka -
niach. W Li dze Eu ro pej skiej za pi -
sał na kon cie 7 gier (łącz nie
z kwa li fi ka cja mi). W run dzie je -
sien nej sło wac kiej eks tra kla sy za -
grał w 16 spo tka niach. 

Ko lej ny za wod nik z li gi sło wac -
kiej, któ ry wzmoc nił Za głę bie
to… Po lak. Jest nim 22-la tek do -
sko na le zna ny w So snow cu. Na ra -
tu nek be nia min ko wi po spie szył
To masz Na wot ka, któ ry na Lu do -
wym grał w mi nio nym se zo nie.
Je sie nią bro nił barw MFK Ze -
mplín Mi cha lo vce. Za wod nik Le -
gii War sza wa spę dzi w eki pie Val -
da sa Iva nau ska sa naj bliż sze pół ro -
ku. Na wot ka mo że grać, za rów no
na skrzy dle, jak i bo ku obro ny. 

GRU ZIŃ SKI KRÓL
Za głę bie wzmac nia tak że si łę
ofen syw ną. Na Lu do wy tra -
fił Gior gi Ga be da va, król strzel -
ców li gi gru ziń skiej. 29-let ni
środ ko wy na past nik pod pi sał pół -
rocz ny kon trakt z opcją prze dłu -
że nia o rok. W 2018 ro ku strze -
lił w roz gryw kach li go wych 22
bram ki. Do te go do rob ku trze ba
do li czyć tra fie nie z rzu tu kar ne go
w kwa li fi ka cjach Li gi Eu ro pej -
skiej w me czu wy jaz do -
wym  z Be ita rem Je ro zo li ma.
Na ga li pił kar skiej wień czą -
cej 2018 rok w Gru zji, Ga be da va
zo stał uzna ny naj lep szym za wod -
ni kiem tam tej szej li gi, jak rów -
nież naj efek tyw niej szym gra -
czem. Do te go przy padł mu
wspo mnia ny ty tuł kró la strzel ców.
War to do dać, że w trak cie run dy
je sien nej Gru zin był bacz nie ob -
ser wo wa ny przez Za głę bie. To -
czy ły się wów czas roz mo wy, a ich
fi na łem by ło pod pi sa nie pół rocz -
nej umo wy. Ga be da va miał po -
nad to ofer tę gry w li dze ro syj -
skiej, ale z niej nie sko rzy stał.

Tre nin gi z klu bem roz po czął
po nad to wy cho wa nek Za głę bia
Da wid Ryn dak, któ ry ostat nio
bro nił barw I -li go wej Pusz czy
Nie po ło mi ce.

WY JAZD DO CHOR WA CJI
Przy go to wa nia do run dy re wan -
żo wej so sno wi cza nie roz po czę li 7
stycz nia. Na po czą tek dru ży nę
cze ka ły tre nin gi na wła snych
obiek tach i te sty wy dol no ścio we.
Do po ło wy stycz nia Za głę bie tre -
no wać bę dzie na wła snych obiek -
tach, a na stęp nie ze spół wy je dzie
na zgru po wa nie do Chor wa cji,
któ re po trwa od 15 do 28 stycz nia.
W Me du lin so sno wi cza nie wy stą -
pią w tur nie ju Are na Cup. 3 lu te -
go Za głę bie ro ze gra spa ring
z ŁKS -em Łódź. Bę dzie to test
przed li go wym bo jem. Run dę re -
wan żo wą nasz ze spół za in au gu ru -
je 9 lu te go wy jaz do wym me czem
ze Ślą skiem Wro cław. 

Nie ży je Ra fał Se le ga, by ły ho ke -
ista Za głę bia So sno wiec. Miał 41
lat. W la tach 90. ubie głe go wie ku
ucho dził za wiel ki ta lent pol skie -
go ho ke ja. 

Był waż nym za wod ni kiem mło -
dzie żo wych re pre zen ta cji, brał
udział wju nior skich mi strzo stwach
Eu ro py i mi strzo stwach świa ta.
W1996 ro ku był naj lep szym strzel -

cem i zo stał wy bra ny naj lep szym
za wod ni kiem MŚ U -20 gru py B.

Był za wod ni kiem ta kich klu -
bów jak Or lę ta So sno wiec, Pod -
ha le No wy Targ oraz KKH Ka to -
wi ce. W wie ku 23 lat prze rwał
spor to wą ka rie rę. Wró cił na lód
w se zo nie 2003/2004. Wów czas
grę w Za głę biu łą czył z pra cą za -
wo do wą.  KP

Zmarł Rafał Selega

So sno wiec upa mięt ni Ire nę Pół -
to rak, „mat kę pol skiej ko bie cej
pił ki no żvnej”. Jej imię no sić bę -
dzie no we ron do u zbie gu ulic
gen. Gro ta Ro wec kie go i Go spo -
dar czej. De cy zję w tej spra wie
pod ję li pod czas gru dnio wej se sji
so sno wiec cy rad ni.

Z ini cja ty wą nada nia ron du
imie nia Ire ny Pół to rak wy szli dzia -
ła cze Czar nych So sno wiec. To
wła śnie w tym klu bie dzię ki za an -
ga żo wa niu pa ni Ire ny, któ ra zmar ła
w 2013 ro ku, po wsta ła pierw sza
w Pol sce sek cja pił ki noż nej ko -
biet. – Mia ło to miej sce w po ło wie
lat 70. ubie głe go wie ku. Gdy by nie
ona, nie tyl ko nie by ło by suk ce sów
Czar nych, któ ry do dziś jest naj -
bar dziej uty tu ło wa nym klu bem
w Pol sce. So sno wiec ki klub dwa -
na ście ra zy się gał po mi strzo stwo
Pol ski, a je de na ście ra zy zdo był
Pu char Pol ski. Uwa ża my, że to do -
sko na ła oka zja, aby ją uho no ro -
wać – pod kre śla Ro bert Ma jew ski,
czło nek za rzą du klu bu.

Jesz cze za ży cia w 2009 ro ku
Ire na Pół to rak ja ko je dy na ko bie ta
w Pol sce otrzy ma ła Dia men to wą
Od zna kę – naj wyż sze od zna cze -
nie PZPN. 

Wy gra ła tak że kon kurs „Tre -
ner ka ro ku 2011”, or ga ni zo wa ny
przez Ko mi sję Spor tu Ko biet
PKOl, w ka te go rii „Za ca ło kształt
pra cy z ko bie ta mi”. Przez pra -
wie 20 lat by ła kie row nicz ką ko -

bie cej pił kar skiej re pre zen ta cji
Pol ski oraz wie lo let nim se kre ta -
rzem Wy dzia łu Pił kar stwa Ko bie -
ce go PZPN. Pra co wa ła do ostat -
nich chwil ży cia. By ła prze wod ni -
czą cą Wy dzia łu Pił kar stwa Ko -
bie ce go w Ślą skim Związ ku Pił ki
Noż nej i kie row nicz ką re pre zen -
ta cji Pol ski do lat 17, a wcze śnie
U -15 i U -19.

