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Park przy ul. Kresowej zmieni swoje oblicze
i stanie się jeszcze bardziej atrakcyjnym
i zielonym miejscem. Zamiast zwykłego parku,
powstanie Parki Bioróżnorodności. Kilkadziesiąt tysięcy
nasadzeń drzew i krzewów, budki lęgowe dla ptaków
i nietoperzy, domki dla owadów, oczka wodne
i przebudowa infrastruktury to zapowiedź tego, jak
będzie wyglądał park po rewitalizacji. 

Rozpoczęła się tegoroczna akcja podatkowa.
Na okres od 4 lutego do 29 marca 2019 roku kasy 
Urzędu Miejskiego, w których można dokonać płatności
za podatki od nieruchomości, użytkowanie wieczyste 
czy gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
zostają przeniesione do budynku „Forum” przy
ul. Modrzejowskiej 32a, u zbiegu ulic Kościelnej
i Modrzejowskiej, naprzeciwko kina „Helios”. 
Kasy mieszczą się na parterze budynku i będą czynne
w poniedziałki w godz. od 7.30 do 17.00, od wtorku
do czwartku w godz. od 7.30 do 15.30, a w piątki 
od 7.30 do 14.00. Najszybciej podatki można zapłacić
za pomocą przelewu bankowego. 
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Syl wia Ko sman 

Wszyst ko wska zu je na to, że w tym ro ku
w zi mo we fe rie nie bę dzie bra ko wać śnie -
gu, a już na pew no nikt nie bę dzie mógł
na rze kać na nu dę. Ta niec, mu zy ka, śpiew,
za ję cia pla stycz ne, a tak że bia łe sza leń stwa
na Gór ce Śro dul skiej i śli zgaw kach, nur -
ko wa nie, ka ra te, szer mier ka i krę gle, to tyl -
ko nie któ re z atrak cji, ja kie cze ka ją
na dzie ci i mło dzież w So snow cu. 

Spor to we pół ko lo nie, na uka jaz dy
na nar tach i snow bo ar dzie, nur ko wa nie,
zum ba, ka ra te, to tyl ko część ofer ty, któ rą
przy go to wał Miej ski Ośro dek Spor tu i Re -
kre acji. Od 11 do 24 lu te go 2019 r. dzie ci
i mło dzież mogą uczest ni czyć w dwóch
5-dnio wych tur nu sach: od 11 do 15 lu te go
oraz od 18 do 22 lu te go. Za ję cia bę dą się
od by wać w gru pach 12-oso bo wych na te -
re nie obiek tów MO SiR -u, w godz. od 7.00
do 16.00. Koszt uczest nic twa w jed nym
tur nu sie wy no si 270 zło tych. W ra mach
opła ty or ga ni za to rzy za pew nia ją uczest ni -
kom po si łek w for mie dwu da nio we go
obia du, ubez pie cze nie NW, trans port po -
mię dzy obiek ta mi, opie kę wy cho waw ców
oraz za ję cia pod okiem wy kwa li fi ko wa nej
ka dry in struk tor skiej. Za pi sy na pół ko lo -
nie ru szy ły 28 stycz nia – tyl ko i wy łącz nie
dro gą in ter ne to wą – za po mo cą stro ny in -
ter ne to wej MO SiR -u. 

Po nad to w ra mach ak cji „Zi ma”,
na Gór ce Śro dul skiej, zor ga ni zo wa ne zo -
sta ną za ję cia na uki jaz dy na nar tach
i snow bo ar dzie. Do dat ko wo, w cza sie fe -
rii, od po nie dział ku do piąt ku do godz.
15.00 dzie ci i mło dzież, miesz ka ją ca

w So snow cu lub uczęsz cza ją ca do so sno -
wiec kich szkół, bę dzie mo gła ko rzy stać
bez płat nie z wy cią gów nar ciar skich.
Za dar mo bę dzie moż na tak że ko rzy stać
ze śli zga wek, na Sta dio nie Zi mo wym. Za -
ję cia or ga ni zo wa ne bę dą na ta fli „A”
w ter mi nie od po nie dział ku do piąt ku,
w go dzi nach od 11.30 do 12.30, 13.00
do 14.00, 14.30 do 15.30 oraz do dat ko wo
w po nie dzia łek i czwar tek w go dzi nach
od 20.00 do 21.00, a tak że w so bo ty i nie -
dzie le w go dzi nach od 10.00 do 11.00
i od 12.00 do 13.00. Po za tym, je śli wa run -
ki at mos fe rycz ne na to po zwo lą, co dzien -
nie w go dzi nach od 9.00 do 21.00, dzie ci
bę dą mieć moż li wość nie od płat ne go ko -

rzy sta nia z na tu ral ne go lo do wi ska, czy li
tzw. ta fli „B”.

W cza sie fe rii udo stęp nio ne bę dzie rów -
nież lo do wi sko znaj du ją ce się przy Al.
Zwy cię stwa. Śli zgaw ki ogól no do stęp ne
or ga ni zo wa ne bę dą tam co dzien nie w go -
dzi nach od 9.00 do 15.00 oraz od 16.00
do 21.00. Do dat ko wo, w dniach od po nie -
dział ku do piąt ku do godz. 15.00, nie bę dą
po bie ra ne opła ty za bi le ty wstę pu. 

Po nad to, w okre sie fe rii, chęt ni bę dą
mo gli za pi sać się na za ję cia na uki jaz dy
na łyż wach, ka ra te, szer mier ki, zum by,
pły wa nia, nur ko wa nia i szer mier ki, pro wa -
dzo ne w gru pach przez wy kwa li fi ko wa -
nych in struk to rów.

Szcze gó ło we in for ma cje moż na zna -
leźć na stro nie in ter ne to wej  MO SiR -
-u w So snow cu. 

Wie le się bę dzie dziać tak że w Miej -
skiej Bi blio te ce Pu blicz nej. – Or ga ni zu je -
my „Bał wan ko wy za wrót gło wy” i za pla -
no wa li śmy za ję cia dwa ra zy w ty go dniu,
we wtor ki i piąt ki we wszyst kich fi liach
i w Za głę biow skiej Me dia te ce – za po wia -
da Kin ga Ba ra now ska -Ja wo rek, spe cja li -
sta ds. promocji i marketingu. W zajęciach
pla stycz nych, li te rac kich, mu zycz nych
i ru cho wych mo gą wziąć udział dzie ci
i mło dzież od 5 do 15 lat. Po nad to, przez
ca łe fe rie, w po nie dział ki i czwart ki
o godz. 11.00 w Za głę biow skiej Me dia te -
ce, bę dą or ga ni zo wa ne se an se fil mo we,
a do kład nie baj ko we dla dzie ci. 

Warsz ta ty kre atyw ne w Zam ku Sie lec -
kim, czy li „Ar ty stycz ny za wrót gło wy”,
bę dą od by wać się tak że dla dzie ci w wie ku
od 6 do 12 lat we wtor ki i czwart ki
od godz. 12.00. W pla nach jest m.in. ma -
lo wa nie por ce la ny i ko szu lek, de ko ro wa -
nie fi li ża nek i warsz ta ty kra wiec kie. 

Z ko lei w so sno wiec kim Mu zeum fe rie
bę dą upły wać pod ha słem „ba lu kar na wa -
ło we go w Pa ła cu Scho ena”. W za ję ciach
mo gą wziąć udział dzie ci w wie ku od 6
do 12 lat. 12 lu te go od bę dą się warsz ta ty
pla stycz ne, a uczest ni cy bę dą wy ko ny wać
tra dy cyj ne ak ce so ria ba lo we, a 19 lu te go
bę dą się uczyć wy ko ny wać ma ski ba lo we.
Z ko lei za ba wa kar na wa ło wa z po czę stun -
kiem od bę dzie się 14 i 21 lu te go. Po czą tek
za jęć o godz. 11.00.

W Miej skim Klu bie „Macz ki” ak cja
„Zi ma” bę dzie trwać przez ca łe fe -

rie. – Tra dy cyj nie już za pra sza my do nas
dzie ci i mło dzież, wła ści wie przez ca ły
dzień, od po nie dział ku do piąt ku w godz.
od 10.00 do 18.00. Bę dzie moż na sko rzy -
stać ze wszyst kich na szych atrak cji i urzą -
dzeń. Pla nu je my mię dzy in ny mi wy jaz dy
na krę gle, tur nie je te ni sa sto ło we go oraz
tur nie je e -sport – za po wia da Ma rze naWa -
sik, in struk tor ka w Miej skim Klu bie
„Macz ki”. Co dzien nie, przez fe rie, na za -
ję cia dla dzie ci i mło dzie ży za pra sza tak że
Miej ski Dom Kul tu ry „Ka zi mierz”. Wpla -
nach m. in. zum ba dla dzie ci, xbox na du -
żym ekra nie, tań ce ani ma cyj ne, warsz ta ty
cze ko la do we iwarsz ta ty ebru. Warsz ta ty są
prze zna czo ne dla dzie ci po wy żej 7 ro ku
ży cia, de cy du je jed nak ko lej ność zgło szeń. 

W bogatej ofercie, przygotowanej
przez miejskie instytucje, każdy
powinien znaleźć coś dla siebie. 

Atrak cji nie za brak nie tak że w Ener ge -
tycz nym Cen trum Kul tu ry. In struk to rzy
przy go to wa li za ję cia mo dern dan ce, zum -
by, ba le to we, tań ca to wa rzy skie go, che er -
le aders, wo kal ne, aktorskie oraz ry sun ku
i ma lar stwa. Dla roz ru sza nia sza rych ko -
mó rek moż na za pi sać się na sza chy.
W pla nach jest tak że wy ciecz ka do sztol ni
kró lo wej Lu izy. 

Wszyst kie in for ma cje o wy da rze niach
w cza sie fe rii moż na zna leźć na stro nach
in ter ne to wych po szcze gól nych in sty tu cji
i na stronie: www.sosnowiec.pl. 

Rusza akcja „Zima” w mieście
Czas na wakacyjny odpoczynek i zimowe szaleństwa.  Ferie w Sosnowcu nudne nie będą! 

Sosnowiczanie pobili rekord podczas
kolejnego finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. W sumie zebrali
ponad 260 tys. zł! Liczne atrakcje czekały
na mieszkańców na Górce Środulskiej
i w sztabach Orkiestry. W tym dniu wszyscy
okazali szczodre serca i chętnie wrzucali
datki do puszek. 

Początek roku należy bezapelacyjnie do
Zuzanny Cieślar, zawodniczki
Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego!
Szablistka zdobyła dwa złote medale podczas
Mistrzostw Polski Juniorów w Wołominie 
oraz zajęła drugie miejsce w zmaganiach
Pucharu Świata Juniorów w hiszpańskiej
Segowii.str. 2
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Na Górce Środulskiej uczniowie będą mogli nie tylko korzystać
z wyciągów za darmo, ale jeszcze dodatkowo uczyć się jeździć
na nartach i snowboardzie. 
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Pierwszy taki park w Sosnowcu
Krzysz tof Po lacz kie wicz

Park przy ul. Kre so wej w cią gu
dwóch naj bliż szych lat zmie ni
swo je ob li cze. Po nad 47 ty się cy
na sa dzeń krze wów i drzew, a tak -
że bu do wa oczek wod nych, dom -
ków dla owa dów, bu dek dla nie to -
pe rzy i bu dek lę go wych dla pta -
ków – tak po re wi ta li za cji bę dzie
pre zen to wał się znaj du ją cy się
przy so sno wiec kim Eg zo ta rium
Park im. Jac ka Fu siń skie go. 15
stycz nia zo sta ła pod pi sa na umo -
wa w tej spra wie.

Za in we sty cję od po wie dzial -
na jest cze ska spół ka 4AS z Al -
brech tic, któ ra zo sta ła wy ło nio -
na w wy ni ku pro ce du ry prze tar -
go wej. Koszt przed się wzię cia to
pra wie 7 mln zł, z cze go 3,9 mln
to do fi nan so wa nie z NFO ŚiGW.
Umo wa o do fi nan so wa nie za da -
nia „Za głę biow ski Park Li ne ar -
ny – re wi ta li za cja ob sza ru funk -
cjo no wa nia do li ny rze ki Prze -
mszy i Bry ni cy przez roz wój te -
re nów zie lo nych: Utwo rze nie
Par ku Bio róż no rod no ści w So -

snow cu” zo sta ła pod pi sa na 22 li -
sto pa da 2017 r. z NFO ŚiGW
na kwo tę 3,9 mln zł.  Środ ki po -
cho dzą ze środ ków Fun du szu

Spój no ści przy zna ne w ra mach
Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra -
struk tu ra i Śro do wi sko. Głów -
nym ce lem pro jek tu jest utwo rze -

nie no wych po wierzch ni zie lo -
nych, za ha mo wa nie spad ku po -
wierzch ni te re nów zie le ni w za -
chod nich re jo nach gminy So sno -

wiec oraz wzrost atrak cyj no ści
mia sta So snow ca ja ko zie lo ne go
mia sta.

Re wi ta li za cja obej mie pra wie
7 hek ta rów, w tym 5,5 hek ta rów
te re nów zie lo nych. Po zmia nach
w miej scu obec ne go par ku po -
wsta nie pierw szy w So snow cu
Park Bio róż no rod no ści. Oprócz
na sa dzeń, bu do wy oczek wod -
nych i m. in. dom ków dla owa -
dów, bu dek dla nie to pe rzy i pta -
ków zmie ni się ca ła in fra struk tu -
ra te go miej sca. Prze bu do wa ne
zo sta ną ścież ki dla pie szych oraz
scho dy, by z par ku mo gły ko rzy -
stać oso by nie peł no spraw ne. Po -
wsta ną to a le ty, zo sta ną usta wio ne
no we ław ki, a ca ły park zo sta nie
ogro dzo ny.

–  Park zo sta nie uno wo cze -
śnio ny. To jed no z ulu bio nych
miejsc so sno wi czan, w któ rym
chęt nie spę dza ją wol ny czas.
Czas naj wyż szy, aby prze szedł
grun tow ną mo der ni za cję. Po raz
pierw szy bę dzie my współ pra co -
wać z fir mą zza po łu dnio wej gra -
ni cy. Dla nas to no we do świad -

cze nie. Po zo sta je mieć na dzie ję,
że wszyst ko pój dzie zgod nie
z pla nem i w nie dłu gim cza sie
park do sta nie no we ży cie. War to
pod kre ślić, że w nie da le kiej
przy szło ści ca ły ten ob szar zmie -
ni swo je ob li cze. Park Bio róż no -
rod no ści zo sta nie w har mo nij ny
spo sób po łą czo ny ze znaj du ją -
cym się na je go te re nie Eg zo ta -
rium, któ re rów nież przej dzie ge -
ne ral ną prze bu do wę – pod kre -
śla Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy -
dent So snow ca.

Jak za pew nił pre zes cze skiej
fir my An drzej San ta rius, wy ko -
naw ca bę dzie chciał ukoń czyć in -
we sty cję nie co wcze śniej. – Park
po wsta nie w for mu le „Za pro jek tuj
i wy bu duj”. Na prze ło mie sierp nia
i wrze śnia pro jekt po wi nien być
go towy. Fi nal nie pra ce chcie li by -
śmy za koń czyć oko ło dwóch mie -
się cy przed pla no wa nym ter mi -
nem. My ślę, że bę dzie to wy ko -
nal ne tak, aby jesz cze póź ną je sie -
nią miesz kań cy mo gli ko rzy stać
z ofer ty no we go par ku – pod su -
mo wał pre zes spół ki 4AS.