Po dob nie jak słyn na Po la Ne -
gri po cho dzi ła z Lip na. Słyn -
na ak to ra w So snow cu za li czy ła
tyl ko krót ki epi zod. Ire na Pół to rak
miesz ka ła w nim po nad sześć -
dzie siąt lat. Jej mąż Cze sław tak -
że grał w pił kę noż ną, m. in.
w AKS Niw ka So sno wiec. KP

Ikona kobiecej piłki nożnej patronką
ronda w Sosnowcu

Z inicjatywą upamiętnienia
w ten sposób Ireny Półtorak
wystąpili działacze Czarnych
Sosnowiec. 

arc U
M

 w
 Sosnow

cu
zd

ję
ci

a:
 a

rc
. w

w
w.

za
gl

eb
ie

.e
u

W ratowaniu sosnowiczan przed spadkiem mają pomóc Słowacy Lukas Gressak (z lewej)
oraz Martin Toth. Na zdjęciu w towarzystwie prezesa Marcina Jaroszewskiego.

Szymon Pawłowski to jeden z niewielu piłkarzy Zagłębia,
którzy jesienią nie zawiedli.

Czas po mię dzy świę ta mi a za ba -
wą syl we stro wą Ślą ski Zwią zek
Ho ke ja na tra wie prze zna cza
na spo tka nia kadr wo je wódz kich.
W tym ro ku w dniach od 27 do 30
grud nia spo ty ka ły się ka dry U -10,
U -12, U -14 oraz U -16. Dla wie lu
za wod ni ków jest to oka zja, aby
po twier dzić swo ją do brą po sta wę
w klu bach i zro bić ko lej ny krok
w ka rie rze spor to wej. Wśród tej
licz nej gru py zna leź li się tak że za -
wod ni cy z so sno wiec kie go klu bu
UKS Or lę ta.

Łącz nie na kon sul ta cje z So -
snow ca do Tar now skich Gór uda -
ło się aż 18 za wod ni czek i za wod -

ni ków. Naj licz niej szą gru pę two -
rzy li kan dy da ci w gru pie U -10,
w któ rej wzię ło udział 12 za wod -
ni ków, po 6 dziew cząt i chłop ców.
Część so sno wiec kich za wod ni -
ków to już sta li by wal cy kadr wo -
je wódz kich i mo że dzię ki nim
i ich po sta wie uto ro wa li dro gę dla
na stęp nych ko le ża nek i ko le gów.
Ca ła gru pa, któ ra po ja wi ła się
na kon sul ta cjach kadr wo je wódz -
kich, to ucznio wie jed nej pla ców -
ki, Szko ły Pod sta wo wej nr 15. To
dzię ki przy chyl no ści dy rek cji
szko ły so sno wiec ki ho kej na tra -
wie za czy na być mar ką roz po zna -
wal ną na are nach spor to wych. KP

Ho ke iści na tra wie na kon sul ta cjach

arc SP nr15 w
So snow

 cu

Za wod ni cy UKS Or lę ta uczest ni czy li w kon sul ta cjach kadr
wo je wódz kich.
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Karmelitanki Dzieciątka Jezus 
31 grud nia 1921 ro ku o godz.
7.00 w kra kow skim ko ście le p. w.
świę tych Te re sy od Je zu sa i Ja -
naodKrzy ża – przyklasz to rze kar -
me li ta nek bo sych roz po czę ła się
szcze gól na uro czy stość.  Oj ciec
An zelm Gą dek pro win cjał kar me -
li tów bo sych  do ko nał in au gu ra cji
Zgro ma dze nia Sióstr Kar me li ta -
nek Dzie ciąt ka Je zus. Pierw szą
prze ło żo ną Zgro ma dze nia zo sta ła
Ja ni na Kie ro ciń ska – ko bie ta, któ -
ra w cią gu dwu dzie stu pię ciu lat
swej dzia łal no ści, jak nikt in ny, za -
pra co wa ła so bie na mia no „Mat ki
ro bot ni ków i apo stoł ki Za głę bia”. 

Jesz cze te go sa me go dnia Ja ni -
na Kie ro ciń ska już ja ko Mat ka Te -
re sa wraz z sio strą Jó ze fą oraz czte -
re ma kan dy dat ka mi przy je cha ła
do So snow ca. Ini cja to rem przy by -
cia kar me li ta nek do na sze go mia -
sta był zna ny ze swej spo łecz nej
dzia łal no ści ks. Fran ci szek Ra -
czyń ski – rek tor ko ścio ła (tzw. ko -
le jo we go) p. w. Naj święt sze go Ser -
ca Pa na Je zu sa i jed no cze śnie pre -
zes To wa rzy stwa Do bro czyn no -
ści.  To wła śnie za je go sta ra niem
sio stry tra fi ły do sto li cy Za głę -
bia inie ja ko „zmar szu” roz po czę ły
pra cę w na le żą cych do To wa rzy -
stwa pla ców kach: dwóch sie ro ciń -
cach, do mu star ców, ja dło daj ni,
pra cow ni szy cia i ha ftu, „Kro pli
Mle ka” (do kar mia nie ma tek idzie -
ci), kuch ni Ame ry kań skie go Ko -
mi te tu Po mo cy Dzie ciom, in tro li -
ga tor ni oraz ma ga zy nach z odzie -
żą i żyw no ścią. Sio stry za miesz ka -
ły w na le żą cych do to wa rzy stwa
drew nia nych ba ra kach przy ko -
ściół ku ko le jo wym.

Za kres prac prze ra stał si ły mło -
de go zgro ma dze nia, dla te go sio stry
opu ści ły To wa rzy stwo Do bro czyn -
no ści. Po za cięż ką pra cą fi zycz ną
po trzeb ny był rów nież czas na mo -
dli twę i roz wój du cho wy. Kar me li -
tan ki prze nio sły się na ul. Naf to wą
(dodziel ni cy nę dzy, tzw. Abi sy nii).
Tam, po mi mo trud nych wa run ków,
roz po czę ły kur sy ha ftu i szy cia dla
dziew cząt. W ko lej nych la tach, po -
zo sta jąc w skraj nym ubó stwie, sio -
stry tu ła ły się po róż nych tym cza -
so wych miej scach za miesz ka nia.
Do pie ro we wrze śniu 1925 ro ku
mo gły wpro wa dzić się do za ku -
pio ne go (za po ży czo ne pie nią dze)
do mu przy uli cy Wiej skiej 25.
Przez pe wien okres zaj mo wa ły
w nim za le d wie jed no po miesz -
cze nie. 

De ter mi na cja oraz wy tę żo -
na pra ca spra wi ły, że kar me li tan ki
Dzie ciąt ka Je zus spro sta ły ce lom,
ja kie so bie wy zna czy ły. Zgro ma -
dze nie nie tyl ko prze trwa ło naj trud -
niej szy okres, ale wy szło z nie go
umoc nio ne, za rów no pod wzglę -
dem du cho wym, jak i w dzie dzi nie
dzia łal no ści do bro czyn nej na rzecz
miesz kań ców po grą żo ne go w kry -
zy sie eko no micz nym So snow ca. 

Po kil ku la tach skrom ny klasz -
tor ny bu dy nek za czął „pę kać
w szwach”. Mat ka Te re sa zor ga ni -
zo wa ła bez płat ną ochron kę z do ży -
wia niem dla bied nych dzie ci oraz
szko łę pod sta wo wą. Utwo rzy ła
w do mu sióstr pra cow nię ha ftu
i szy cia dla dziew cząt. Or ga ni zo wa -
ne by ły re ko lek cje dla So da li cji Ma -
riań skiej. Przy do mu sióstr ist nia ło
Ka to lic kie Sto wa rzy sze nie Mło -

dzie ży Żeń skiej oraz Ko ło Ma tek.
Wła sny mi si ła mi Zgro ma dze nia
oraz przy wspar ciu so sno wi czan,
któ rzy do ce nia li po świę ce nie kar -
me li ta nek, w1936 ro ku przy stą pio -
no do roz bu do wy do tych cza so wej
sie dzi by Zgro ma dze nia wce lu zor -
ga ni zo wa nia w nim gim na zjum. 

Pod czas nie miec kiej oku pa cji
klasz tor był ośrod kiem mo dli twy
oraz po stów win ten cji wy zwo le nia
Oj czy zny. Znaj do wa li w nim
schro nie nie żoł nie rze Ar mii Kra jo -
wej, dziew czę ta za gro żo ne wy wóz -
ką na ro bo ty przy mu so we do Nie -
miec oraz sie ro ty wo jen ne i dzie ci

po cho dze nia ży dow skie go. Sio stry
ni gdy nie za nie cha ły po mo cy Ży -
dom, po mi mo gro żą cej za to ka ry
śmier ci. Tak że wcza sie woj ny każ -
de go dnia by ła wy da wa na go rą ca
zu pa w ra mach zor ga ni zo wa nej
„kuch ni dla ubo gich”.

W tym miej scu po zwo lę so bie
prze rwać opo wieść i jed no cze śnie
za pro po no wać Pań stwu od wie dze -
nie in te re su ją ce go mu zeum, któ re
dzia ła przy so sno wiec kim Kar me -
lu. Pod czas zwie dza nia moż na nie
tyl ko po znać dzie je Zgro ma dze nia,
ale tak że za głę bić się w at mos fe rę
So snow ca sprzed kil ku dzie się ciu

lat. Moż na rów nież od czuć to
szcze gól ne du cho we cie pło, któ re
przy wo łu je pa mięć o od waż nych
ipra co wi tych sio strach kar me li tan -
kach Dzie ciąt ka Je zus.

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

Za pomoc w przygotowaniu artykułu dziękuję
siostrze Bogdanie Batog CSCIJ z Wicepostulacji
Sługi Bożej M. Teresy Kierocińskiej.  

O. Anzelm Gądek o Matce Teresie
Kierocińskiej: „Wobec tego
wybrałem tę, która ze wszystkich
najmniej była znaną służącą u sióstr
Albertynek, cichą, ukrytą, nawet
tercjarką mało znaną. Zgodziła się
podjąć dzieło i pracę, o której tak
jak ja, nie miała pojęcia. Miała
jednak ducha, który się nie
załamuje”.

Muzeum Domu Macierzystego
Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek
Dzieciątka Jezus znajduje się
w Sosnowcu, przy ulicy Matki Teresy
Kierocińskiej 25. Wstęp jest
bezpłatny. Muzeum jest
czynne:  poniedziałek
i wtorek w godz. 9.00 – 12.00,
środa w godz. 15.00 – 18.00
(z wyjątkiem świąt kościelnych
i państwowych).
Grupy zorganizowane oraz zajęcia
edukacyjne należy zgłaszać
telefonicznie – tel. 570 697 664.
Adres strony internetowej:
www.karmelitanki.pl/muzeum/. 

Józef Bombecki, pochodzenia żydowskiego, który jako dziecko znalazł
schronienie u sióstr, napisał w Księdze Pamiątkowej: „Matka Teresa była
mi Matką. (…) Można powiedzieć, że żyję dzięki Matce Teresie i Jej
duchowym córkom. Podczas wojny narażając życie swoje i innych sióstr,
ukrywała mnie przed okupantem. Jakież słowa mogą oddać moją
wdzięczność? Jak można podziękować za życie? Zgromadzenie Sióstr
Karmelitanek w Sosnowcu uważam za swój rodzinny dom, a Matkę
Teresę za przybraną Matkę”. Za pomoc udzielaną Żydom Matka Teresa
została pośmiertnie odznaczona dyplomem „Sprawiedliwy wśród
Narodów Świata”.  

Na zdjęciu z 1946 roku widzimy siostry na tle domu Zgromadzenia przy dawnej ulicy Wiejskiej 25 – obecnie ulica nosi imię
Matki Teresy Kierocińskiej. Jest to ostania fotografia przedstawiająca Matkę Teresę. Znajduje się ona po środku trzeciego rzędu.
Zdjęcie pochodzi z Archiwum Matki Teresy Kierocińskiej.  

Matka Teresa Kierocińska – Matka Zagłębia. Dnia 3 maja 2013 r.
wWatykanie promulgowano dekret o heroiczności cnót
założycielki Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka
Jezus. Odtąd przysługuje jej tytuł Czcigodnej Służebnicy Bożej.

Zgromadzenie zajmowało się również prowadzeniem działalności edukacyjnej.
Przypomina o tym sala zaimprowizowana na klasę szkolną. Na szafkach umieszczono
zdjęcia wychowanków. 

Wnętrze sali wieluńskiej nawiązuje do czasów dzieciństwa i wczesnej młodości Janiny
Kierocińskiej. 

Archiw
um

 M
atki Teresy Kierocińskiej
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Moż na po wie dzieć na resz cie! Tuż
przed świę ta mi Bo że go Na ro dze -
nia pre mie rę mia ła pierw sza
książ ka, w któ rej spi sa na zo sta ła
hi sto ria pił kar skie go Za głę bia.
No si ty tuł „Za głę bie So sno -
wiec – Hi sto ria Pił ki Noż nej”,
a jej au to rem jest by ły pił karz na -
sze go klu bu Ja cek Sku ta.