Czesi odpowiedzialni za powstanie Parku Bioróżnorodności
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Park przy ul. Kresowej całkowicie zmieni swoje oblicze. 
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DHL Sup ply Cha in, na le żą ca do gru py Deut sche Post DHL,
któ ra na co dzień zaj mu je się lo gi sty ką kon trak to wą, za trud -
ni w So snow cu po nad 300 osób.

– Od dział ma roz po cząć dzia łal ność 1 mar ca 2019 r.
Trwa re kru ta cja, za rów no je śli cho dzi o ka drę me na dżer -
ską, jak i ka drę ope ra cyj ną. Przede wszyst kim po szu ku je -
my 300 ope ra to rów wóz ków wi dło wych ni skie go i wy so -
kie go skła du – wy ja śnia Wio let ta Pod staw ka z DHL Sup -
ply Cha in.

Pierw sze spo tka nie re kru ta cyj ne za pla no wa no na 25
stycz nia w so sno wiec kim Po wia to wym Urzę dzie Pra cy,
przy uli cy Rzeź ni czej 12, w godz. od 8.00 do 16.00. 

– Prze ka że my in for ma cje do ty czą ce na szych ocze ki wań
i po trzeb, prze pro wa dzi my roz mo wy re kru ta cyj ne i przed sta -
wi my już kon kret ną ofer tę pra cy. Ko lej ne spo tka nia bę dą się
od by wa ły w każ dy na stęp ny czwar tek – in for mu je Wio let ta
Pod staw ka. Wia do mo, że DHL Sup ply Cha in nie bę dzie bu -
do wał w So snow cu swo ich wła snych hal ma ga zy no wych, ale
wy naj mie ta ką po wierzch nię. 

– Uści śla jąc, po wierzch nię ma ga zy no wą bę dzie wy naj -
mo wał nasz klient. My bę dzie my do staw cą usług ma ga zy no -
wych. Jed nak wszy scy pra cow ni cy bę dą za trud nia ni przez
na szą fir mę, bę dą pra cow ni ka mi DHL Sup ply Cha in – wy -
ja śnia przed sta wi ciel ka spół ki. 

Gdzie kon kret nie bę dą pra co wa li pra cow ni cy so sno wiec -
kie go DHL, ani ile bę dą za ra bia li, te go jej przed sta wi ciel ka nie
chcia ła zdra dzić. Wszyst ko wska zu je na to, naj praw do po dob -
niej DHL bę dzie się mie ścił w go to wej czę ści Hil wo od Za głę -
bie, par ku ma ga zy no we go, któ ry po wstał przyul. Ba czyń skie -
go, na miej scu wy bu rzo ne go Cen trum Han dlo we go So sno -
wiec. – Mo gę jed nak za pew nić, że ofer ta pra cy bę dzie bar dzo
atrak cyj na i kon ku ren cyj na w sto sun ku do in nych pra co daw -
ców. Pra cow ni cy bę dą mo gli li czyć na roz wój za wo do wy
i awan so wać. Pro po nu je my tak że opie kę me dycz ną, be ne fi ty
po za pła co we, pa kie ty świą tecz ne, ubez pie cze nia naży cie, do -
fi nan so wa nie do wcza sów – stwier dzi ła Wio let ta Pod staw ka
z DHL Sup ply Cha in. SK

Roz po czę ła się prze bu do wa sie ci
wo do cią go wej w uli cach Sta szi ca,
Piotr kow skiej i Okrzei, zle co -
na przez So sno wiec kie Wo do cią gi.

War ta bli sko 3,1 mln zł in we sty cja
po win na za koń czyć się na prze ło mie
kwiet nia i ma ja 2019 ro ku. To wstęp
do re wi ta li za cji ca łej uli cy Sta szi ca
wraz z to ro wi skiem tram wa jo wym.

– W ra mach prac prze bu do wa ny
zo sta nie dwu ki lo me tro wy od ci nek
sie ci wo do cią go wej. No wy wo do -
ciąg po ja wi się na ca łej dłu go ści uli -
cy Sta szi ca oraz w ok. 300-me tro -
wym frag men cie uli cy Okrzei i 200-
me tro wym od cin ku uli cy Piotr kow -
skiej. Po za koń cze niu prac na ca łej
dłu go ści uli cy Sta szi ca i we frag men -
cie uli cy Okrzei – do bu dyn ku Szko -

ły Pod sta wo wej nr 16 – zo sta nie od -
two rzo ny chod nik (po pra wej stro nie
ja dąc od cen trum mia sta) – wy ja śnia
Mag da le na Po chwal ska, pre zes So -
sno wiec kich Wo do cią gów S.A.

Re mont nie bę dzie się wią zał z za -
mknię ciem dro gi na czas prac, a je dy -
nie z chwi lo wy mi utrud nie nia mi, po -
nie waż za da nie bę dzie wy ko ny wa ne
me to dą bez wy ko po wą. To ozna cza,
że je dy nie w kil ku miej scach dro gi
po ja wią się nie wiel kie wy ko py.

Ro bo ty wo do cią gów to do pie ro
po czą tek zmian na ul. Sta szi ca.
Pod ko niec mar ca ru szy prze bu do wa
to ro wi ska wzdłuż ca łej uli cy Sta szi -
ca zle co na przez Tram wa je Ślą skie,
a pra ce „do mknie” no wy as falt
na jezd ni. KP

Oddział Żłob ka Miej skie go w Niw -
ce od stycz nia 2019 r. sprawuje
opie kę nad naj młod szy mi miesz -
kań ca mi mia sta w roz bu do wa nej
pla ców ce. Po za adap to wa niu po -
miesz czeń od znaj du ją cej się obok
przy chod ni ma pod opie ką 65 dzie -
ci – o 15 wię cej niż w ro ku ubie -
głym. W su mie do so sno wiec kie go
żłob ka (w sze ściu od dzia łach)
uczęsz cza już 331 dzie ci, a to nie

ko niec. Wio sną uru cho mio ny zo sta -
nie ko lej ny Klub Dzie cię cy przy uli -
cy Tar go wej. War to tak że pod kre -
ślić, że w So snow cu ma my tak -
że 519 miejsc w nie pu blicz nych
żłob kach, a dzię ki uchwa le Ra dy
Miej skiej w spra wie do ta cji ce lo wej
dla pod mio tów pro wa dzą cych żłob -
ki lub klu by dzie cię ce na ob sza rze
mia sta, po byt dziec ka jest w nich
tań szy o 500 zł. KP

300 nowych miejsc pracy Rozpoczynają się prace na Staszica. Na początek wodociągi

Żłobek w Niwce już po
kompleksowej rozbudowie

Paw
eł Leśniak

Paw
eł Leśniak

Nowe pomieszczenie w oddziale żłobka w Niwce prezentuje się
okazale.

Remont nie będzie wiązał się z zamknięciem drogi, a jedynie
z chwilowymi utrudnieniami. 
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Grali z Orkiestrą na całego 
Syl wia Ko sman

Oko ło 250 ty się cy zł uda ło się ze -
brać pod czas te go rocz ne go fi na łu
Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej
Po mo cy w So snow cu i do dat ko wo
po nad 10 tys. z prze pro wa dzo nych
li cy ta cji. To o po nad 60 ty się cy
wię cej niż w ubie głym ro ku. Tym
sa mym miesz kań cy po bi li ubie -
gło rocz ny re kord. Dzię ki prze pro -
wa dzo nej ak cji i szczo dro ści so -
sno wi czan, tyl ko w tam tym ro ku
So sno wiec ki Szpi tal Miej ski
otrzy mał od Or kie stry sprzęt
o war to ści po nad 400 ty się cy zło -
tych. 

– Otrzy ma li śmy urzą dze nie
do nie in wa zyj ne go wspo ma ga nia
od de chu u no wo rod ków, kar dio to -
ko gra fy i sta no wi ska do re su scy ta -
cji no wo rod ków. Dzię ki Wiel kiej
Or kie strze Świą tecz nej Po mo cy
na sza pla ców ka zy ska ła wy so kiej
kla sy sprzęt me dycz ny, a my mo -
że my w jesz cze szer szym za kre sie
nieść po moc naj mniej szym. To nie -
oce nio na po moc – przy zna je Ar tur
No wak, pre zes So sno wiec kie go
Szpi ta la Miej skie go sp. z o.o.

W su mie, od 2013 ro ku, szpi tal
otrzy mał sprzęt o war to ści po -
nad 1,2 mln zło tych. Do szpi ta la
tra fi ły ta kie urzą dze nia, jak in ku -
ba to ry, kar dio mo ni to ry, in ha la to -
ry, a na wet łóż ka elek trycz ne.

W tym ro ku So sno wiec po raz
ko lej ny or ga ni zo wał wiel ki fi nał,
a to, co działo się w mie ście, by ło
trans mi to wa ne na ży wo na an te nie
TVN. Głów ne wy da rze nia roz -
gry wa ły się na ha li wi do wi sko wo -
-spor to wej przy Bra ci Mie ro szew -
skim oraz na Gór ce Śro dul skiej.
Na ha li przy go to wa no mnó stwo
atrak cji, m.in. wiel ko or kie stro wą
aka de mię udzie la nia pierw szej
po mo cy, po ka zy i kur sy, la bo ra to -
rium me dycz ne dla naj młod szych,
kon sul ta cje die te tycz ne czy kon -
sul ta cje z ko sme tycz ką. W stre fie
ar ty stycz nej od by wa ły się warsz -
ta ty – bu do wa nie gi gan tycz ne go
bą ka oraz ma łych bącz ków dla
dzie ci, warsz ta ty ku li nar ne dla
dzie ci, wy stę py ma gi ków i ilu zjo -
ni stów, a w stre fie spor to wej po ka -
zy bok su z udzia łem Ce za re go
Pod ra zy ze swo imi pod opiecz ny -

mi, szer mier ki, ka ra te z udzia łem
m.in. mi strza Eu ro py w ku mi te,
Eu ge niu sza Da dzi bu ga, akro ba ty -
ki i tań ca to wa rzy skie go. Dzia ła ła
po nad to strzel ni ca, ka wia ren ka,
ba wial nia dla dzie ci i fo to bud ka.

W ha li kwe sto wa li tak że wo lon ta -
riu sze z róż nych kra jów świa ta
z pro gra mu „Era smus Plus”. Tra -
dy cyj nie już fun du sze moż na by ło
wrzu cić do naj więk szej pusz ki
w Pol sce (2,3 m). 

Wiel ka sce na sta nę ła na Gór ce
Śro dul skiej, a mu zycz ny mi
gwiaz da mi by li m. in. ze spół
Afro men tal i Po ka hon taz. Zor ga -
ni zo wa no tak że nie zwy kłe wy da -
rze nie, czy li tzw. ści ska wę, tur niej
miast, któ re wal czy ły o do dat ko -
wy sprzęt dla swo ich szpi ta li.
Przed sce ną miesz kań cy mu sie li
się ści snąć tak moc no, by w wy -
zna czo nym po lu zmie ści ła się jak
naj więk sza licz ba osób. Przy Gór -
ce Śro dul skiej od by ły się tak że po -
ka zy służ by ra tow ni czych, off -ro -
ad, sa mo cho dów woj sko wych,
spor to wych i za byt ko wych. 

No wo ścią te go rocz nej edy cji by -
ła Pierw sza Wiel ko or kie stro wa Gra
Miej ska oraz po kaz pe tard bez hu -
ko wych. Tra dy cyj nie, naSta wi kach
wy star to wał 5. So sno wiec ki Bieg
Po licz się z cu krzy cą. 

So sno wiec po now nie wziął
udział w WOŚP -owych au kcjach.
Na li cy ta cje tra fi ły nie zwy kłe
rze czy i wy da rze nia. Moż na by ło
wy grać m. in. wy stęp z pre zy den -
tem So snow ca wraz z ze spo łem
Si lver Dan ce, któ ry osta tecz nie
zo stał wy li cy to wa ny za su mę 1
tys. zł i 9 gr, dzie sięć po dwój nych
za pro szeń na wy bra ne wy da rze -
nia w so sno wiec kiej „Mu zie”.
Uczest nik li cy ta cji za pła cił
za kar net 750 zł. Naj wię cej uda ło
się ze brać za rocz ny pa tro nat
nad Sta wi ka mi. Hoj ny ofia ro -
daw ca, któ ry przez dwa na ście
mie się cy bę dzie pa tro nem Sta wi -
ków, zde cy do wał się prze zna czyć
na WOŚP 6 tys. 100 zł. Spo rym
za in te re so wa niem cie szy ły się
jesz cze wej ściów ki VIP na Di sco
Sum mer Fe sti val, pió ro od Je rze -
go Buz ka i pił ka, prze ka za -
na przez Za głę bie So sno wiec. 

– Ca ła na sza ro dzi na od lat
wspie ra Wiel ką Or kie strę Świą -
tecz nej Po mo cy. To pięk na idea,
któ ra nas za wsze jed no czy, a co
naj waż niej sze, po zwa la ze brać
fun du sze, dzię ki któ rym ra to wa ne
jest na sze ży cie i zdro wie. Nie wy -
obra żam so bie, że Or kie stra mia -
ła by któ re goś dnia prze stać grać.
Wte dy na praw dę bę dzie ko niec
świa ta – pod su mo wał To masz Pa -
weł czyk, któ ry z ro dzi ną ba wił się
na Gór ce Śro dul skiej. 

Rekordowy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sosnowcu
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Wła dze So snow ca z pre zy den tem
Ar ka diu szem Chę ciń skim oraz
Ma te uszem Bo chen kiem, prze -
wod ni czą cym Ra dy Miej skiej,
wzię ły udział w uro czy sto ściach
po grze bo wych tra gicz nie zmar łe -
go, Paw ła Ada mo wi cza, pre zy -
den ta Gdań ska. W ostat niej dro -
dze pre zy den ta Paw ła Ada mo wi -
cza z Eu ro pej skie go Cen trum So -
li dar no ści do Ba zy li ki Ma riac kiej
to wa rzy szył po czet sztan da ro wy
mia sta So snow ca. Utwo rzy li go
przed sta wi cie le so sno wiec kiej
Stra ży Miej skiej.

– Ta śmierć wstrzą snę ła na mi
wszyst ki mi. Pre zy dent Pa weł
Ada mo wicz był nie zwy kle cie -
płym, do brym i otwar tym czło -
wie kiem. Je go ogrom nej wie dzy,

wiel kiej od wa gi oby wa tel skiej
i au ten tycz no ści bę dzie nam
wszyst kim bra ko wa ło – stwier dził
Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent
So snow ca.

Miesz kań cy uczci li pa mięć
zmar łe go pre zy den ta. Pre zy dent
So snow ca za pro sił so sno wi -
czan 15 stycz nia na godz. 20.00
na Plac Stu le cia, by wy słać spe -
cjal ne świa teł ko do nie ba. W bu -
dyn ku Urzę du Mia sta, na ho lu
na par te rze przy wej ściu głów -
nym, zo sta ła wy sta wio na księ ga
kon do len cyj na po świę co na Paw -
ło wi Ada mo wi czo wi. W mo men -
cie roz po czę cia uro czy sto ści po -
grze bo wych pre zy den ta Gdań ska
o go dzi nie 12.00 w So snow cu za -
wy ły sy re ny. SK

Światełko do nieba dla zmarłego
prezydenta Gdańska

Mieszkańcy uczcili pamięć prezydenta Pawła Adamowicza,
zapalając znicze i wysyłając symboliczne światełko 
do nieba. 

Paw
eł Leśniak

Mia sto pod pi sa ło umo wę z wy ko -
naw cą pro jek tu po łą cze nia uli cy
Se dla ka z uli cą Nie pod le gło ści.
Te raz fir ma Ja ros In ży nie ria Ru -
chu z Ba ni na ma osiem mie się cy
na za pro jek to wa nie li czą ce go bli -
sko 300 me trów no we go łącz ni ka.

– Oprócz no wej dro gi kon cep -
cja za kła da wy bu do wa nie oko -
ło 20 miejsc par kin go wych w re -
jo nie Nie pu blicz ne go Za kła du
Opie ki Zdro wot nej przy ul. Nie -
pod le gło ści oraz chod ni ka i ścież -
ki ro we ro wej. Osta tecz ny kształt

in we sty cji po zna my po jej za pro -
jek to wa niu – tłu ma czy Ar ka diusz
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.

Sam pro ces pla no wa nia bu do -
wy dro gi jest pro ce sem cza so -
chłon nym. – W tym przy pad ku fi -
nal nie pro wa dzi do wy da nia przez
od po wied ni or gan (wo je wo dę ślą -
skie go) de cy zji ze zwa la ją cej na re -
ali za cję in we sty cji dro go wej, zwa -
nej w skró cie de cy zją ZRID – wy -
ja śnia Je re miasz Świe rzaw ski, za -
stęp ca pre zy den ta. Koszt pro jek tu
to 108 tys. zł. KP

Będzie łącznik ulic Sedlaka
i Niepodległości

Jak pomagać i świetnie się przy tym bawić, pokazali
uczniowie VI LO im. J. Korczaka. 

Do kwestowania na rzecz Orkiestry zachęcał niezastąpiony
Michał Wasik. 

Na Górce Środulskiej zagrał m.in. zespół Afromental. 

zdjęcia: M
ariusz Binkiew

icz i Paw
eł Leśniak 
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Trafna diagnoza i skuteczne leczenie
Krzysz tof Po lacz kie wicz

No wy in we stor w So sno wiec kim Par ku Na uko wo -
-Technologicznym! Naj więk sza na po łu dniu kra ju kli -
ni ka le cze nia nie płod no ści uru cho mi w So snow cu
naj więk sze w Pol sce cen trum le cze nia cho ro by,
na któ rą cier pi na wet 10 pro cent Po lek. No wo cze sne
i naj więk sze Cen trum Le cze nia En do me trio zy po -
wsta je w tzw. okrą gla ku, czy li jed nym z dwóch bu -
dyn ków znaj du ją cych się na te re nie So sno wiec kie go
Par ku Na uko wo -Tech no lo gicz ne go przy ul. Woj ska
Pol skie go w Niw ce.

Gyn cen trum, czy li naj więk szy na po łu dniu Pol ski
ośro dek le cze nia nie pod le gło ści, ma już swo je od -
dzia ły w Ka to wi cach, Kra ko wie, Biel sku -Bia łej
i Czę sto cho wie. Te raz zde cy do wał się za in we sto wać
w So snow cu. – Bar dzo się cie szy my, że tak no wo cze -
sny ośro dek roz pocz nie u nas swo ją dzia łal ność – mó -
wi Mo ni ka Za jąc, dy rek tor ka SPNT. – So sno wiec ki
Park Na uko wo -Tech no lo gicz ny to miej sce dla no wo -
cze snych i in no wa cyj nych firm, dla te go je ste śmy
dum ni, że wła śnie u nas po wsta je naj więk sze w re gio -
nie cen trum dia gno zo wa nia i le cze nia en do me trio -
zy – do da je.

En do me trio za to bo le sna i czę sto nie bez piecz na,
trud na do zdia gno zo wa nia cho ro ba gi ne ko lo gicz na,
na któ rą cier pieć mo że na wet co dzie sią ta ko bie ta. Ko -
bie ty cier pią, nie wie dząc, że od czu wa ny przez nie ból
moż na wy eli mi no wać. Te go ty pu spe cja li stycz ne
ośrod ki sta no wią dla nich szan sę na traf ną dia gno zę
i sku tecz ne le cze nie, a co za tym idzie upo ra nie się
z uciąż li wy mi do le gli wo ścia mi i po pra wę kom for tu
ży cia. Dla te go po wsta nie no wo cze sne go szpi ta la
w SPNT ma fun da men tal ne zna cze nie nie tyl ko dla
miesz ka nek miast two rzą cych Me tro po lię Gór no ślą -
sko -Za głę biow ską.

W no wo cze snym szpi ta lu, z blo kiem ope ra cyj nym,
z kom for to wy mi jed no oso bo wy mi sa la mi, pro wa dzo -
na bę dzie nie tyl ko dzia łal ność lecz ni cza, lecz rów -
nież na uko wa. W tym no wo cze snym ośrod ku lecz ni -
czym oraz ba daw czym bę dą wy ko rzy sty wa ne naj -
now sze roz wią za nia współ cze snej me dy cy ny, m. in.

la pa ro sko pia TVL i nóż pla zmo wy. – Dzię ki sil nej jo -
ni za cji ar go nu do cho dzi do po wsta nia pla zmy ga zu.
Stru mień ga zo wej pla zmy nie tyl ko tnie nie po rów ny -
wal nie le piej niż skal pel, ale i do kład niej, a do dat ko -
wo do świe tla po le za bie go we. Przy od po wied nio do -
bra nych pa ra me trach od dzia łu je bar dzo płyt ko
na tkan ki, co jest bar dzo istot ne w przy pad kach pa -
cjen tek z en do me trio zą roz sia ną na po wierzch ni
otrzew nej  – wy ja śnia dr n. med. Da riusz Mer -
cik z Gyn cen trum.

W szpitalu będzie prowadzona działalność
lecznicza i naukowa. 

Gyn cen trum to ko lej na zna czą ca firma z woj. ślą -
skie go, któ ra zde cy do wa ła się roz wi jać swo ją dzia łal -
ność w Sosnowieckim Par ku Na uko wo -Tech no lo -
gicz nym.  Od nie daw na swój biz nes opar ty na bez za -
ło go wych stat kach la ta ją cych pro wa dzi tu też firma
RTK Sys tem, ofe ru ją ca m.in. two rze nie map trój wy -
mia ro wych, zdję cia ter mo wi zyj ne, po zy ski wa nie
i ana li zę da nych do pro ce sów pla ni stycz nych, pro jek -
to wych, bu dow la nych, nad zor czych i kon tro l nych po -
wy ko naw czych.

Obec nie swo ją dzia łal ność w So sno wiec kim Par ku
Na uko wo-Tech no lo gicz nym, za rzą dza nym przez
Agen cję Roz wo ju Lo kal ne go S.A. z So snow ca, pro -
wa dzi 15 firm. Sam Park po wstał w 2012 ro ku na te re -
nie nie ist nie ją cej już ko pal ni Niw ka -Mo drze jów i dla
dzia ła ją cych w Za głę biu przed się bior ców jest bra mą
do no wo cze sne go biz ne su. In no wa cyj nym firmom za -
pew nia nie tyl ko wy na jem atrak cyj nych po wierzch ni
biu ro wych w do brej ce nie, ale i wspar cie do rad cze,
kon tak ty biz ne so we, do stęp do unij nych pro gra mów
wspie ra ją cych roz wój firm.

Nowoczesne i największe Centrum Leczenia Endometriozy w Sosnowcu

156. ROCZNICA WYBUCHU
POWSTANIA STYCZNIOWEGO

6 LUTEGO 2019 R. 
DWORZEC GŁÓWNY – ul. 3 Maja 16 – tablica
upamiętniająca zdobycie 
budynku przez powstańców styczniowych
godz. 8.55 – zbiórka uczestników
godz. 9.00 – rozpoczęcie uroczystości (hymn)
godz. 9.05 – przywitanie gości
godz. 9.10 – przemówienia okolicznościowe
godz. 9.15 – składanie kwiatów
godz. 9.20 – zakończenie uroczystości (hejnał)

114. ROCZNICA REWOLUCJI 1905 r.

8 LUTEGO 2019 R.
MOGIŁA ZBIOROWA ROBOTNIKÓW
DEMONSTRUJĄCYCH 9 LUTEGO 1905
roku – cmentarz zagórski
godz. 10.55 – zebranie uczestników
godz. 11.00 – rozpoczęcie uroczystości (hymn)
godz. 11.05 – przywitanie gości
godz. 11.10 – przemówienia okolicznościowe
godz. 11.15 – składanie kwiatów
godz. 11.20 – zakończenie uroczystości (hejnał)

SOSNOWIEC PAMIĘTA
Zapraszamy mieszkańców do wzięcia

udziału w obchodach 156.
rocznicy wybuchu Powstania

Styczniowego oraz kolejnej rocznicy
Rewolucji 1905 r.

Specjalistyczny szpital będzie się mieścił
w tzw. okrąglaku na terenie SPN-T.

arc U
M

 w
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cu
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Trwa ją pra ce nad uchwa łą w spra -
wie zwol nie nia od po dat ku
od nie ru cho mo ści w ra mach po -
mo cy de mi ni mis na two rze nie
no wych, wy so ko ja ko ścio wych
miejsc pra cy. Uchwa ła ma tra fić
pod ob ra dy so sno wiec kich rad -
nych w pierw szym kwar ta le te go
ro ku. Ma za chę cić przed się bior -
ców do two rze nia no wych, wy so -
ko ja ko ścio wych miejsc pra cy.
Zwol nie niem od po dat ku od nie -
ru cho mo ści ma ją zo stać ob ję te
grun ty, bu dyn ki lub ich czę ści,
bu dow le lub ich czę ści zwią za ne
z pro wa dze niem dzia łal no ści go -
spo dar czej, bę dą ce w po sia da niu
przed się bior ców two rzą cych no -
we miej sca pra cy. By uzy skać
zwol nie nie, trze ba bę dzie zgło sić
za miar ko rzy sta nia ze zwol nie nia
przed za trud nie niem osób, dla
któ rych two rzo ne są no we, wy so -
ko ja ko ścio we miej sca pra cy. Po -
nad to każ de no wo utwo rzo ne
miej sce pra cy trze ba bę dzie

utrzy my wać co naj mniej 2 la ta,
a oso by po win ny zo stać za trud -
nio ne na pod sta wie umo wy o pra -
cę w peł nym wy mia rze cza su
pra cy z wy na gro dze niem wy no -
szą cym przy naj mniej 200 pro -
cent mi ni mal ne go wy na gro dze -
nia za pra cę. 

We dług wstęp nych za ło żeń
mak sy mal na kwo ta zwol nie nia
ma wy nieść po nie sio ne kosz ty
na wy na gro dze nia pra cow ni ków
wy ni ka ją ce z utwo rze nia miejsc
pra cy za okres 2 lat (wy na gro dze -
nie brut to plus obo wiąz ko we
skład ki na ubez pie cze nie spo łecz -
ne pła co ne przez pra co daw cę),
w su mie mak sy mal nie 200 tys.
eu ro w okre sie trzech lat po dat ko -
wych (po moc de mi ni mis). Zwol -
nie nie ma obo wią zy wać od 1
stycz nia ro ku po dat ko we go na -
stę pu ją ce go po ro ku, w któ rym
do ko na no ob sa dze nia wszyst -
kich sta no wisk pra cy, nie dłu żej
niż 5 lat. SK

Zwolnienia od podatku 
w zamian za nowe miejsca pracy

Wy sta wę prac zna ko mi tych ar ty -
stów, za ty tu ło wa ną „Wol ność”,
któ ra jest po kło siem XXI So sno -
wiec kich Spo tkań Ar ty stycz nych,
moż na oglą dać w Mu zeum – Pa ła -
cu Scho ena w So snow cu. Wer ni -
saż wy sta wy od był się 24 stycz nia,
a XXI So sno wiec kie Spo tka nia
Ar ty stycz ne zo sta ły zor ga ni zo wa -
ne w ma ju 2018 ro ku we Lwo wie.
Ha słem prze wod nim by ła wła śnie
„Wol ność”. 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 nie pod -
le gło ści sta ła się dla uczest ni ków
punk tem wyj ścia do pod ję cia dys -

kur su na ten te mat. 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. Pra ce przy go -
to wa li: Zbi gniew Ba jek, Jo an -
na Brat ko -Li tyń ska, Ma ciej Cho -
le wa, Je rzy Chrap ka, Pa weł Du -
sza, 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. 

Wy sta wę moż na oglą dać
do koń ca mar ca. SK

Tak widzą i rozumieją wolność

W sosnowieckim Muzeum trwa wystawa, stanowiąca
pokłosie XXI Sosnowieckich Spotkań Artystycznych. 

arc Muzeum-Pałac Schoena w Sosnowcu
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Szczepimy, bo myślimy
Syl wia Ko sman

Rad ni pod czas ostat niej se sji Ra dy Miej skiej
pod ję li uchwa łę o zmia nach w sta tu tach Żłob -
ka Miej skie go oraz Klubu Dziecięcego. Zmia -
ny do ty czą obo wiąz ku przed ło że nia przez ro -
dzi ca lub opie ku na in for ma cji, czy po sia da
obo wiąz ko we szcze pie nia. Bę dzie to jed no
z kry te riów przy przy ję ciu do żłob ka i Klu bu
Dzie cię ce go, o ile nad zór praw ny wo je wo dy
nie za kwe stio nu je wpro wa dzo nych roz wią zań. 

– 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 wna szym mie ście, stąd na -
sza de cy zja, aby dokry te rium na bo ru dożłob ka,
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 udziec ka, któ re ubie ga się omiej sce
wna szej pla ców ce. Chce my wten spo sób pre fe -
ro wać oso by, któ re ma ją za szcze pio ne dzie ci.
Oczy wi ście, bę dzie my w tej kwe stii cze kać
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 Żłob ka Miej -
skie go. Cie szę się, że rad ni wy po wie dzie li się po -
zy tyw nie w tym te ma cie – pod kre śla pre zy dent
So snow ca, Ar ka diusz Chę ciń ski.  Nie wy klu czo -
ne, że wpro wa dzo ne przez So sno wiec roz wią -

za nie, zo sta nie osta tecz nie przy ję te tak że przez
po słów, je śli uda się prze for so wać zmia ny
w usta wie. W tym ce lu pręż nie dzia ła tzw.
Oby wa tel ska Ini cja ty wa Usta wo daw cza
„Szcze pi my – bo my śli my”.

– Na szym ce lem nie jest wpro wa dze nie obo -
wiąz ku szcze pień, gdyż ta ki w Pol sce już ist -
nie je i wy ni ka to bez po śred nio z prze pi sów pra -
wa. Prze słan ką do na ło że nia obo wiąz ku szcze -
pień był art. 5 usta wy z dnia 5 grud nia 2008 r.
o za po bie ga niu oraz zwal cza niu za ka żeń i cho -
rób za kaź nych u lu dzi. Sam po mysł wpro wa -
dze nia ob li ga to ryj nych szcze pień ochron nych
jest jed nak star szy. Pierw sze szcze pie nia obo -
wiąz ko we zo sta ły wpro wa dzo ne w la tach 60.,
na to miast obec na usta wa wy wo dzi się bez po -
śred nio z Pro gra mu Szcze pień Ochron nych,
któ ry po wstał w 1994 r. Zgod nie z tą usta wą,
oso by prze by wa ją ce na te re nie na sze go kra ju
zo bo wią za ne są, na za sa dach okre ślo nych
w usta wie, do pod da wa nia się: ba da niom sa ni -
tar no -epi de mio lo gicz nym, ho spi ta li za cji,
przyj mo wa niu le ków, od da wa nia ma te ria łu
bio lo gicz ne go do ba dań oraz szcze pie niom
ochron nym – stwier dzi li 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.
Przy po mnij my, że od stycz nia te go ro ku
Oddział  Żłob ka Miej skie go nr 1 w Niw ce spra -
wu je opie kę nad naj młod szy mi miesz kań ca mi

w roz bu do wa nej pla ców ce. Po za adap to wa niu
po miesz czeń od znaj du ją cej się obok przy -
chod ni, ma pod opie ką 65 dzie ci – o 15 wię cej
niż w ro ku ubie głym. 