Hi sto ria klu bu zo sta ła spi sa -
na na po nad 600 stro nach. Wy da -
na na kre do wym pa pie rze i bo ga -
to ilu stro wa na na pew no znaj dzie
się w do mu każ de go ki bi ca na sze -
go klu bu. Sta ty stycz ne uję cie, naj -
waż niej sze wy da rze nia z dzie jów
klu bu, bio gra my pił ka rza, syl wet -
ki tre ne rów, aneg do ty. To wszyst -
ko znaj dzie my w książ ce, nad któ -
rą au tor pra co wał po nad trzy la -
ta. – Skąd po mysł na książ kę?
Od dwu dzie stu lat in te re su ję się
pu bli ka cja mi na te mat pol skich
klu bów pił kar skich. Za głę bie jest
prak tycz nie ostat nim ta kim to po -
wym klu bem, któ ry ta kiej książ ki
nie po sia dał. Mam tu taj na my śli
klu by z naj dłuż szym sta żem wy -
stę pów w eks tra kla sie oraz tych
naj bar dziej uty tu ło wa nych. Do tej

po ry je dy nym wy da niem na te mat
hi sto rii Za głę bia by ła 32-stro ni co -
wa kro ni ka wy da na z oka zji ju bi -
le uszu klu bu w 2001 ro ku – pod -
kre śla Ja cek Sku ta. Au tor pu bli ka -
cji nie kry je, że pra ca by ła dla nie -
go spo rym wy zwa niem.- Przede
wszyst kim dla te go, że je stem
ama to rem w tym te ma cie. To dla
mnie tyl ko pa sja. Obec nie miesz -
kam w Pie ka rach Ślą skich i je stem
zwią za ny z tam tej szym klu bem.
Na pi sa łem kil ka pu bli ka cji na te -
mat tej dru ży ny. Wieść o tym, że
pi szę, do tar ła do So snow ca i za -
pro po no wa no mi stwo rze nie
książ ki o Za głę biu. Szyb ko do sze -
dłem do po ro zu mie nia z pre ze sem
Mar ci nem Ja ro szew skim, któ ry
chciał, aby ta książ ka po wsta ła.
Nie ukry wam, że by ło cięż ko. To
by ło trud ne za da nie lo gi stycz nie,
mia łem kil ka kry zy sów. Pra co wa -
łem nad tą książ ką trzy la ta,
w ostat nich chwi li do łą czył
do mnie Ju rek Mu cha, rzecz nik
pra so wy klu bu i po ra dzi li śmy so -
bie z tym – nie ukry wa sa tys fak cji
au tor książ ki, któ ra moż na na być
w ce nie 89 zł. KP

Pierw sza ta ka pu bli ka cja

Sosnowiczanie pamiętają
o wprowadzeniu stanu wojennego

Historia piłkarskiego Zagłębia została spisana na ponad
600 stronach.

Na rondzie im. Solidarności w Niwce władze miasta
i sosnowiczanie upamiętnili 37. rocznicę wprowadzenia
stanu wojennego. 

arc

Po raz ko lej ny so sno wi cza nie spo -
tka li się w no cy z 12 na 13 grud -
nia na ron dzie im. So li dar no ści
w Niw ce, aby upa mięt nić 37.
rocz ni cę wpro wa dze nia sta nu wo -
jen ne go. Zło żo no wią zan ki kwia -
tów oraz za pa lo no zni cze. So sno -
wiec ki sa mo rząd re pre zen to wa li
m. in. I za stęp ca pre zy den ta mia -
sta Zbi gniew By szew ski oraz
Prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej
Ma te usz Bo che nek.

– Bar dzo się cie szę, że mi mo
póź nej po ry spo ra gru pa so sno wi -
czan przy by ła tu taj, aby od dać hołd
tym, któ rzy wal czy li i gi nę li
za wol ną Pol skę. Spo ty ka my się

w tym miej scu po raz czwar ty.
W no cy z 12 na 13 grud nia 2015 r.,
z ini cja ty wy pre zy den ta Ar ka diu -
sza Chę ciń ski po raz pierw szy
naron dzie im. So li dar no ści wNiw -
ce od by ły się uro czy sto ści upa mięt -
nia ją ce wpro wa dze nie sta nu wo -
jen ne go. Ta tra dy cja rok rocz nie jest
pod trzy my wa na iwie rzę, że tak bę -
dzie już za wsze. Pa mię taj my w ta -
kich mo men tach o tym, że do bro
na sze go kra ju jest naj waż niej sze.
Bez wzglę du na po dzia ły po li tycz -
ne naj waż niej sza jest na sza oj czy -
zna. Nikt za nas o to nie za -
dba – pod kre ślał pod czas uro czy -
sto ści Ma te usz Bo che nek. KP

M
aciej Łydek

Bitwa o Sosnowiec
156. rocznica Powstania Styczniowego

Już za kilka tygodni będziemy obchodzić 153. rocznicę Powstania Styczniowego. Jedną z najbardziej
związanych z powstaniem miejsc w Zagłębiu Dąbrowskim jest sosnowiecka dzielnica Maczki –
dawniej Granica.

Po dob nie jak w la tach ubie głych,
także i w tym ro ku miesz kań cy
Ma czek, jak rów nież in nych czę -
ści na sze go mia sta, uczczą wy da -
rze nia sprzed lat, na któ re już dziś
w imie niu pre zy den ta So snow ca
Ar ka diu sza Chę ciń skie go ser -
decz ne za pra sza my. Uro czy sto ści
roz pocz ną się w macz kow skim
ko ście le pw. św. Apo sto łów Pio tra
i Paw ła. Na stęp nie ze bra ni przej -
dą na tzw. Ry nek, gdzie znaj du je
się ka mień, upa mięt nia ją cy po -
wstań ców od dzia łu Apo li na re go
Ku row skie go (na zdję ciu), któ -
rych dzia łal ność przy po mi na my
dziś na ła mach „Ku rie ra Miej -
skie go”. Pa mięć po wstań ców zo -
sta nie uczczo na tak że pod czas
uro czy sto ści pod dwor cem PKP.

Na te re nach Za głę bia sta cjo no -
wa ły sto sun ko wo nie wiel kie od -
dzia ły ro syj skie. Ce lem po wstań -
ców sta ło się opa no wa nie sta cji
ko le jo wych, wraz z ko mo ra mi
cel ny mi oraz przej ścia mi gra nicz -
ny mi w Mo drze jo wie i Cze la dzi.
Po wy zwo le niu Ma czek si ły po -
wstań ców uda ły się do So snow ca,
gdzie w no cy z 6 na 7 lu te go sto -
czy ły po tycz kę o tam tej szy dwo -
rzec, któ ra prze szła do hi sto rii ja -
ko bi twa o So sno wiec. 

Od dzia ły po wstań cze Apo li na -
re go Ku row skie go z Oj co wa wy -
ru szy ły 5 lu te go nad ra nem w stro -
nę Ol ku sza. Od dział skła dał się
z jaz dy, ko sy nie rów i strzel ców
w si le ok. 150 osób. W Prze gi ni
po wstań ców za si li ła do dat ko wo
gru pa ok. 100 lu dzi. Po noc le gu
w Ol ku szu po wstań cy skie ro wa li
się do Sław ko wa i po od po czyn ku
wy ru szy li do Ma czek, gdzie do łą -
czy ło do nich kil ku gór ni ków.