W su mie do so sno wiec kie go żłob ka, w sze -
ściu od dzia łach, uczęsz cza już331 dzie ci. Ro dzi -
ce są za do wo le ni z pod ję tej uchwa ły, wpro wa -
dza ją cej do dat ko we kry te rium. – Mam na dzie ję,
że po zwo li to uchro nić dzie ci zdro we i za szcze -
pio ne przed za kaź ny mi i nie bez piecz ny mi cho -
ro ba mi. Je śli ro dzi ce de cy du ją się nie szcze pić
dzie ci, niech po no szą za to od po wie dzial ność
i we wła snym za kre sie za pew nia ją im opie -
kę – stwier dzi ła Be ata Zie lon ka, ma ma 3-let nie -
go sy na. 

Radni wprowadzili kryterium szczepień dla dzieci w Żłobku Miejskim i Klubie Dziecięcym OFICJALNEGO POPARCIA INICJATYWIE
„SZCZEPIMY, BO MYŚLIMUY”, UDZIELILI:
Naczelna Izba Lekarska / Naczelna Rada
Lekarska: www.nil.org.pl
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych:
www.nipip.pl
Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycznego
Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej
Polskiej: http://www.kwsm.psrp.org.pl /

Jesteś za? Podpisz!
W Sosnowcu pod petycją można się podpisać
w oddziale Śląskiej Izby Lekarskiej przy ul.
Szpaków 11. Więcej informacji można
uzyskać pod nr tel. 32 363 17 03 oraz
na stronie Obywatelskiej Inicjatywy
Ustawodawczej „Szczepimy, bo myślimy”. 
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PORADY

Ilo naCe bo -Ku bi czek, ad wo kat

Wostat nim cza sie wie lu klien tów za py tu je mnie oto,
ja ka jest róż ni ca po mię dzy umo wą do ży wo cia a da -
ro wi zną. Otóż obie umo wy po zwa la ją na prze nie sie -
nie wła sno ści nie ru cho mo ści. Róż ni ce mię dzy ni mi
prze ja wia ją się przede wszyst kim w kwe stii od płat -
no ści. Da ro wi zny do ko nu je się podty tu łem dar mym,
do ży wo cia na to miast wza mian zaza pew nie nie opie -
ki. Róż ne są rów nież obo wiąz ki po dat ko we zwią za -
ne zoby dwo ma umo wa mi. Po przez umo wę da ro wi -
zny, wła ści ciel rze czy (w na szym przy pad ku nie ru -
cho mo ści) prze no si (ob da ro wu je) wła sno ścią in ną
oso bę. Ta mu si da ro wi znę przy jąć – w przy pad ku
nie ru cho mo ści oświad cze nie o przy ję ciu, jak rów -
nież oświad cze nie o da ro wa niu – mu si mieć for mę
ak tu no ta rial ne go. Oba oświad cze nia mo gą zna leźć
się wjed nym ak cie (iza zwy czaj ma to miej sce). Skut -
kiem umo wy jest prze nie sie nie wła sno ści na rzecz
ob da ro wa ne go, bez obo wiąz ku świad cze nia wza -
jem ne go na rzecz dar czyń cy. Nie do sta tek dar czyń -
cy mo że jed nak spo wo do wać po wsta nie obo wiąz -
ku ali men ta cyj ne go po stro nie ob da ro wa ne go. Jak -
kol wiek nie sta no wią czę ści umo wy da ro wi zny (ta
ogra ni cza się dooświad cze nia oda ro wa niu ioświad -
cze nia o przy ję ciu) – czę sto ob da ro wa ny usta na wia
narzecz dar czyń cy słu żeb ność oso bi stą miesz ka nia.
Słu żeb ność ta ka jest do ży wot nia ipo zwa la nako rzy -
sta nie zda ro wa ne go miesz ka nia (do mu). Trak to wa -
najest jed nak jak ja ko zwrot nada ro wi zna – i rów nież
mo że spo wo do wać po wsta nie obo wiąz ku po dat ko -
we go wza kre sie po dat ku odspad ku ida ro wizn. Da -
ro wi zna jest – co doza sa dy – opo dat ko wa napo dat -
kiem odspad ków ida ro wizn. Naj bliż sza ro dzi na jed -
nak po dat ku nie za pła ci – for mal no ści zaś zurzę dem
skar bo wym za ła twi no ta riusz – od osób nie zwol nio -
nych – po bie rze zaś po da tek. Udzie le nie da ro wi zny
mo że spo wo do wać pośmier ci dar czyń cy po wsta nie
rosz cze nia o za cho wek po stro nie je go spad ko bier -

ców usta wo wych. Do ty czy to zwłasz cza da ro wizn
nie ru cho mo ści, z uwa gi na to, że czę sto sta no wią
zna czą cy ele ment ma jąt ku spad ko daw cy. Umo wa
do ży wo cia po le ga na prze ka za niu wła sno ści lo ka lu
(lub bu dyn ku) miesz kal ne go w za mian za pra wo
do do ży wot nie go w nim miesz ka nia i do opie ki,
świad czo nej przez no we go wła ści cie la nie ru cho mo -
ści. Wsku tek za war cia umo wy do ży wo cia do cho dzi
do prze nie sie nia wła sno ści w za mian za usta no wie -
nie pra wa do do ży wot niej opie ki. Do ży wot nik ko rzy -
sta z ta kich przy wi le jów jak: pra wo do miesz ka nia,
swo bod ny do stęp do me diów, pra wo opie ki, pra wo
doza pew nie nia je dze nia, cie pła iubrań. Do ży wot nik
sta je się do mow ni kiem zo bo wią za ne go – moż napo -
wie dzieć, że jest obo wią za ny wo bec nie go do ta kiej
opie ki jak w sto sun ku do wła snych dzie ci. Je śli
wspól ne miesz ka nie jest utrud nio ne (zróż nych przy -
czyn) – sąd mo że za mie nić obo wią zek opie ki i za -
pew nie nia miesz ka nia na ren tę w wy so ko ści od po -
wia da ją cej war to ści świad czeń. W skraj nych przy -
pad kach umo wa mo że być roz wią za na. Do ży wo cie
jest pra wem ob cią ża ją cym nie ru cho mość – ujaw nia -
nym w księ dze wie czy stej. Przy słu gu je do ży wot nio
(stąd na zwa) po przed nie mu wła ści cie lo wi – lub oso -
bie przez nie go wska za nej. Do ży wo cie jest umo wą
wza jem ną, przez prze pi sy po dat ko we trak to wa ną
jak sprze daż. Stąd uzna je się, iż war tość świad czeń
przy słu gu ją cych do ży wot ni ko wi jest je go przy cho -
dem i pod le ga opo dat ko wa niu. Do ży wot nik mo że
sko rzy stać ze zwol nień po dat ko wych przy słu gu ją -
cych przy sprze da ży nie ru cho mo ści. Umo wa do ży -
wo cia po wo du je po wsta nie obo wiąz ku po dat ko we -
go w za kre sie po dat ku od czyn no ści cy wil no praw -
nych. Wy no si on 2 pro cent i spo czy wa na na byw cy
wła sno ści nie ru cho mo ści. Je śli wła sność nie ru cho -
mo ści zo sta nie prze ka za na w dro dze do ży wo -
cia – prze ciw nie niż wprzy pad ku da ro wi zny – ni gdy
nie spo wo du je moż li wo ści do cho dze nia rosz czeń
z za chow ku. Do ży wo cie za tem da ro wi zną nie jest.

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

Naj czę ściej re kla ma cje do ty czą to wa rów no -
wych, tj. pierw szy raz wpro wa dzo nych do ob -
ro tu. Jest rów nież moż li wa re kla ma cja to wa -
rów uży wa nych. Jed ną z rze czy naj czę ściej ku -
po wa nych na tzw. ryn ku wtór nym są sa mo -
cho dy. 
Sprze daż mo że od by wać się za rów no mię dzy
oso ba mi fi zycz ny mi, jak i mię dzy oso ba mi fi zycz -
ny mi i przed się bior ca mi. Z punk tu wi dze nia pra -
wa tyl ko umo wa za war ta przez oso bę fi zycz ną
dla oso bi stych ce lów nie zwią za nych bez po śred -
nio z dzia łal no ścią go spo dar czą lub za wo do wą
od przed się bior cy, bę dzie mia ła cha rak ter kon -
su menc ki. W po zo sta łych przy pad kach ku pu ją -
cy nie bę dzie kon su men tem. Każ dy ku pu ją cy
ma pra wa zwią za ne z na by ciem ta kiej rze czy,
jed nak że dla ku pu ją ce go kon su men ta prze wi -
dzia na jest do dat ko wa ochro na, np. 14-dnio wy
ter min na roz pa trze nie zło żo ne go w ra mach re -
kla ma cji żą da nia na pra wy, wy mia ny czy ob ni że -
nia ce ny, dłuż sze ter mi ny przedaw nie nia czy nie -
moż ność wy łą cze nia od po wie dzial no ści z ty tu łu
rę koj mi. 

KONSUMENCIE, ZANIM KUPISZ SAMOCHÓD
UŻYWANY:
1) za sta nów się i sprawdź, od ko go chcesz na -

być au to, a je śli je steś zde cy do wa ny, to kto
jest sprze da ją cym. Za kup od przed się bior -
cy – np. z ko mi su, od de ale ra dla oso bi stych
po trzeb ozna czać bę dzie za war cie umo wy
kon su menc kiej. Za kup od in nej oso by fi zycz -
nej, np. od zna jo me go, z ogło sze nia na por ta -
lu au kcyj nym czy ogło sze nio wym, ozna czać
bę dzie za war cie zwy kłej umo wy sprze da ży.
Ku pu ją cy nie bę dzie po sia dał sta tu su kon su -
men ta; 

2) za bez piecz ogło sze nie – np. zrób zrzut stro ny
in ter ne to wej, na któ rej jest za miesz czo ne
ogło sze nie o sprze da ży, w któ rym zwy kle
sprze daw ca opi su je przed miot sprze da ży, po -
da jąc istot ne in for ma cje, ma ją ce wpływ
na de cy zję o za ku pie;

3) do ko nuj za ku pu w obec no ści świad ków, któ -
rzy w ra zie spo ru lub re kla ma cji bę dą po moc -
ni w udo wod nie niu ja kich in for ma cji i za pew -
nień do ko ny wał sprze da ją cy;

4) sprawdź po jaz dy i do ku men ty – do wód re je -
stra cyj ny – da ne wła ści cie la/ współ wła ści -
cie li po jaz du, za bez pie cze nia np. za staw ban -
ko wy (w przy pad ku gdy au to by ło ku po wa ne
na kre dyt); 

5) sprawdź, czy w umo wie lub na fak tu rze wpi -
sa no uzgod nio ną ce nę po jaz du. W przy pad ku
za ni że nia ce ny nie pod pi suj umo wy i nie wy -
pła caj na leż no ści. W ra zie spo ru to na ku pu ją -
cym spo czy wać bę dzie obo wią zek wy ka za -
nia, ja ką ce nę za pła cił; 

6) sprawdź, czy wy da no wszyst kie do ku men ty
ko niecz ne do za re je stro wa nia po jaz du. War -
to upew nić się, ja kie do ku men ty są ko niecz -
ne do re je stra cji, tak że gdy au to jest spro wa -
dza ne z za gra ni cy, np. czy opła co no po da tek
ak cy zo wy. Sprze daw ca po wi nien wy dać do -
ku ment po twier dza ją cy wpła tę ak cy zy na te -
re nie kra ju al bo po twier dze nie bra ku obo -
wiąz ku za pła ty ak cy zy; 

7) za wsze war to przed za ku pem po pro sić o jaz -
dę prób ną i moż li wość spraw dze nia sta nu
tech nicz ne go – np. w au to ry zo wa nej sta cji ob -
słu gi, sta cji dia gno stycz nej lub wy bra nym
warsz ta cie sa mo cho do wym; 

8) sprawdź, ja kie do ku men ty oprócz umo wy
otrzy mu jesz do pod pi sa nia, np. oświad cze nia
o sta nie tech nicz nym po jaz du, ja kie uster ki
i uszko dze nia są nam zna ne. Sprze daw ca nie

od po wia da za wa dy to wa ru, o któ rych ku pu -
ją cy wie dział za wie ra jąc umo wę; 

9) sprawdź na stro nie in ter ne to wej fun du szu
gwa ran cyj ne go, ja kie umo wy ubez pie cze nia
do ty czą ku po wa ne go po jaz du. Na stro nie fun -
du szu: www.ufg.pl (w za kład ce Ba za OC i AC)
dzia ła wy szu ki war ka, któ ra umoż li wia spraw -
dze nie, czy po sia dacz wska za ne go po jaz du
jest ob ję ty ochro ną ubez pie cze nia OC. Wy szu -
ki wa nie jest moż li we po po da niu nr re je stra -
cyj ne go po jaz du lub nr VIN. Zgod nie z prze pi -
sa mi o obo wiąz ko wych ubez pie cze niach ko -
mu ni ka cyj nych (usta wa z dnia 22 ma ja 2003r.
o ubez pie cze niach obo wiąz ko wych, Ubez pie -
cze nio wym Fun du szu Gwa ran cyj nym i Pol -
skim Biu rze Ubez pie czy cie li Ko mu ni ka cyj -
nych, tekst jed no li ty Dz. U. z 2018r. poz. 473)
umo wa ubez pie cze nia – pra wa i obo wiąz ki
prze cho dzą na na byw cę po jaz du. Ku pu ją cy
mo że wy po wie dzieć do tych cza so wą umo wę
i ma obo wią zek za wrzeć no wą umo wę ubez -
pie cze nia OC tak, aby by ła za cho wa na cią -
głość ubez pie cze nia. Uwa ga! Za war cie no wej
umo wy ubez pie cze nia nie po wo du je au to ma -
tycz ne go roz wią za nia umo wy do tych cza so -
wej. Ko niecz ne jest wy po wie dze nie umo wy
za war tej przez po przed nie go po sia da cza;

10) sprawdź hi sto rię po jaz du i czy nie znaj du je
się na li ście po jaz dów utra co nych lub skra -
dzio nych. Hi sto rię po jaz du moż na spraw dzić
na stro nie in ter ne to wej Cen tral nej Ewi den cji
Po jaz dów i Kie row ców: www.ce pik.gov.pl al -
bo bez po śred nio na stro nie www.hi sto ria po -
jaz du.gov.pl. Z za py ta niem moż na zwró cić
się do jed nost ki po li cji, jed nak naj czę ściej ko -
niecz ne jest wcze śniej sze umó wie nie ter mi -
nu i do star cze nie sa mo cho du wraz z do ku -
men ta mi ce lem spraw dze nia ich au ten tycz -
no ści.

ADWOKAT RADZI

Umowa dożywocia a umowa darowizny

reklama

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Zakup używanego samochodu

reklama

reklama
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ZDROWIE

JOANNA PIERZCHAŁA, specjalista Diagnostyki
Laboratoryjnej w Sosnowieckim Szpitalu
Miejskim sp. z o.o. wyjaśnia, dlaczego każdy
pacjent powinien odpowiednio przygotować się
do badań laboratoryjnych i jakich zasad należy
przestrzegać przed badaniem 

Ba da nia la bo ra to ryj ne są in te gral ną czę ścią współ cze -
snej me dy cy ny i od gry wa ją istot ną ro lę w sys te mie opie -
ki zdro wot nej. We dług da nych li te ra tu ro wych oko ło 70
pro cent wia ry god nej i po moc nej in for ma cji o cho rym wy -
ko rzy sty wa nej przez le ka rza do star cza dia gno sty ka la -
bo ra to ryj na.
Wy ni ki ba dań la bo ra to ryj nych ma ją za sto so wa nie w:
– oce nie sta nu ogól ne go pa cjen ta,
– oce nie czyn ni ków ry zy ka, 
– wcze snym wy kry wa niu cho ro by, 
– usta le niu roz po zna nia,

– mo ni to ro wa niu prze bie gu cho ro by,
– mo ni to ro wa niu stę że nia le ków pod czas te ra pii, 
– oce nie sku tecz no ści le cze nia,
– kon tro li cho rych po le cze niu.

Każ dy pa cjent po otrzy ma niu od le ka rza skie ro wa nia
na ba da nia la bo ra to ryj ne po wi nien się do nich od po -
wied nio przy go to wać. Czę sto pa cjen ci nie zda ją so bie
spra wy, że w du żym stop niu to od nich za le ży po praw -
ność i wia ry god ność wy ni ków ba dań la bo ra to ryj nych.
Po przez wła ści we przy go to wa nie się do ba dań la bo ra -
to ryj nych wpły wa ją na ich ja kość i wia ry god ność, bę dąc
w ten spo sób ich współ au to ra mi.
Każ dy pa cjent po wi nien speł nić na stę pu ją ce pod sta -
wo we za sa dy obo wią zu ją ce przed po bra niem krwi
do ba dań: 
– 2 go dzi ny przed po bra niem krwi nie na le ży pa lić, 
– 12 go dzin przed po bra niem krwi na le ży zjeść ostat ni

po si łek, aby w dniu po bra nia być na czczo
– 24 go dzi ny przed po bra niem krwi na le ży ogra ni czyć

wy si łek fi zycz ny,
– 10 – 15 mi nut przed po bra niem krwi na le ży usiąść, aby

zre lak so wać się i od po cząć,
– w przy pad ku za ży wa nia na sta łe le ków, na le ży skon -

sul to wać się z le ka rzem, czy nie bę dą one wpły wać
na wy ni ki ba dań i czy ist nie je moż li wość ich za ży cia
po ba da niu, 

– na le ży zgło sić się do punk tu po brań w go dzi nach ran -
nych mię dzy go dzi ną 7.00 a 9.00 ra no po ca ło noc nym
wy po czyn ku.

Oczy wi ście, do pusz czal ne są pew ne od stęp stwa
od tych re guł, do ty czą ce np. osób cho rych na cu krzy cę,
u któ rych re gu lar ne przyj mo wa nie po sił ków jest skła do -
wą sto so wa nej te ra pii. W ta kim przy pad ku na le ży za sto -
so wać się do za le ceń le ka rza kie ru ją ce go na ba da nia. 

Pa cjen ci czę sto nie wie dzą, że na wy ki, przy zwy cza je -
nia czy na ło gi ma ją wpływ na wy ni ki ba dań la bo ra to ryj -
nych. Ta kim naj prost szym przy kła dem mo że być sto so -

wa na die ta. Z prak tycz ne go punk tu wi dze nia po win no
się roz róż niać efek ty zwią za ne z przy ję ciem jed ne go po -
sił ku od tych zwią za nych z ty po wą die tą lub gło dów ką.
Dla te go przed ba da niem na le ży za cho wać do tych cza so -
wą die tę i nie wy ko ny wać ba da nia w okre sie gło dze nia
lub ob fi tych po sił ków (np. bez po śred nio po świę tach).
Die ta istot nie wpły wa na ozna cze nia nie któ rych pa ra me -
trów, jak glu ko za, pro fil li pi do wy czy INR. 

Na le ży ogra ni czyć rów nież spo ży wa nie uży wek. Za -
rów no ka wa, al ko hol czy pa pie ros, mo gą wpły nąć na wy -
nik ba da nia la bo ra to ryj ne go. Nad uży wa nie al ko ho lu mo -
że spo wo do wać zmia ny w za kre sie en zy mów wą tro bo -
wych, tri gli ce ry dów oraz pa ra me trów mor fo lo gii krwi. 

Wpływ wy sił ku fi zycz ne go za le ży od po zio mu wy tre -
no wa nia. Je że li po ten cjal ny pa cjent jest oso bą ak tyw ną
fi zycz nie, sta le upra wia ją cą sport, ko rzy sta ją cą z si łow ni
lub pra cu ją cą fi zycz nie, to sta łe ob cią że nie or ga ni zmu
nie spo wo du je zmian w pa ra me trach la bo ra to ryj nych.
Ta kie ry zy ko ist nie je u osób, któ re zgło szą się na ba da -
nia la bo ra to ryj ne po znacz nym wy sił ku wy ko na nym bez
wy tre no wa nia. 

Istot na dla nie któ rych ba dań jest rów nież po ra dnia,
w któ rej ba da nie zo sta ło po bra ne, po nie waż część pa ra -
me trów pod le ga wa ha niom do bo wym. Dla te go je że li de -
cy du je my się na po bra nie krwi w go dzi nach in nych niż
ran ne, na wy ni ku ba da nia po win na zna leźć się go dzi -
na po bra nia ma te ria łu. Jest ona bar dzo waż na dla le ka -
rza in ter pre tu ją ce go wy nik, któ ry na je go pod sta wie bę -
dzie or dy no wać le cze nie lub je go brak. Są ba da nia,
w przy pad ku któ rych ma te riał mo że być po bie ra ny
w cią gu ca łe go dnia oraz po po sił ku. Szcze gó ło wych in -
for ma cji na te mat przy go to wa nia do ba dań la bo ra to ryj -
nych udzie la ją pra cow ni cy la bo ra to rium. 

My ślę, że każ dy pa cjent chce otrzy mać z la bo ra to -
rium wia ry god ny wy nik ba da nia la bo ra to ryj ne go i dla te -
go ma jąc na wzglę dzie wła sne do bro, zgło si się do punk -
tu po brań od po wied nio przy go to wa ny.
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Czy jestem świadomym pacjentem? 
Mój wpływ na wynik badania laboratoryjnego
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MIASTO

Brytyjski street punk
z sosnowieckim akcentem

So sno wi czan Ma rek „Ru sky” Ru sek kil ka lat
te mu wy je chał do Lon dy nu. W 2009 ro ku
wraz z in ny mi emi gran ta mi za ło żył ze spół
pun ko wy Bo oze&Glo ry. Chwi lę póź niej do łą -
czył do nich An glik ir landz kie go po cho dze nia.
W bie żą cym ro ku ze spół ob cho dzi 10-le cie
ist nie nia i na gry wa wła śnie pią tą pły tę.
Z pierw sze go skła du ostał się tyl ko Ma rek,
któ ry nie za po mi na o ro dzin nym mie ście.
Wła śnie w So snow cu w mar cu otwo rzy Bar -
ber shop. – Czy li po pu lar ne go „go li bro dę”.

Mo że my tak że mó wić o tra dy cyj nym fry zje -
rze mę skim. Nie sa mą mu zy ką czło wiek ży -
je – uśmie cha się Ma rek, któ ry nie wy klu cza,
że w So snow cu wy stą pi tak że ze swo im ze -
spo łem.

– Gra li śmy na sze ściu kon ty nen tach. Tyl ko
w cią gu ostat nich dwóch lat za gra li śmy pra -
wie 200 kon cer tów – od An glii, przez USA, aż
po In do ne zję i Au stra lię. Gra my tak że dość
czę sto w Pol sce, w ubie głym ro ku po ja wi li śmy
się na du żej sce nie fe sti wa lu Pol’And’Rock.

Je den z na szych utwo rów – „Le ave The Kids
Alo ne” na sta le wpi sał się w re per tu ar kon cer -
to wy Ka zi ka, na gra ny zo stał rów nież na su ple -
ment do ostat niej pły ty Kul tu – mó wi mu zyk.

W 2019 r. Bo oze & Glo ry ob cho dzi
10. uro dzi ny.  – Za czy na my no wy rok 13 kon -
cer ta mi (Per si sten ce To ur) w Eu ro pie, a w lu -
tym le ci my do Sta nów na czte ro ty go dnio wą
tra sę z bo stoń skim Drop kick Mur phys. W Pol -
sce po ja wi li śmy się cał kiem nie daw no, na fi -
na le Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy
w War sza wie – pod kre śla Ma rek.

Obec nie skład Bo oze & Glo ry tworzą mu -
zy cy z Włoch, Hisz pa nii, Fran cji i Pol ski. Nasz
kraj re pre zen tu je Ka han i za ło ży ciel ze spo -
łu – Ma rek. Obaj po cho dzą z So snow ca.

– Nie za po mi nam o mie ście, w któ rym się
uro dzi łem i wy cho wa łem. Stąd po mysł, aby
wła śnie tu taj otwo rzyć Bar ber shop. To bę dzie
miej sce, gdzie każ dy fa cet bę dzie mógł się
zre lak so wać, tro chę od ciąć się od te go, co ro -
bi na co dzień, po słu chać faj nej mu zy ki,
a przede wszyst kim o sie bie za dbać – uśmie -
cha się Ma rek.

Bla de & Glo ry Bar ber Shop bę dzie, jak sa -
ma na zwa wska zu je, na wią zy wał do ze spo łu
Mar ka. – Bę dzie tam moż na rów nież ku pić
ofi cjal ne ko szul ki i ga dże ty Bo oze & Glo ry
oraz ubra nia fir my Hot Ball Clo thing. Sa lon
bę dzie mie ścił się w oko li cach dwor ca PKP.
Wła śnie mon tu je my eki pę i re mon tu je my lo -
kal – do da je mu zyk. KP

W tym ro ku roz pocz nie się roz bu -
do wa Te atru Za głę bia. – Po wie lo -
let nich sta ra niach otrzy ma li śmy in -
for ma cję o tym, że są środ ki na roz -
bu do wę te atru. Bar dzo się cie szę
się, że mia sto So sno wiec jest
otwar te na kul tu rę i wpi su je ją
trwa le w stra te gię roz wo ju mia sta.
Rów nie waż ne jest to, że te atr, któ -
ry jest za byt kiem, roz bu do wu je się
ono wą ar chi tek tu rę. To po łą cze nie
te go, co tra dy cyj ne z tym, co no wo -

cze sne, jest tak że zgod ne z na szą
stra te gią dzia ła nia w sfe rze pro gra -
mo wej – mó wi Iwo na Woź niak,
dy rek tor ka Te atru Za głę bia. No wa
sce na bę dzie miej scem pre zen ta cji
dzia łań mło dych twór ców, re ali za -
cji pro jek tów zob sza ru pe da go gi ki
te atru oraz pro jek tów spo łecz nych.
W bu dże cie mia sta So snow ca
na pierw szy etap bu do wy tzw.
„ma łej sce ny” za re zer wo wa no
w bu dże cie kwo tę 130 tys. zł. SK

Powstanie nowa scena Teatru Zagłębia 

M
a ciej Sto bier ski

Teatr Zagłębia zostanie rozbudowany o tzw.  „małą scenę”. 

Najpierw Marek „Rusky” Rusek założył zespół punkowy, a teraz pora
na Barbershop. 
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In we sty cja w par ki, służ bę zdro -
wia, od na wial ne źró dła ener gii
czy w no we dro gi, par kin gi
i trans port miej ski? W któ rym
kie run ku po win no roz wi jać się
mia sto? Te pro ble my bę dą mo gli
prze ana li zo wać użyt kow ni cy no -
wej gry na smart fo ny dla So snow -
ca. I stwo rzyć sce na riusz dla So -
snow ca na naj bliż sze pół wie ku. 

W Cla ir Ci ty Sky li nes miesz -
kań cy sa mi mo gą za pro jek to wać
przy szłość swo je go mia sta. Wy -
star czy po brać Cla ir Ci ty Sky li nes
z Go ogle Play (An dro id) lub App
Sto re (iOS) i spraw dzić, jak się
za rzą dza mia stem. Dar mo wa gra
po zwa la de cy do wać o tym, jak
po win na wy glą dać przy szłość
mia sta przez na stęp ne 50
lat. – Cho ciaż gra jest for mą roz -
ryw ki, słu ży ona ce lom ba daw -
czym waż ne go pro jek tu „Cla ir Ci -
ty – za an ga żo wa nie oby wa te li
w dzia ła nia na rzecz ogra ni cze nia
za nie czysz cze nia po wie trza
w mia stach”, fi nan so wa ne go
z Eu ro pej skie go Pro gra mu Ra mo -
we go w Za kre sie Ba dań Na uko -
wych i In no wa cji „Ho ry -
zont 2020”. Wszyst kie da ne wy -
ko rzy sta ne do stwo rze nia gry, ta -
kie jak np. skut ki bu do wy no wych
dróg czy ko rzy ści zdro wot ne wy -
ni ka ją ce z za ło że nia więk szej
licz by par ków w mie ście są
prawdziwe. Gra cze bę dą szu kać
spo so bów na zmniej sze nie za nie -
czysz cze nia po wie trza i emi sji
dwu tlen ku wę gla, któ re jed no cze -
śnie wpły ną na wzrost za do wo le -
nia miesz kań ców i po pra wę sta nu
fi nan sów w ich ro dzin nym mie -
ście. Wy bra ne przez nich stra te gie
stwo rzą sce na riu sze na przy szłość
dla So snow ca  – wy ja śnia  An -
na Je dy nak, za stęp ca pre zy den ta
So snow ca. 

Gra Cla ir Ci ty Sky li nes przy -
po mi na nie co świat Sim sów,
w któ rym użyt kow nik ta ble tu czy
te le fo nu bę dzie sam po dej mo wał
de cy zje i po no sił ich kon se kwen -
cje. Gracz uzy ska in for ma cję, co

się sta nie, je śli bę dzie po dró żo wał
do pra cy wła snym sa mo cho dem,
a ja ki był by efekt, gdy by wy brał
ko mu ni ka cję pu blicz ną lub ro wer.
Na bie żą co bę dzie śle dził, co się
wy da rzy, je śli za cznie pa lić pla sti -
ko we bu tel ki i ja kie je go po stę po -
wa nie bę dzie mia ło kon se kwen cję
dla nie go i ca łej ro dzi ny. Uczest -
nik po sia da tak że ogra ni czo ny
budżet, więc roz sąd nie mu si wy -
da wać i in we sto wać pie nią dze, by
nie zban kru to wać. 

„Cla ir Ci ty” to eu ro pej ski pro -
jekt po świę co ny ja ko ści po wie trza,
w któ rym miesz kań cy So snow ca,
obok miesz kań ców pię ciu in nych
eu ro pej skich miast i re gio nów
(Bri sto lu, Am ster da mu, Lu bl ja ny,
Ave iro i Li gu rii), bio rą udział
od 2016 ro ku. Przez ca ły okres
trwa nia pro jek tu, któ ry za koń czy
się w 2020 ro ku, ty sią ce lu dzi
w sze ściu sa mo rzą dach pi lo ta żo -
wych za po mo cą in no wa cyj nych
na rzę dzi po dzie li się swo imi opi -
nia mi na te mat moż li wo ści
zmniej sze nia po zio mu za nie czysz -
cze nia śro do wi ska i po pra wy zdro -
wia miesz kań ców. In for ma cje po -
zy ska ne od gra czy zo sta ną wy ko -
rzy sta ne w pro ce sie two rze nia
miej skich stra te gii zwią za nych
z po pra wą sta nu po wie trza.