W Macz kach ko le ja rze uzbro -
ili po ciąg zło żo ny z dwóch lo ko -
mo tyw i dzie się ciu wa go nów to -

wa ro wych, któ re obu do wa no pod -
kła da mi ko le jo wy mi. O go dzi -
nie 21.00 od dział wy je chał z Ma -
czek przez Ząb ko wi ce i Dą bro wę
do So snow ca. O go dzi nie 2.00
w re jo nie Siel ca pie cho ta i ka wa -
le ria opu ści ły po ciąg i ru szy ły
pie szo do dwor ca i są sia du ją cej
z nim ko mo ry cel nej.

Na sta cji po wstań cy za ata ko -
wa li ob sa dzo ną przez ro syj skich
po gra nicz ni ków ko mo rę cel ną.
Po kil ku sztur mach po wstań cy
wdar li się do bu dyn ku, a Ro sja nie
ucie kli. Ucie ka ją cych Ro sjan
mia ła za mknąć w ko tle po wstań -
cza ka wa le ria, jed nak więk szość
ucie ki nie rów zdo ła ła zbiec, głów -
nie za gra ni cę pru ską lub do Mo -
drze jo wa. Po przy by ciu nie do bit -
ków z So snow ca od dział ten jed -
nak też prze kro czył gra ni cę pru -
ską. Po wstań cy zdo by li w So -
snow cu 40 ko ni, broń i 97 tys. ru -

bli. Po ło wa pie nię dzy zo sta ła ode -
sła na Rzą do wi Na ro do we mu.

W efek cie ak cji w So snow cu
przez dwa ty go dnie oko li ce Za -
głę bia Dą brow skie go by ły kon tro -
lo wa ne przez ad mi ni stra cję po -
wstań czą, a na bu dyn kach pu -
blicz nych by ły wy wie szo ne pol -
skie fla gi. Od dział Ku row skie go
wró cił po ak cji do Dą bro wy,
gdzie urzą dzo no kwa te rę
w miesz ka niu Jó ze fa Pa try ce go
Ciesz kow skie go.

Ku row ski po dzie lił pie nią dze
zdo by te w So snow cu. Ku pił u Ży -
dów bę dziń skich po ob ni żo nej ce -
nie za pas ko żu chów, bu ty i in ne
nie zbęd ne wy po sa że nie. Ży dzi
ofia ro wa li przy tym Ku row skie -
mu uzbie ra ne w swo im gro -
nie 10 000 pol skich zło tych.

Dwu dnio wy po byt od dzia łu
Apo li na re go Ku row skie go w Dą -
bro wie za koń czył się uro czy stą

mszą po lo wą z udzia łem miesz -
kań ców imiej sco wej or kie stry gór -
ni czej. Przy dźwię kach Ma zur ka
Dą brow skie go, po wstań cy wy ma -
sze ro wa li w kie run ku Sław ko wa
i Ol ku sza. Na cze le od dzia łu szła
jed no li cie umun du ro wa na or kie -
stra, któ rej człon ko wie wzię li po -
tem udział w po wstań czych po -
tycz kach. Apo li na ry Ku row ski po -
są dza ny o nie udol ne do wo dze nie
w cza sie bi twy pod Mie cho wem
(17 lu te go 1863 ro ku) i walk
o utrzy ma nie trój ką ta gra nicz ne go
mię dzy za bo ra mi, zo stał usu nię ty
ze sta no wi ska wo je wo dy. Uszedł
do Ga li cji. Do pie ro w lu tym 1864
ro ku po ja wił się w Kon gre sów ce,
ja ko do wód ca dy wi zji kra kow skiej
w II kor pu sie Jó ze fa Hau ke Bo sa -
ka, a na stęp nie szef szta bu w tym
kor pu sie. 21 lu te go 1864 bez sku -
tecz nie sztur mo wał Opa tów. Na -
stęp nie wy emi gro wał do Szwaj ca -
rii. Po wsta nie Stycz nio we wy bu -
chło 22 stycz nia 1863 r. w Kró le -
stwie Pol skim i 1 lu te go 1863 r.
na Li twie, a trwa ło do je sie ni 1864
r. Za się giem ob ję ło tyl ko zie mie za -
bo ru ro syj skie go: Kró le stwo Pol -
skie oraz Zie mie Za bra ne. By ło
efek tem na ra sta ją ce go ter ro ru ro -
syj skie go wo bec bier ne go pol skie -
go opo ru i naj więk szym pol skim
po wsta niem na ro do wym, któ re
spo tka ło się z po par ciem mię dzy -
na ro do wej opi nii pu blicz nej. Mia ło
cha rak ter woj ny par ty zanc kiej,
w któ rej sto czo no ok. 1200 bi tew
i po ty czek. Mi mo po cząt ko wych
suk ce sów za koń czy ło się klę ską
po wstań ców, z któ rych kil ka dzie -
siąt ty się cy zo sta ło za bi tych wwal -
kach, bli sko ty siąc stra co nych,
ok. 38 tys. ska za nych na ka tor gę
lub zesłanych na Sy bir.

Oprac. Krzysz tof Po lacz kie wicz
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Apolinary Kurowski, pułkownik Powstania Styczniowego. 
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Inscenizacja bitwy o Sosnowiec, którą stoczyli powstańcy pod wodzą Apolinarego Kurowskiego. 
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ROZRYWKA

Poziomo: 1 – wydzielina sosny, 5 – wędkarz zakłada na niego

robaka, 8 – puls, 9 – ten sam film zrobiony po latach, 10 – np.

Dolittle lub House, 11 – dom Eskimosów, 12 – drobna różnica,

14 – siódmy przypadek w deklinacji, 16 – kolor w kartach, 

17 – sposobność, 19 – rzadkie imię męskie, 21 – kwaśna

przyprawa, 22 – nie z każdej będzie chleb, 25 – pododdział w

wojsku lub pierwiastek chemiczny, 28 – tam warzy się piwo, 

29 – rynek w starożytnym greckim mieście, 30 – kawał byle

jakiego mięsa, 32 – na ścianie, a nie farba, 34 – prawnik w firmie,

35 – karnawałowa, andrzejkowa…, 36 – Kuczma lub Breżniew,

37 – zespół, który twierdzi, że Baśka miała fajny biust, 

38 – złudzenie wzrokowe, 39 – zobojętnienie.

Pionowo: 1 – zawieszony pod sufitem, 2 – miasto nad

Jeziorakiem, 3 – nie wierzy w Boga, 4 – pracownia artysty, 

5 – dział rolnictwa, 6 – podstawa pomnika, 7 – niejedna w wesołym

miasteczku, 13 – człowiek nieustępliwy, 15 – meksykańscy Indianie,

18 – nie dziś i nie wczoraj, 20 – na drzwiach pokoju hotelowego, 

23 – w garderobie niemowlaka, 24 – europejskie państwo na

wyspie, 26 – reperacja, 27 – środek lokomocji w Wenecji, 

28 – bitwa, 31 – kłamca, 33 – figiel.