Wię cej in for ma cji o pro jek cie
moż nazna leźć nastro nie: www.cla -
ir ci ty.eu/so sno wiec/ SK

Ścią gnij grę, za pro jek tuj i za rzą dzaj
mia stem 

Pełna nazwa placówki oświatowej Adres
Liczba 

uczniów

I etap – 31 stycznia 2019

Ilość zebranych 
baterii w kg

Ilość zebranych baterii 
w przeliczeniu na 1-go ucznia

1.
Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego Branżowa Szkoła I stopnia
ul. Szymanowskiego 3b 37 139 3,76

2. SP nr 40 ul. Kisielewskiego 4B 340 233 0,69

3. SP nr 15 ul. Wojska Polskiego 84 322 206 0,64

4. SP nr 1 ul. Niepodległości 7 308 59 0,19

5. SP nr 9 ul. Braci Mieroszewskich 54 451 82 0,18

Pełna nazwa placówki oświatowej Adres Liczba ucznów
I etap – 31 grudnia 2017

Ilość zebranej 
makulatury w kg

Ilość zebranej makulatury
w przeliczeniu na 1-go ucznia

1. SP nr 36 ul. Czołgistów 12 296 2565 8,67

2. Sportowa SP nr 17 ul. Zamkowa 17 275 1940 7,05

3. SP nr 13 ul. Jedności 7 223 710 3,18

4. SP nr 3 ul. Hutnicza 6 261 430 1,65

5. SP 32 ul. Armii Krajowej 93 460 740 1,61

Pełna nazwa placówki oświatowej Adres
Liczba

przedszkolaków

I etap – 31 stycznia 2019

Ilość zebranych 
baterii w kg

Ilość zebranej makulatury
w przeliczeniu na 1-go przedszkolaka

1.
Niepubliczne Przedszkole 

Baby Planet
ul. 3 Maja 14 70 242 3,46

2. PM nr 2 ul. Szpaków 14A 91 69 0,76

3. PM nr 19 ul. Ostrogórska 19 96 61 0,64

4. PM nr 47 ul. Piłsudskiego 92 173 109 0,63

5. PM nr 18 ul. Szczecińska 7 96 60 0,63

To już IV edy cja kon kur su zbiór ki su row ców
wtór nych i nie bez piecz nych. Ucznio wie so sno -
wiec kich szkół i przed szko li ry wa li zu ją w kon -
kur sie zbiór ki ma ku la tu ry i zu ży tych ba te rii.

Kon kurs po dzie lo ny jest na III eta py i trwać bę -
dzie do 31 ma ja 2019 r. Po ni żej pre zen tu je my
pięć naj lep szych pla có wek I eta pu w po szcze -
gól nych ka te go riach. red

Sosnowiecki Lider Ekologii
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AKCJA PODATKOWA 2019
Informujemy, że na okres od 4 lutego do 29 marca 2019 roku KASY URZĘDU MIEJSKIEGO zostają
przeniesione do budynku FORUM przy ul. Modrzejowskiej 32a, parter (u zbiegu ulic Kościelnej
i Modrzejowskiej, naprzeciwko kina Helios – patrz mapka obok).

Uwaga zmiana godzin pracy kas:
KASY będą czynne w godzinach:

w poniedziałki 7: 30-17: 00
od wtorku do czwartku 7: 30-15: 30

w piątki 7: 30-14: 00

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

RACHUNKI BANKOWE GMINY:
1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI  – rachunek wskazany w decyzjach w sprawie wymiaru podatku

od nieruchomości
2. OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – posiadany indywidualny numer rachunku

bankowego 
3. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTÓW GMINY, OPŁATA

PRZEKSZTAŁCENIOWA: 88 1020 2313 0000 3302 0579 4492 lub na posiadany rachunek indywidualny
4. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA, OPŁATA PRZEKSZTAŁCENIOWA GRUNTÓW

SKARBU PAŃSTWA: 78 1020 2313 0000 3402 0579 4526 lub na posiadany rachunek indywidualny

Szczegółowe informacje w sprawie podatku od nieruchomości: Wydział Podatków, tel.
(32) 296 05 09

Szczegółowe informacje w sprawie opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, opłaty
przekształceniowej:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel. (32) 296 08 22, 296 07 54, 296 08 54
Wydział Finansowy tel. (32) 296 04 68, 296 04 94

Bezpłatnie można również dokonywać wpłat na rachunki bankowe gminy Sosnowiec w czterech
oddziałach Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. zlokalizowanych w Sosnowcu:

– Oddział Nr 1, ul. Kilińskiego 20
– Oddział Nr 3, ul. Kisielewskiego 17
– Oddział Nr 4, ul. 3 Maja 15
– Oddział Nr 5, ul. Rysia 2

Ponadto w okresie od 4 do 8 marca 2019 roku udostępniony zostanie terenowy punkt kasowy 
w MIEJSKIM KLUBIE „MACZKI” w Sosnowcu przy ul. Krakowskiej 26,

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9: 00 do 17: 00. 
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Początek roku dla Zuzy
Dwa złote medale MPJ i srebro w Pucharze Świata

Lepszego początku nowego roku Zuzanna Cieślar nie mogła sobie wymarzyć. Zawodniczka
Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego wywalczyła dwa złote medale podczas Mistrzostw Polski Juniorów
w szabli, które odbyły się w Wołominie oraz zajęła drugie miejsce w zmaganiach Pucharu Świata Juniorów
w hiszpańskiej Segowii.

Krzysz tof Po lacz kie wicz 

W tur nie ju in dy wi du al nym Zu -
zan na Cie ślar sta nę ła na naj wyż -
szym stop niu po dium, a jej młod -
sza sio stra Ju lia się gnę ła po brąz.
Do sio strza ne go po je dyn ku do -
szło w pół fi na le. Gó rą by ła w nim
star sza z sióstr Cie ślar. W fi na le
Zu za bez a pe la cyj nie po ko na ła
Ur szu lę Ku rzy nę z Bia łe go sto -
ku 15:7.

W ry wa li za cji męż czyzn
na po dium upla so wał się Mar cin
Li piń ski, któ ry się gnął po brą zo -
wy me dal. W czo ło wej ósem ce

zna leź li się jesz cze Oskar Pe liń ski
(7 miej sce) oraz Piotr So sul ski (8
miej sce). 

Dwa po zo sta łe me da le za wod -
ni cy ZKSz zdo by li w ry wa li za cji
dru żyn. Dziew czy ny z So snow ca
w skła dzie: Zu zan na Cie ślar, Ju lia
Cie ślar i Mar ta Zio mek by ły nie
do za trzy ma nia i w fi na le po ko na -
ły fa wo ry zo wa ny KKsz Ko -
nin 45:40, się ga jąc po zło to. Dru -
ga dru ży na w skła dzie: Ka li -
na Kor del, Ame lia Sa ła ta i San dra
Strej czyk za ję ła 8 miej sce.

Dru ży na męż czyzn w skła dzie:
Mar cin Li piń ski, Oskar Pe liń ski,

Piotr So sul ski i Ra fał Ziar now ski
pew nie do tar li do ści słe go fi na łu,
gdzie prze gra li z MUKS -em War -
sza wa 36:45. O krok od me da lu
by ła dru ga dru ży na ZKS, któ ra
w ćwierć fi na le prze gra ła jed nym
tra fie niem (44:45) z AZS AWF
War sza wa. Osta tecz nie ze spół
w skła dzie: Mi ko łaj Gór ski, Ksa -
we ry Czaj kow ski, Łu kasz Fi li pek,
Da wid Ko peć za koń czył zma ga -
nia na 5 miej scu.

War to pod kre ślić, że ZKSz
zde cy do wa nie wy grał kla sy fi ka -
cje me da lo wą i punk to wą tych
mi strzostw.

Zu zan na Cie ślar spo ro po wo -
dów dora do ści mia ła tak że postar -
cie w Pu cha rze Świa ta. Na ma tach
w hisz pań skiej Se go wii za ję ła dru -
gie miej sce w tur nie ju in dy wi du al -
nym. – Roz po czę ła do sko na łym
wy stę pem w eli mi na cjach gru po -
wych, dzię ki któ re mu zo sta ła zwol -
nio na z wal ki o wej ście do fa zy,
w któ rej ry wa li zo wa ło 64 naj lep -
szych za wod ni czek. W wal ce
owej ście do„32” z ła two ścią po ko -
na ła re pre zen tant kę go spo da -
rzy  Ale jan drę Mar cos San -
chez 15:6. Na stęp nie po ko na -
ła 15:13 in ną Hisz pan kę, Pau lę
Mon toya. W po je dyn ku o udział
w „ósem ce” na sza sza blist ka
zwyciężyła z Rosjanką, An nę Ko -
ra le wą 15:10. Z ko lej ną Ro sjan ką
zmie rzy ła się w ćwierć fi na le. Po -
ko na ła w nim Mar ga ri tę Smir no -
vą 15: 10. W pół fi na le z ko lei by ła
gó rą w star ciu z Be ne det tą Ta ric -
co.  Po je dy nek roz strzy gnę ła
na swo ją ko rzyść wy ni kiem 15:13.
Za trzy ma ła się do pie ro na ko lej -
nej Ro sjan ce, Ali nie Mi kha ilo vej,
któ ra zaj mu je obec nie pierw szą po -
zy cję w świa to wym ran kin gu FIE.
Zu zaule gła ry wal ce8:15 – re la cjo -
no wał To masz Do mi nik, tre ner
klu bo wy, jak i re pre zen ta cyj ny. 

W ry wa li za cji dru ży no wej eki -
pa bia ło -czer wo nych w skła -
dzie: Zu zan na i Ju lia Cie ślar (Za -
głę biow ski Klub Szer mier czy So -
sno wiec), Mar ta Oki ne (Ka ra be la
War sza wa) oraz Mał go rza ta Za -
wod niak (KKSZ Ko nin) zajęła
8 miej sce.

OD 25 DO 27 LIPCA SOSNOWIEC
BĘDZIE ARENĄ MISTRZOSTW
EUROPY I AFRYKI W NAJBARDZIEJ
PRESTIŻOWEJ KATEGORII „OPEN”.
PRZEZ TRZY DNI NA AKWENIE
STAWIKI TOCZYĆ SIĘ BĘDZIE
RYWALIZACJA WŚRÓD KOBIET
I MĘŻCZYZN O MEDALE
W WAKEBOARDZIE, WAKESKACIE,
A TAKŻE W ODMIANIE
WAKEBOARDU DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CZYLI
„SEATED”. 

– Wa ke Zo ne Sta wi ki w So -
snow cu to zna ko mi ty obiekt. Je go
in fra struk tu ra z pew no ścią po -
zwo li na prze pro wa dze nie tej im -
pre zy na naj wyż szym świa to wym
po zio mie. Miej sco wy klub – KS
Wa ke Zo ne Sta wi ki, któ ry jest
człon kiem Pol skie go Związ ku
Mo to ro wod ne go i Nar ciar stwa
Wod ne go, pro wa dzą lu dzie z pa -
sją i do świad cze niem. W 2018 ro -
ku wła śnie tam od by ły się Mi -
strzo stwa Pol ski w wa ke bo ar dzie
i wa ke ska cie i by ła to bar dzo uda -
na im pre za, pod wie lo ma wzglę -
da mi re kor do wa – mó wi Wie sław
Kur nik, wi ce pre zes Pol skie go
Związ ku Mo to ro wod ne go i Nar -
ciar stwa Wod ne go. – Do Mi -
strzostw Eu ro py i Afry ki przy go -
to wu je my się z ogrom ną sta ran -
no ścią. Ma my do świad cze nie
w or ga ni za cji ta kich za wo dów
i je stem prze ko na ny, że przed sta -
wi cie le kil ku na stu na ro do wych
re pre zen ta cji wy ja dą z So snow ca
ze zna ko mi ty mi wspo mnie nia -
mi – do da je Wie sław Kur nik.

– Od lat czyn nie upra wia my
spor ty wod ne, któ re pro wa dzi Pol -
ski Zwią zek Mo to ro wod ny i Nar -
ciar stwa Wod ne go. Uczest ni czy li -
śmy w wie lu im pre zach mi strzow -
skich na ca łym świe cie, z du mą re -
pre zen tu jąc Pol skę. Te raz zdo by te
przez la ta do świad cze nia chce my
wła ści wie wy ko rzy stać i do ło ży -
my wszel kich sta rań, aby Mi strzo -
stwa Eu ro py i Afry ki 2019 by ły
za wo da mi, któ re na dłu go po zo -
sta ną w pa mię ci wszyst kich za -
wod ni ków, tre ne rów i wi dzów.
Ma my na dzie ję, że star tu ją cym
przy pad nie do gu stu nasz wa ke -

park i w przy szło ści chęt nie bę dą
go od wie dzać – mó wi Da wid Ka -
zek, za ło ży ciel Wa ke Zo ne Sta wi -
ki. – Je ste śmy dum ni, że ośro dek,
któ ry zro dził się z pa sji, te raz sta -
nie się miej scem, gdzie od bę dzie
się im pre za ran gi świa to wej. Zro -
bi my, co w na szej mo cy, by za wo -
dy zo sta ły ro ze gra ne na naj wyż -
szym po zio mie, w du chu spor to -
wej ry wa li za cji. Ja ko miesz ka niec
Gór no ślą sko -Za głę biow skiej Me -
tro po lii cie szę się, że mo że my
pro mo wać na are nie mię dzy na ro -
do wej nie tyl ko re gion, ale i nasz
kraj. In we stu jąc na Sta wi kach,
wie rzy li śmy, że przy współ pra cy
z mia stem So sno wiec po wsta nie
no wo cze sne miej sce na po zio mie
eu ro pej skim  – do da je  Bar tosz
Pie czon ka, pre zes Wa ke Zo ne
Sta wi ki. 

– Wło ży li śmy wie le pra cy, by
Sta wi ki znów przy cią ga ły miesz -
kań ców ca łe go re gio nu. Za in we -
sto wa li śmy kil ka mi lio nów zło -
tych, ale nie spo dzie wa li śmy się,
że ta prze strzeń bę dzie ro bi ła ta ką
fu ro rę. Do peł nie niem wszyst kich
zmian jest wy ciąg wa ke bor do wy
na sa mym akwe nie. Ca ła gru pa
osób zwią za nych z klu bem Wa ke
Zo ne Sta wi ki to bar dzo faj ni lu -
dzie, otwar ci na współ pra cę
z mia stem, któ ra ukła da się bar -
dzo do brze – pod kre śla Ar ka diusz
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.  

– Or ga ni za cja Mi strzostw Eu -
ro py i Afry ki w wa ke bo ar dzie
i wa ke ska cie to bez wąt pie nia
wy róż nie nie dla na sze go związ -
ku. Od lat Mię dzy na ro do wa Fe -
de ra cja Nar ciar stwa Wod ne go
i Wa ke bo ar du IWWF po wie rza
nam za wo dy ty tu lar ne, a to po ka -
zu je, że ma do nas i na szych klu -
bów ogrom ne za ufa nie – pod kre -
śla Pa weł Sza be lew ski, se kre tarz
ge ne ral ny Pol skie go Związ ku
Mo to ro wod ne go i Nar ciar stwa
Wod ne go. – Już te raz za pra szam
do So snow ca na lip co we mi -
strzo stwa. Je stem pe wien, że te
za wo dy bę dą wspa nia łą pro mo -
cją dys cy pli ny, ale też na sze go
kra ju, re gio nu i mia sta go spo da -
rza – pod su mo wał Pa weł Sza be -
lew ski. KP

Sosnowieckie Stawiki areną
mistrzowskich zmagań

SOSNOWIEC BĘDZIE GOŚCIŁ
U SIEBIE UCZESTNIKÓW FINAŁÓW
MISTRZOSTW ŚWIATA FIFA U-20,
KTÓRE W DNIACH OD 23 MAJA
DO 15 CZERWCA 2019 R. ODBĘDĄ
SIĘ W POLSCE. BAZĄ TRENINGOWĄ
DLA ZESPOŁÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ
W MUNDIALU BĘDZIE KOMPLEKS
PRZY UL. KRESOWEJ.

Me cze mi strzostw roz gry wa ne
bę dą w na stę pu ją cych mia stach:
Lu blin, Byd goszcz, Gdy nia,
Biel sko -Bia ła i Ty chy. –  Jak
wia do mo, nie dys po nu je my
jesz cze sta dio nem na mia rę ta -
kiej im pre zy, ale ma my do sko -
na łą ba zą tre nin go wą. Sto sow -
na umo wa w tej spra wie zo sta ła
już pod pi sa na. Te raz cze ka my
na to, ja kie ze spo ły się u nas po -

ja wią. Zro bi my wszyst ko, aby
w jak naj lep szych wa run kach
przy go to wy wa li się do me czów
mun dia lu  – pod kre śla  Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So -
snow ca.

Peł na ob sa da tur nie ju nie
jest jesz cze zna na, gdyż
w stycz niu i w lu tym zma ga nia
od by wa ją się w Ame ry ce Po łu -
dnio wej i Afry ce. Wie my już
jed nak, że po za Pol ską na tur -
nie ju wy stą pią m. in. Fran cja,
Wło chy, Por tu ga lia, USA czy
Mek syk.

Mi strzo stwa Świa ta FI FA U -
-20 wy kre owa ły w prze szło ści
tak wiel kie gwiaz dy jak Die go
Ma ra do na, Lio nel Mes si, Ro bert
Pro si nec ki, Zvo ni mir Bo ban,
Ad ria no czy Paul Po gba. KP

Kompleks przy Kresowej bazą treningową
dla uczestników Mundialu U-20

Zuzanna Cieślar jest w mistrzowskiej formie, co udowodniła podczas ostatnich zawodów. 
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Za wod nicz ki z So snow ca wzię ły udział
w pre sti żo wym tur nie ju ha lo wym w nie -
miec kim Pocz da mie. Pod opiecz ne Grze go -
rza Ma jew skie go w star ciu z kla so wy mi ry -
wa la mi za pre zen to wa ły się bar dzo do brze,
zaj mu jąc osta tecz nie trze cie miej sce.

Trzy dnio wa wi zy ta w Pocz da mie roz po czę -
ła się od spa rin go we go bo ju z 1. FFC Tur bi ne
Pocz dam, czwar tym ze spo łem nie miec kiej
eks tra kla sy Al lianz Frau en -Bun de sli ga. So -
sno wi czan ki w star ciu z moc nym ry wa lem
po ka za ły się z do brej stro ny. Po go lu Dże si -
ki Ja szek Czar ne dłu go pro wa dzi ły. Ry wal -
kom uda ło się wy rów nać do pie ro w koń ców -
ce spo tka nia. – Cie szę się, że mie li śmy moż -
li wość spraw dze nia się na tle bar dzo
wy ma ga ją ce go ry wa la, ja kim jest bez wąt pie -
nia czwar ty ze spół nie miec kiej eks tra kla sy.
Je stem bar dzo za do wo lo ny z wy stę pu ze spo -
łu, gdyż dziew czy ny zre ali zo wa ły to, co so bie
tak tycz nie na ten mecz za ło ży li śmy. Cha rak -
ter, de ter mi na cja i za an ga żo wa nie w ca łym
me czu spra wi ły, że ry wal nie mógł przy nas
roz wi nąć skrzy deł – oce nił spo tka nie tre ner
Czar nych. Z wy so ko ści try bun spo tka nie oglą -
dał se lek cjo ner ko bie cej re pre zen ta cji Mi łosz
Stę piń ski. Na stęp nie Czar ne wzię ły udział
w mię dzy na ro do wym tur nie ju AOK Tur bi ne
Hal len cup. W ry wa li za cji gru po wej so sno wi -
czan ki zmie rzy ły się z serb ską Crve ną Zvez -
dą Bel grad, ru muń ską Gin trą Uni ver si te tas

i wę gier skim MTK Hun ga ria Bu da peszt.
W su mie w eli mi na cjach ro ze gra ły sześć spo -
tkań, po dwa z każ dym z ry wa li. Czar ne dwu -
krot nie po ko na ły Crve nę Zve dę (1:0, 5: 0),
Gin trę (3:1, 2:0) oraz po ko na ły MTK 2: 1
i prze gra ły z Wę gier ka mi 2:3. W fa zie pu cha -
ro wej so sno wi czan ki ule gły 0:5 go spo dy ni,
eki pie Tur bi ne Pocz dam i na za koń cze nie
zma gań zmie rzy ły się w me czu o trze cie miej -
sce z MTK Hun ga ria. Tym ra zem Czar ne wy -
gra ły zde cy do wa nie 5:1 i za koń czy ły ry wa li -
za cję na „pu dle”. Po nad to Sło wacz ka Pa tri cia
Hmi ro va z 8 bram ka mi się gnę ła po ty tuł naj -
lep sze go strzel ca tur nie ju.

– Ka pi tal na for ma przy go to wań do se zo -
nu. Ca ły wy pad zor ga ni zo wa ny był per fek -
cyj nie. Dziew czy ny mia ły moż li wość za gra -
nia prze ciw ko bar dzo do brym za wod nicz -
kom. Tur niej ha lo wy był też for mą
od skocz ni od te go, co ro bi my na bo isku.
Na pew no do świad cze nie zdo by te w Niem -
czech bę dzie pro cen to wać w przy szło -
ści – pod kre śla tre ner Ma jew ski. Wio sen ne
zma ga nia Czar ne, któ re w ta be li eks tra kla sy
zaj mu ją trze cie miej sce, roz pocz ną 16 lu te -
go wy jaz do wym  me czem jed nej czwar tej
fi na łu Pu cha ru Pol ski. Ry wa lem bę dzie
KKP Byd goszcz. KP

Mocne przetarcie piłkarek Czarnych

Piłkarki z Sosnowca doskonale zaprezentowały się podczas turnieju w Niemczech. 

arc Czarni Sosnowiec
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Świętowali jubileusz pożycia małżeńskiego
25 stycznia w Pałacu Schoena w Sosnowcu odbyły się uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. W imieniu Prezydenta RP medale wręczyli Anna Jedynak, zastępca prezydenta Sosnowca i
Grzegorz Frugalski, sekretarz miasta. Uroczystość prowadził Arkadiusz Trzuskowski, kierownik USC, a oprawę artystyczną przygotowała Ewa Kopczyńska, aktorka Teatru Zagłębia. 

50- lecie pożycia małżeńskiego
obchodzili: 
Irena i Jan Szałańscy
Krystyna i Wiesław Trześniewscy
Stefania i Mikołaj Ukusiowie
Mieczysława i Marian Wojciechowscy
Anna i Jerzy Wójcikowie
Urszula i Ryszard Wrześniowie
Lucyna i Antoni Wyrwałowie
Maria i Jan Zającowie
Renata i Krzysztof Zaródowie
Helena i Jerzy Zachowie
Anna i Cezary Zielnikowie
Ewa i Zbigniew Żłobińscy
Renata Bigaj
Maria Ciołek
Bronisław Wróblewski
Adam Świtalski
Maria Gruszeczka
Teresa i Jan Jarnutowscy

60-lecie pożycia małżeńskiego
obchodzili: 
Henryka i Józef Bieryłowie
Alfreda i Roman Delowscy
Józefa i Franciszek Kłyżowie
Natalia i Henryk Krawczykowie
Zofia i Eugeniusz Kupczykowie
Teresa i Stanisław Kałwowie
Regina i Tadeusz Kużmińscy
Krystyna i Andrzej Piekoszewscy
Stanisława i Sylwester Pilarczykowie
Petronela i Marian Robaszyńscy
Maria i Stanisław Rogóżowie
Stanisława Rusek
Henryka i Stanisław Słowikowie
Genowefa i Marian Skrzypczakowie
Jadwiga i Kazimierz Tkaczykowie
Jadwiga i Janusz Torbusowie
Krystyna i Zdzisław Żakowie
Barbara Adamus-Proszowska
i Konrad Adamus
70-lecie pożycia małżeńskiego
obchodzili Wiesława i Antoni
Skubkowie. 

Szanownym Jubilatom 

najlepsze życzenia składa Redakcja 
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Narodziny Górki Środulskiej
So czy stą  zie le nią  wio sny  pie -
ści spra gnio ne oczy. La tem ku si
błę ki tem nie ba, cza ru je mo cą
kwia tów. Je sie nią  wa bi sza leń -
stwem żół ci i czer wie ni. Zi mą
skrzy się sre brem, sta je się kró le -
stwem bia łe go kar na wa łu. 

Zak tu erek cyj ne go pie czo ło wi -
cie prze cho wy wa ne go w Wy dzia -
le In we sty cji Miej skich, a spo rzą -
dzo ne go w dniu 3 kwiet nia 2002
ro ku, do wia du je my się, że sztucz -
ne wzgó rze ma po wstać z ini cja ty -
wy władz So snow ca dla uczcze nia
set nej rocz ni cy nada nia praw miej -
skich. Nage ne ral ne go wy ko naw cę
wy bra no ko pal nię pia sku „Macz ki -
-Bór”. Nie był to wy bór przy pad -
ko wy – fir ma w owym cza sie po -
sia da ła znacz ne za le gło ści fi nan so -
we wo bec miej skiej ka sy. Po sta no -
wio no do ko nać kom pen sa ty tych
na leż no ści. W więk szo ści po kry ły
one kosz ty in we sty cji, ale nie oby -
ło się bez za an ga żo wa nia środ ków
z bu dże tu gmi ny. 

Kształt ar chi tek to nicz ny przed -
się wzię ciu nada li wy bit ni ar chi tek -
ci Ju rand Ja rec ki iMa rek Gier lot ka
z Ar chi tek to nicz ne go Ate lier Re -
ali za cyj ne go „ARAR” w Ka to wi -
cach. Pa no wie zna ni są m. in. z ta -
kich re ali za cji jak ka to wic ki Skar -
bek czy gmach Bi blio te ki Ślą skiej.
Pro jekt kon struk cyj no -bu dow la ny
opra co wał ze spół pro jek to wy
w skła dzie: Ge no we fa Ne lip, Sła -
wo mir Dur czyń ski, An drzej Jek sa
z „ABS -In ży nie ria Śro do wi ska”
w So snow cu.  Pier wot ny pro jekt
Ca ło rocz ne go Cen trum Spor to wo -

-Re kre acyj ne go wznacz nym stop -
niu od bie gał od sta nu dzi siej sze go.
Oprócz sto ku nar ciar skie go pla no -
wa no rów nież wy bu do wać m. in.
tor bob sle jo wy, skocz nię nar ciar -
ską, krę giel nię, ścian kę wspi nacz -
ko wą, wie żę wi do ko wą, lo do wi sko
zi mo we oraz ma łe po le gol fo we.
Część z tych obiek tów mia ło po -
wstać w miej scu pla no wa ne go
obec nie Za głę biow skie go Par ku
Spor to we go.

Pierw sze zwa ły bu dul ca po ja -
wi ły się już je sie nią 2001 r., jed nak
pra ce nadu żą ska lę ru szy ły wma ju
ro ku na stęp ne go. Ma te riał zwo żo -
no wy wrot ka mi ze znaj du ją cej się
w re jo nie ul. Kom baj ni stów, oko ło
osiem dzie się cio let niej, wy pa lo nej
hał dy ko pal ni „So sno wiec”. War -
stwy ska ły płon nej prze kła da no
war stwa mi pia sku z ko pal ni
„Macz ki -Bór”. By ło to nie zbęd ne
dla od po wied nie go usta bi li zo wa nia
bu dow li.

Pierw szym obiek tem od da nym
do użyt ku miał być stok nar ciar ski.
W 2003 ro ku zmie nio no nie co
kon cep cję je go wy ko na nia – zre zy -
gno wa no z tzw. prze ciw sto ku, co
po zwo li ło na znacz ne zwięk sze nie
dłu go ści sto ku zjaz do we go – aż
do po zio mu ul. 3 Ma ja (w pierw -
szym za ło że niu mia ły znaj do wać
się w tym miej scu par kin gi). Dzię -
ki te mu za bie go wi nar cia rze mo -
gą obec nie cie szyć się przy jem no -
ścią pły ną cą z dłuż sze go szu so wa -
nia.

Z pro to ko łu od bio ru koń co we -
go iprze ka za nia obiek tu doużyt ku

z dnia 10 grud nia 2004 ro ku do -
wia du je my się, że po wierzch nia
wzgó rza wy no si 8 ha (wraz z sys -
te mem od wad nia ją cym), ku ba tu -
ra 382 000 m3, rzęd na szczy tu
to 319,4 m n. p. m., rzęd na plat for -
my ha mu ją cej 273 m n. p. m. Wy -
ko naw ca udzie lił 60 mie się cy gwa -
ran cji oraz 6 mie sięcz ne go okre su
rę koj mi. W owym cza sie Gór ka
po zba wio na by ła in fra struk tu ry
spor to wo -re kre acyj nej. Mi mo to
wy glą da ła zja wi sko wo, zwłasz cza
po za mon to wa niu 10 „ju pi te rów”
któ re wie czo ro wą po rą nada wa ły
jej pięk ny, ba śnio wy wy gląd.

Od tam te go cza su jej oto cze nie
i wy po sa że nie zmie ni ły  się nie
do po zna nia. Po czter na stu z gór ką

la tach przy cią ga rze sze mi ło śni -
ków wy po czyn ku na świe żym po -
wie trzu. Or ga ni zo wa ne są kon cer -
ty, za wo dy spor to we i im pre zy ple -
ne ro we. Przede wszyst kim jed nak
Gór ka to praw dzi we epi cen trum
spor tów zi mo wych iza baw naśnie -
gu. Przy ko rzyst nych wa run kach
śnie go wych aż roi się tu taj odfa scy -
na tów róż nych od mian bia łe go sza -
leń stwa. Re kor do wy se zon od no to -
wa no w ro ku 2017 – od 2 stycz nia
do 26 lu te go (56 dni) wy cią gi or -
czy ko we czyn ne by ły każ de go dnia
zrzę du. Ten re kord jak do tąd nie zo -
stał po bi ty.

Gór ka Śro dul ska jest jed nym
z sym bo li Za głę bia. War to wy brać
się tu taj bez wzglę du na po rę ro ku.

Za chę cam do za da nia so bie odro -
bi ny tru du i wej ścia na ten dru gi
pod wzglę dem wy so ko ści szczyt
w na szym mie ście.  Wi do ki stąd
roz cią ga ją się wspa nia łe.

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

Więcej fotografii Górki Środulskiej można znaleźć
w wersji internetowej artykułu na:
www.kuriermiejski.com.pl. 

Podczas pracy nad artykułem korzystałem
z materiałów udostępnionych przez Wydział
Inwestycji Miejskich oraz Wydział Planowania
Przestrzennego. Podziękowania kieruję również
do Henryka Mikuły, Zenona Pieróżka, Damiana Sodo
i Zygmunta Witkowskiego. Informacji, jakich
uzyskałem, starczyłoby na dużo obszerniejsze
opracowanie. Może zatem Górka doczeka się kiedyś
bardziej szczegółowej publikacji na swój temat?