Rozwiązanie krzyżówki nr 11 /2018, WIESŁAWA MACIEJAK – CZAS UCIEKA 
Na gro dy otrzy mu ją: Mariola P. z Sosnowca, Elżbieta C. z Sosnowca, Barbara Ł. 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 

Jednostka terenowa

Federacji Konsumentów

w Sosnowcu

(32) 360-11-38 

KUPON
krzyżówka nr  1/2019

✂

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych  w prawym dolnym rogu
dadzą rozwiązanie, które prosimy przesyłać do 25 dnia każdego
miesiąca 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.

In tym na bio gra fia Han ki Or do nów ny na pod sta wie
jej pry wat nych za pi sków i li stów

O ro man sie dziew czy ny z pro le ta riac kie go do mu
i ary sto kra ty ze wspa nia łe go ro du Tysz kie wi czów
plot ko wał ca ły ar ty stycz ny świat. Za jej uwol nie niem
z Pa wia ka wsta wił się oso bi ście u Hi tle ra sam wło ski
król Wik tor Ema nu el. A jej wraż li wość na los dzie ci
ka za ła jej zor ga ni zo wać ak cję po szu ki wa nia i ewa ku -
owa nia z głę bi Ro sji pol skich sie rot wo jen nych. Pio -
sen kar ka, tan cer ka, ak tor ka okre su mię dzy wo jen ne -
go. Na zy wa na „cza ro dziej ką sce ny”. Nie prze mi ja ją -
cą sła wę przy nio sło jej wy ko na nie pio sen ki „Mi łość
ci wszyst ko wy ba czy” z fil mu „Szpieg w ma sce”. Or -

don ka zo sta ła le gen dą, któ rą sa ma wy kre owa ła. W re -
la cjach naj bliż szych po zo sta ła zwy czaj na i ta jem ni -
cza jed no cze śnie. Ale ja ka by ła na praw dę iko -
na przed wo jen nej pio sen ki?

An na Miesz kow ska w 1995 ro ku przy wio zła
do Pol ski ar chi wum li stów, no te sów i za pi sków Han -
ki Or do nów ny. Po trze bo wa ła jesz cze lat, aby do trzeć
do wie lu do ku men tów i lu dzi. Na pod sta wie ze bra -
ne go ma te ria łu po wsta ła opo wieść o ko bie cie, któ ra
za wo do wo mia ła nie omal wszyst ko, ale pra gnę ła tyl -
ko jed ne go – mi ło ści, któ ra wy ba czy „kłam stwo
i zdra dę, i grzech”.

Da ta wy da nia: 10 stycz nia 2019 r. 

Anna Mieszkowska

Hanka Ordonówna. Miłość jej wszystko wybaczy (Wyd. Prószyński i S-ka)

Po ry wa ją ca od pierw szej do ostat niej stro ny po wieść
w sty lu no ir, peł na se kre tów i kłamstw

Czy zda rza ci się spraw dzać te le fon part ne ra?
Czy masz do te go pra wo?! Czy je steś przy go to wa -

na na to, co tam znaj dziesz?
Wszyst ko za czę ło się od wia do mo ści. Do któ rej

Ra chel na wet nie chcia ła zaj rzeć. Ko cha Jac ka. Spo -
dzie wa się je go dziec ka. Ufa mu bez gra nicz nie.

Ale co się sta ło, to się nie od sta nie. Ra chel nie cof -
nie cza su i nie uwol ni się od my śli, któ re nie da ją jej
spo ko ju po tym, co prze czy ta ła.

Dla cze go Jack kła mie na te mat swo jej prze szło ści?
Co wła ści wie ukry wa? I czy Ra chel ma pra wo
za wszel ką ce nę do cie kać praw dy, zwłasz cza że sa ma
nie gra w otwar te kar ty?

Da ta wy da nia: 15 stycz nia 2019 r. 

Gillian McAllister

Wszystko oprócz prawdy (Wyd. Prószyński i S-ka)

To dzien nik Brid get Jo nes ery cy fro wej 
Nie mów cie ni ko mu, ale Jen jest jed ną z mo ich

ulu bio nych osób.
(Ma szy ny nie po win ny mieć ulu bień ców. Nie py -

taj cie mnie, jak to się sta ło).
Jen jest smut na. Aiden chce, że by by ła szczę śli wa.

Pro ste? Sęk w tym, że Jen jest atrak cyj ną trzy dzie -
stocz te ro lat ką po rzu co ną przez na rze czo ne go,
a Aiden – in te li gent nym, bły sko tli wym i dow cip -
nym… pro gra mem kom pu te ro wym.

Aiden zna Jen na wy lot. Ma do stęp do wszyst -
kich jej elek tro nicz nych urzą dzeń, wie, ja kiej pio -

sen ki słu cha naj czę ściej, wy szu ku je jej ulu bio ne
zdję cia i pod po wia da zło te my śli, któ re ją in spi ru -
ją. Sam do szedł do wnio sku, że tyl ko no wy part -
ner ży cio wy mo że za pew nić Jen szczę ście. Dla te -
go po sta no wił zna leźć jej dru gą po łów kę. Ale czy
Jen pod po rząd ku je się je go do sko na łe mu pla no -
wi?

Czy in te li gent na, ale bar dzo sztucz na ma szy na mo -
że od kryć in te li gen cję emo cjo nal ną i na pra wić ży cie
Jen? I do wie dzieć się, co tak na praw dę da je lu dziom
szczę ście?

Da ta wy da nia: 15 stycz nia 2019 r. 

P.Z. Reizin

Właściwy wybór (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. 

3 stycznia: „Kamerdyner”
10 stycznia: „Juliusz”
17 stycznia: „53 wojny”

24 stycznia: „Zimna wojna”
31 stycznia: Dywizjon 303.
Historia prawdziwa” 
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HO RO SKOP

BARAN (21.03. – 19.04.) – Styczeń
będzie pełen nowych pomysłów
i wyzwań. Nie rób jednak niczego
na siłę. Skup się teraz lepiej na pracy
niż na rozwijaniu więzi miłosnych.
Pod koniec miesiąca będzie czas
na miłość. Możesz też podjąć
decyzję o zmianie partnera.
BYK (20.04. – 22.05.) – Jeśli
utrzymasz dystans do tego, co
przyniesie styczeń, będzie to udany
miesiąc. Nie daj się wciągnąć
w konflikty w pracy i życiu
towarzyskim. Pracuj sumiennie,
a osiągniesz to, czego pragniesz.
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Dla
bliźniąt rok zacznie się trochę
nerwowo. Od 21 stycznia otworzą
się przed Tobą nowe możliwości.
Zaczniesz realizować spokojnie
i z rozwagą swoje plany. Nie
rezygnuj! Idź skrupulatnie
do przodu. Możesz bardzo wiele
zdziałać.
RAK (22.06. – 22.07.) – Styczeń to
dobry czas na zawarcie związku
małżeńskiego. Możesz dostać też
awans w pracy. Dobry czas
w planowaniu inwestycji. Słuchaj
intuicji. Dobrze wykorzystaj ten
sprzyjający okres.
LEW (23.07. – 23.08.) – W styczniu
pojawią się nowe pomysły, które
porwą Cię do działania. Wykorzystaj
swój potencjał. Nawiążesz też nowe
ciekawe relacje. Będzie to dobry czas
na miłość i rozwijanie przyjaźni.
PANNA (24.08. – 22.09.) – Początek
miesiąca będzie trochę nerwowy.
Staraj się kierować rozumem
w podejmowaniu decyzji.
Wykorzystaj swoje umiejętności.
Staraj się też uporządkować
wszystkie sprawy i wysunąć
priorytety. Sięgaj po to, co jest
możliwe.
WAGA (23.09. – 22.10.) –
Na początku roku spotkasz się
z paroma przeszkodami, lecz
spokojnie przeczekaj ten czas.
Zaplanuj wypad lub odpoczynek
poza miastem. Podejmiesz poważną
decyzję co do Twojego związku
partnerskiego. Jest to dobry czas
na działanie. Otwierają się nowe
możliwości.
SKORPION (23.10. –21.11) –
Styczeń przyniesie dobre
wiadomości z dziedziny finansów.
W drugiej połowie miesiąca może
dojść do napięć w stosunkach
z innymi osobami. Staraj się być
bardziej otwarty na ludzi. Nie bądź
uparty.
STRZELEC (22.11. – 21.12.) –
Początek roku zapowiada się
cudownie. Sprzyjać Ci będzie
szczęście. Jest to dobry czas
na znalezienie miłości lub nowych
przyjaciół. Czeka Cię także parę
miłych niespodzianek. Dobrze
wykorzystaj ten czas.
KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.)
– Na początku roku staniesz
pod presją wydarzeń i możesz
poczuć się trochę zmęczony.
Uporządkuj wszystkie sprawy,
w szczególności związane
z finansami. Nie zaniedbuj zdrowia.
Znajdź czas na relaks. Zaplanuj
daleką podróż.
WODNIK (20.01. – 18.02.)
– Początek roku będzie trochę
nerwowy, ale już w połowie
miesiąca powróci wszystko
do normy. Rozmówisz się ze swoim
partnerem i otworzysz się na nowe
znajomości. Unikaj pośpiechu
w swoim działaniu.
RYBY (19.02. – 20.03.) – Idź
za głosem intuicji i otwórz się
na poczucie szczęścia i miłości. Myśl
jednak trzeźwo, aby nie dać się
zwieść. Będzie to też pracowity
miesiąc. Nie trwoń pieniędzy. Jeśli
zajdzie potrzeba, słuchaj porad
dobrych przyjaciół.

reklama KINO
RE PER TU AR 
KI NA HE LIOS SO SNO WIEC 
04-10.01.2019 r.

KULTURA DOSTĘPNA: WYŁĄCZNIE
W CZWARTEK
„JULIUSZ” GODZ. 13:00, 18:00
Od lat: 15, Czas trwania: 98min,
Polska, 2016
PREMIERA:
„BUMBLEBEE” DUBBING
10: 00, 12: 30, 17: 30
Science-Fiction /Akcja, 113min,
Od lat: 13., USA, 2018, DUBBING
„BUMBLEBEE”
15:00, 18:30*, 21:00*, 20:15**
Science-Fiction /Akcja, 113min,
Od lat: 13., USA, 2018, napisy
* z wyjątkiem czwartku
* wyłącznie w czwartek
„SEKRETNY ŚWIAT KOTÓW”

10: 10, 12: 15, 17: 00 Animacja, Czas
trwania: 105min, od tak: b. o, Chiny, 2018
„ZABAWA ZABAWA”
13:20, 19:00, 21:15
Komediodramat, Czas trwania: 89min,
od lat: 15, Polska, 2018
FILMY TYGODNIA:
„AQUAMAN” 13:00*, 20:00
Akcja/Sci-fi/Przygodowy, od 10lat,
Australia/USA, 139min, 2018, napisy
* z wyjątkiem czwartku
„AQUAMAN” DUBBING 15:30
Akcja/Sci-fi/Przygodowy, od 10lat,
Australia/USA, 139min, 2018,
DUBBING
* wyłącznie w piątek, sobotę i niedzielę
** wyłącznie we wtorek, środę
i czwartek
„SPIEDER-MAN UNIWERSUM” 14:20
Animacja/Akcja/Fantasy, 117min,
Od lat 7, USA, 2018, napisy

„SPIEDER-MAN UNIWERSUM”
DUBBING 10: 40, 18: 00*, 18: 30**
Animacja/Akcja/Fantasy, 117min,
Od lat 7, USA, 2018, DUBBING
* z wyjątkiem czwartku 
** wyłącznie w czwartek
„PECH TO NIE GRZECH”
11: 00, 16: 00, 20: 30*, 21: 00**
Komedia romantyczna, Czas
trwania: 88min, od lat: 13, Polska, 2018
* z wyjątkiem czwartku
* wyłącznie w czwartek

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 – styczeń  2019

04, pt, godz. 19:00 „Horror szał” / P. Pilarski / PREMIERA
05, sob, godz. 18:00 Sylwester na bis 
06, niedz.  godz. 18:00 Sylwester na bis 
08, wt, godz. 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza / L.M.
Montgomery 09, śr, godz. 10:00 Ania z Zielonego / L.M.
Montgomery 
10, czw,  godz. 19:00 Pomoc domowa / M. Camoletti  
11, pt,  godz. 19:00 Pomoc domowa / M. Camoletti  
12, sob, godz. 18:00 Mesjasze/ J. Czapliński, M. Kącki  
13, niedz, godz. 18:00 Mesjasze / J. Czapliński, M. Kącki 
15, wt, godz. 10:00 Wróg – instrukcja obsługi / D. Cali, S.
Bloch
16, śr, godz.10:00 Wróg – instrukcja obsługi/ D. Cali, S. Bloch 

17, czw,  godz. 19:00 Sylwester na bis
18, pt, godz. 19:00 Sylwester na bis
19, sob, godz. 18:00 Sylwester na bis 
20, niedz, godz. 18:00 Sylwester na bis  
22, wt, godz. 10:00 Szewczyk Dratewka / M. Kownacka  
24, czw, godz. 19:00 Boeing, Boeing / M. Camoletti  
25, pt, godz. 19:00 Boeing, Boeing / M. Camoletti  
26, sob, godz. 18:00 Sylwester na bis 
27, niedz, godz. 18:00 Sylwester na bis  
29, wt, godz. 10:00 Pyza na polskich dróżkach / H.
Januszewska
30, wt, godz. 10:00 Pyza na polskich dróżkach/ H. Januszewska 
31, czw, godz. 19:00 Duchologia polska / P. Soszyński

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 1 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 spektakle
„Mesjasze” w dniu 12 stycznia o godz. 18.00
i „Duchologię polską” w dniu 31 stycznia
o godz. 19.00. 

Nowy spektakl w Teatrze Zagłębia

Koncert wiedeński

Kobieta na zamówienie

Zatańcz z Silver Dance

Ona i on, opusz czo ny dom na od -
lu dziu i noc, któ rą ma ją tyl ko dla
sie bie. Za po wia da się wy jąt ko wo,
ale na strój psu ją po ja wia ją cy się
ko lej no nie za po wie dzia ni go ście:
Wam pir z So snow ca, Glo ria Vic -
tis i Dzia dek kom ba tant. To wa -
rzy stwo oka zu je się nie przy pad -
ko we … I co wię cej, ma do zre ali -
zo wa nia Bar dzo Waż ny Plan. 

„Hor ror Szał” w wy ko na niu
spek ta klu Te atru Za głę bia to spek -
takl utrzy ma ny w kon wen cji mu -
zycz ne go hor ror show. Wi dzo wie
od bę dą zwa rio wa ną po dróż przez
na sze lę ki i wy obra że nia. Bę dzie
du żo mu zy ki i jesz cze wię cej hu -
mo ru – czar ne go jak wę giel i bia -
łe go jak su mie nia po li ty ków. 

Spek takl był gra ny przed pre mie -
ro wo wra mach wie czo ru syl we stro -
we go w Te atrze Za głę bia. W stycz -
niu bę dzie go moż nazo ba czyć wra -
mach po ka zów Syl we ster na bis 
– 5, 6, 26 i 27 stycznia. 

Re zer wa cje przyj mu je Biu ro
Ob słu gi Wi dzów Te atru Za głę bia
pod nr tel. 32 266 11 27 (od po -
nie dział ku do piąt ku w godz.
od 8.00 do 15.00). SK

Naj więk sze prze bo je Jo han -
na Straus sa oraz naj pięk niej sze
arie i du ety z ope re tek wie deń -
skich wy ko na ją wy bit ni so li ści
pol skich scen mu zycz nych już 8
lu te go w Pa ła cu Mło dzie ży w Ka -
to wi cach oraz 29 mar ca 2019 r.
w Cho rzow skim Cen trum Kul tu ry. 

Tej ga li nie moż na prze ga pić,
po nie waż nasce nie po ja wią się lau -
re aci mię dzy na ro do wych kon kur -
sów mu zycz nych, wir tu ozi skrzy -
piec, for te pia nu, wspa nia li so li ści
pol skiej es tra dy. Za brzmią naj -
więk sze prze bo je kró la wal ca – Jo -
han na Straus sa, nie za brak nie tak -
że po pi so wych arii z naj słyn niej -

szych ope re tek ta kich jak „Ze msta
nie to pe rza”, „Ba ron cy gań ski”,
„We so ła Wdów ka”, „Księż nicz ka
Czar da sza” oraz „Kra ina Uśmie -
chu”.  Kon cer ty roz po czy na ją się
ogodz.18.30. Bi le ty kosz tu ją85zł
(Ka to wi ce) i 75 zł (Cho rzów).
Moż na je ku pić m. in. przez stro -
ny: www.kup bi le cik.pl, www.bi le -
ty na.pl, www.ebi let.pl. SK

Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy jedno podwójne zaproszenie
na spektakl „Horror szał” w dniu 17 stycznia o godz. 19.00.  

Dla naszych Czytelników
przygotowaliśmy dwa podwójne
zaproszenia na koncert w
Katowicach i Chorzowie, do
odebrania w redakcji. 

Tekst: Przemysław Pilarski
Reżyseria: Jacek Jabrzyk
Scenografia: Łukasz Błażejewski
Muzyka: Rafał Matuszak (Coma)
Ruch sceniczny: Natalia Dinges
Reżyseria światła: Mateusz Wajda

TAK BRZMI TYTUŁ ZABAWNEJ
KOMEDII W REŻYSERII
MARCINA SŁAWIŃSKIEGO, 
KTÓRĄ WIDZOWIE BĘDĄ MOGLI 
ZOBACZYĆ JUŻ 26 STYCZNIA W SALI
WIDOWISKOWO-KONCERTOWEJ
„MUZA”. 

Bill (Ja cek Ka wa lec) to nud na wy
sta ty styk w sto sow nym wie ku,
któ ry do sta je na uro dzi ny od swo -
je go naj lep sze go przy ja cie la Le -
ona (Da riusz Nie bu dek) nie co -
dzien ny pre zent. Tym pre zen tem
oka zu je się być an kie ta ma try mo -
nial na. Mu si tyl ko wska zać dzie -
sięć cech ide al nej ko bie ty, o któ rej
ma rzy każ dy fa cet i w ten spo sób
ma szan sę zdo być ko bie tę, o ja kiej

ma rzył od lat. Bill po cząt ko wo nie -
chęt nie przyj mu je za da nie wy peł -
nie nia an kie ty, jed nak z cza sem
idea stwo rze nia ko bie ty ide al nej
wcią ga go bez resz ty. Chwi lę póź -
niej nie win ny pre zent, czy li ide al -
na ko bie ta (Be ata Za rem bian ka)

pu ka do drzwi… Spek takl roz -
pocz nie się o godz. 18.00. Bi le ty są
w ce nie 29 i 39 zł, do stęp ne on li ne
na stro nie: www.kie pu ra.pl, w ka -
sach Sa li Wi do wi sko wo – Kon cer -
to wej „Mu za” i Ener ge tycz ne go
Cen trum Kul tu ry. SK

Si lver Dan ce to prze bo jo wa gru pa, któ ra gra mu zy kę
ta necz ną di sco dan ce i by ła te go rocz ną gwiaz dą,
z któ rą miesz kań cy przy wi ta li No wy Rok. For ma cja
po wsta ła w So snow cu w 2016 r. Od te go cza su
człon ko wie gru py, któ rej menadżerem jest Ja cek
Gór ka, na gra li kil ka płyt i kli pów, cią gle kon cer tu ją
w klu bach, na fe sti wa lach i im pre zach ple ne ro wych,
a ich me lo dyj ny i ta necz ny styl zjed nał im wie lu fa -
nów. Na gra li m.in. „Niebieskie oczy”, „Sza lo ny
czas”, „Być tyl ko z to bą”. Zdo by li wie le na gród, m.
in. pod czas ta kich im prez jak „Di sco Ban dżo Ry je -
wo 2017, Fe sti wal Di sco Po lo Ar tu ró wek 2017, Di -
sco Sum mer Fe sti val czy Noc z gwiaz da mi
pod gwiaz da mi Szar łat 2018r. Wię cej in for ma cji
o ze spo le moż na zna leźć na Fa ce bo oku. SK

Dla naszych Czytelników i fanów zespołu
przygotowaliśmy płyty zespołu, do odebrania
w redakcji. Silver Dance zagrał podczas tegorocznego

Sylwestra w Sosnowcu. 

arc Silver Dance

arc