CYKLICZNE IMPREZY
ODBYWAJĄCE SIĘ NA GÓRCE
ŚRODULSKIEJ:

• Wojewódzkie Finały
WOŚP – styczeń

• Puchar Prezydenta Sosnowca
w Narciarstwie
Alpejskim – luty

• Bieg Charytatywny na rzecz
Hospicjum św. Tomasza – maj

• Bike Atelier XC – maj
• Everest w Sosnowcu – maj
• Tydzień

Dziecka – maj/czerwiec
• Bike Atelier

Triathlon – czerwiec
• Grand Prix Sosnowca

w kolarstwie
górskim – czerwiec

• Wakacyjne
Grillowanie – sierpień

• Bieg Szlakiem Papieskim –
październik

OSOBY ODWIEDZAJĄCE 
GÓRKĘ ORAZ POBLISKI PARK
ŚRODULA MAJĄ DO
DYSPOZYCJI:

• ścieżki piesze i rowerowe,
• stok narciarski z trzema

wyciągami
orczykowymi: 1x 350 m
długości (50 m różnicy
wysokości) oraz 2 x 150 m
długości (20 m różnicy
wysokości),

• budynek zaplecza
technicznego z wypożyczalnią
sprzętu (narty, deski
snowboardowe),
specjalistycznym serwisem
oraz sanitariatami,

• ogród jordanowski podzielony
na trzy kategorie wiekowe,

• siłownię plenerową,
• Park Street Workout 

(tłum. trening uliczny)
do ćwiczeń wykorzystujących
masę własnego ciała,

• wybieg dla psów,
• parkingi. 
Szczegółowe informacje można
uzyskać na stronie:
www.mosir.sosnowiec.pl. 
Na tej stronie znajdziemy
również obraz z zamontowanej
na stoku kamerki internetowej.

Patrząc na Środulę z góry.

Stok południowy. Tędy wiedzie jeden ze szlaków na szczyt.

Trzy lata temu w plebiscycie „Dziennika Zachodniego” „Stok na szóstkę” Górka zajęła drugie
miejsce, pokonując ośrodki narciarskie, m. in. z takich miejscowości jak Bielsko Biała, Szczyrk,
Ustroń i Wisła. Najwyraźniej narciarze z Zagłębia w sposób szczególny polubili to miejsce.

Wznoszenie kopca. Onegdaj teren ten należał
do Państwowego Gospodarstwa Rolnego, a nieco później
do przędzalni „POLITEX”. Firma ta planowała postawić
w tym miejscu hale produkcyjne. Stało się jednak
inaczej – w sąsiedztwie centrum miasta wzniesiono stok
narciarski, do którego można dojechać tramwajem. 

Zdjęcie wykonano w dniu odbioru końcowego 10 grudnia 2004
roku. Górka przypomina nieco słynną, nieistniejącą już hałdę
„Wezuwiusz” powstałą z żużli huty „Katarzyna”.
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Stok po raz pierwszy został udostępniony mieszkańcom
zimą 2004-2005. Zdjęcie zrobiono w lutym 2005 roku.
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Piłkarska legenda Sosnowca
Krzysztof Polaczkiewicz

1 grud nia 2018 ro ku ob cho dzi li -
śmy 30. rocz ni cę śmier ci Wło dzi -
mie rza Ma zu ra, pił ka rza ucho dzą -
ce go za le gen dę. W ubie głym ro -
ku na osie dlu Ju liusz, gdzie
przed la ty miesz kał, od sło nię to ta -
bli cę upa mięt nia ją cą wy bit ne go
spor tow ca. W 2019 ro ku na Ju liu -
szu je go imie niem na zwa ny zo sta -
nie park, a w Par ku Sie lec kim sta -
nie rzeź ba. Tym sa mym Ma zur do -
łą czy do Ja na Kie pu ry i Alek se go
Bie nia i znaj dzie się w Alei Za głę -
bia ków. Dziś na ła mach „KM”
przy po mi na my je go syl wet kę,
głów nie we wspo mnie niach ma -
my, Na ta lii Ma zur. 

„Ma zur Wło dzi mierz, nie ru -
szaj Włod ka, bo zgi niesz”. To ha -
sło śpie wa ne przed la ty na Sta dio -
nie Lu do wym w So snow cu wśród
ki bi ców Za głę bia, prze ka zy wa ne
jest z oj ca na sy na. Od szedł przed -
wcze śnie, ma jąc za le d wie 34 la -
ta. – Za bił go tęt niak. Upadł
przed skle pem. Stra cił przy tom -
ność. Tra fił do szpi ta la, ale nie by -
ło już dla nie go ra tun ku. To
wszyst ko sta ło się tak na gle. Ni gdy
nie moż na po wie dzieć, że je ste -
śmy do koń ca przy go to wa ni
na odej ście, ale w sy tu acji, gdy
umie ra 34-let ni czło wiek, trud no
nie mó wić o szo ku. Od szedł
za wcze śnie, o wie le za wcze śnie.
Mógł zro bić jesz cze ty le do bre -
go… – wspo mi na sio stra pił ka rza
Elż bie ta.

Za nim stał się le gen dą Za głę bia,
dla któ re go ro ze grał w eks tra kla sie
pra wie 300 spo tkań, kró lem strzel -
ców pol skiej eks tra kla sy, uczest ni -
kiem Mun dia lu w Ar gen ty nie
i strzel cem hi sto rycz nej już bram -
ki na Sta dio nie Ślą skim, kie dy to
strza łem z rzu tu kar ne go w śro dek
bram ki (a’la Pa nen ka) po ko nał
bram ka rza re pre zen ta cji Ho lan dii,
ko pał pił kę w Gór ni ku Ka zi mierz.
Tam sta wiał pierw sze kro ki. – Pił -
ka to wa rzy szy ła mu od ma łe go.
Grał z ko le ga mi pod blo kiem,
na dzi kich bo iskach nie da le ko do -
mu, no i oczy wi ście w klu bie. Nie
szło go ścią gnąć do do mu. Przez to
ca łe gra nie omal nie do pu ści li go
do bierz mo wa nia. Pod padł księ -
dzu, bo nie za li czał ma te ria łu, ale
na szczę ście dru gi ka zał mu pod -
czas uro czy sto ści sta nąć w od po -
wied nim miej scu i ja koś się uda -
ło – wspo mi na ma ma Wło dzi mie -
rza Ma zu ra, Na ta lia Ma zur.

Do Za głę bia tra fił w 1970 ro ku
w wie ku szes na stu lat. – Przy szedł
któ re goś dnia do do mu i oznaj mił,
że na tre nin gu po ja wił się tre ner
z Za głę bia i że te raz bę dzie tam
grał. Wie dzie li śmy, że sko ro tak
ma być, to bę dzie, bo Wło dek
na punk cie pił ki miał świ ra. Na -
uka? Scho dzi ła na dal szy plan.
Cho dził do tech ni kum ko le jo we -
go, osta tecz nie skoń czył szko łę za -
wo do wą, choć jak oj ciec go py tał,
jak to zro bił, to od po wia dał: nie
martw się, nie martw – opo wia da
pa ni Na ta lia.

Ro dzi ce pił ka rza nie kry li du my
z osią gnięć sy na. Je go wy stę pów
nie oglą da li jed nak zbyt wie le. Za -
rów no na ży wo, jak i w te le wi -

zji. – Oj ciec Bro ni sław na me cze
cho dził, sia dał za wsze w tym sa -
mym miej scu, po czym po kil ku
mi nu tach wsta wał i cho dził wo kół
bo iska. Mnie za brał ze so bą je den,
je dy ny raz. Gdy Wło dek wy szedł
z tu ne lu i zo ba czył, że je stem
na try bu nach, tak się wściekł, że
tyl ko wy gra żał rę ką. Oj, co my śmy
wów czas się z oj cem na słu cha li.
Miał więk szą swo bo dę, jak nie
czuł od de chu ro dzi ców na ple cach.
Nie po wiem, bo dla mnie też to był
stres, dla te go w te le wi zji spo tkań
też nie oglą da łam. Ta ta cho dził, ale
był jak by z bo ku. By łam jed nak
na bie żą co, bo śle dzi łam wszyst ko
w ga ze tach, zresz tą ma sę tych rze -
czy wy ci na łam. Nie ste ty, więk -
szość tych zbio rów za gi nę ło. Kil -
ka lat te mu zja wił się mło dy czło -
wiek, któ ry miał pi sać pra cę ma gi -
ster ską o Włod ku. Wziął spo ro
rze czy i już nie od dał. Mo że jak te -
raz ten ma te riał się po ka że, to ode -
zwie się w nim su mie nie – mó wi
z na dzie ją ma ma Ma zu ra.

W Za głę biu Ma zur szyb ko stał
się klu czo wym gra czem. Prym
wiódł jed nak nie tyl ko na bo -
isku. – Wszę dzie go by ło peł no.
Przy tym był czło wie kiem, któ ry
uwiel biał po ma gać in nym. Ile on
lu dziom po za ła twiał, a to miesz ka -
nie, a to ta lon na sa mo chód, a to
wi zy tę u le ka rza. I wszyst ko bez in -
te re sow nie. Pa mię tam, jak są sia -
do wi źle zło ży li zła ma ną no gę.
Wło dek użył swo ich zna jo mo ści
i kil ka ty go dni po tem są siad po -
now nie tra fił na stół ope ra cyj ny,
ale tym ra zem wszyst ko zro bio no,
jak na le ży. Dbał tak że o nas. Pa -
mię tam, jak nie chcia łam się po ło -
żyć do szpi ta la. Tak drą żył, tak na -
ma wiał, aż w koń cu po wie dział:
„Mamo,  strze lę bram kę dla cie bie,
tyl ko masz iść do le ka rza. Wszyst -
ko jest za ła twio ne”. No i ule głam.
Le żę w tym szpi ta lu, na gle sły szę
ja kieś po ru sze nie. Na od dział wpa -
da Wło dek. Za do wo lo ny,
uśmiech nię ty. „Sło wa do trzy ma -
łem. Bram ka mia ła być
i jest” – krzy czał od wej ścia. Za -
wsze był po moc ny, za wsze wpa dał
do nas. Przed tre nin giem mu siał
być, zo ba czyć, czy wszyst ko jest
w po rząd ku i do pie ro gnał na tre -
ning. Ro dzin ny był strasz nie. Nie
ukry wam, że to by ło mi łe. Zresz tą
nie raz sły sza łam: „Oj pa ni Ma zu -
ro wa, pa ni to ma sy na”. By łam
na ku ra cji w Ustro niu. Wpa da
Wło dek, bo on za wsze w bie gu,
za wsze gnał au tem. Mó wi
do mnie: „Mia łaś ta ki za bieg, by -
łaś tu i tam”. Za sta na wia łam się,
skąd on to wszyst ko wie. Po tem
na ob cho dzie pod cho dzi do mnie
le karz i mó wi: „Ta ki syn to skarb.
Wszyst ko wy py tał, o wszyst ko za -
py tał”. Ta ki był wła śnie Wło dek.
Na pew no był świet nym pił ka -
rzem, ale my ślę, że czło wie kiem
był jesz cze lep szym… – nie kry je
wzru sze nia Na ta lia Ma zur.

By ły na past nik re pre zen ta cji
Pol ski był du szą to wa rzy stwa, nie
tyl ko w Pol sce. – Dwa la ta grał
w Sta de Ren na is. By li śmy tam
dwu krot nie z mę żem. Wło dek bar -
dzo chciał, że by śmy go od wie dzi li.
Od ra zu da ło się wy czuć, że jest

tam lu bia ny. Pa mię tam szcze gól -
nie jed ne go z pił ka rzy, któ ry nie -
mal ca ły mi dnia mi prze sia dy wał
u nie go w do mu. Bar dzo go lu bił,
ra zem jeź dzi li na tre nin gi. Pew ne -
go dnia syn mó wi: „Ma mo, on bar -
dzo chciał by zjeść ja kąś na szą,
pol ską po tra wę. Pa dło na bi gos.
Tyl ko broń Bo że, nie mów mu, że
tam jest mię so wie przo we, bo je -
mu re li gia nie po zwa la. Co by ło
ro bić. Ugo to wa łam te go bi go su,
mu sia łam dać jesz cze na wy nos,
ale jak po wsta wał i co w nim by ło,
nie zdra dzi łam – uśmie cha się ma -
ma pił ka rza.

Jak wspo mi na, sym pa tią da rzy li
go nie tyl ko ko le dzy z dru ży ny, ale
tak że ki bi ce. – Tam, gdzie miesz -
kał, zbie ra ła się za wsze gru pa kil -
ku mło dych chło pa ków, któ rych
czę sto za bie rał na me cze. Nie by ło
to dla nie go pro ble mem. Cza sem
wy jeż dżał już do klu bu, aby
po prze je cha niu kil ku me trów
wró cić po nich. Po tem gdy wra cał
z me czu, wi dział, jak wra ca ją. No
i oczy wi ście, otwie rał drzwi i ka -
zał im wsia dać. Ta ki był. Nie przy -
wią zy wał się do rze czy ma te rial -
nych. On był ta ki, że ostat nią ko -
szu lę by z sie bie zrzu cił i dał in -
nym. Nie przy wią zy wał wa gi
do pie nię dzy. Z ko lei to, że był roz -
po zna wal ny wy ko rzy sty wał, aby
po ma gać in nym. Ta ki był. Żył
szyb ko, czę sto w bie gu, ale gdy
trze ba by ło po móc, nie od mó wił.
Szyb ko żył, szyb ko jeź dził au tem.
Kie row cą był do brym, ale za wsze

mu mó wi łam, Wło dek nie tak
szyb ko, zdą żysz. Kie dyś gdy był
na ja kimś zgru po wa niu, a mia łam
jeź dzić na za bie gi, Wło dek po pro -
sił Je rze go Lu lę, z któ rym się bli -
sko trzy ma li, że by to on wo ził
mnie na te za bie gi. Lu la jeź dził tak
do stoj nie, spo koj nie. Mó wię wów -
czas do nie go, że szko da, że Wło -
dek tak nie jeź dzi, na co Lu la mi
od po wia da: „Gdy by Wło dek jeź -
dził tak jak ja, to pew nie spo wo do -
wał by wy pa dek” – opo wia da.

Na ta lia Ma zur, po dob nie jak
resz ta ro dzi ny, do dziś nie mo że
się po go dzić z fak tem, że Wło dzi -
mierz Ma zur od szedł tak wcze -
śnie. – Wi docz nie tak mia ło być.
Ta ki los był mu pi sa ny. Żył szyb -
ko. Za szyb ko od szedł. Przy pła ci -
łam je go śmierć cho ro bą, z któ rą
mu szę się mie rzyć po dziś dzień.
Od bi ło się to strasz nie na mo jej
psy chi ce. Wie le rze czy z tam tych
lat po pro stu nie pa mię tam. Mam
już 88 lat, ale dzię ki Bo gu jesz cze
się ja koś trzy mam. Cie szę się, że
pa mięć o mo im sy nu nie za ni kła.
Dzię ku ję wszyst kim, któ rzy
o nim pa mię ta ją. Naj więk sze sło -
wa uzna nia kie ru ję oczy wi ście
do Lesz ka Ba czyń skie go, któ ry
w trud nych mo men tach był
przy Ani, żo nie Włod ka, po ma gał
i po ma ga na dal, w pe wien spo sób
kon ty nu ując to, co przed la ty ro -
bił Wło dek. Dzię ku ję pre zy den to -
wi mia sta, któ ry zresz tą mnie od -
wie dził, za pięk ną ta bli cę upa -
mięt nia ją cą sy na. Mam na dzie ję,

że dzię ki ta kim ge stom w So -
snow cu i nie tyl ko za wsze Włod -
ka bę dą wspo mi nać – do da je Na -
ta lia Ma zur.

– Mama bar dzo prze ży ła śmierć
Włod ka. To na praw dę był ta ki syn,
ja kie go chce mieć każ da mat ka.
Za wsze był ro dzin ny, ale tak że po -
moc ny in nym. Mo że gdy by bar -
dziej sku piał się na so bie, na swo -
ich pro ble mach, to był by wśród
nas. Od szedł za wcze śnie. Ca ły
czas czu je my jed nak je go obec -
ność. Jed na z są sia dek, któ ra
miesz ka ła obok Włod ka, mó wi
wręcz, że ona za wsze czu je Włod -
ka i je go per fu my na klat ce scho -
do wej. Tak jak by wła śnie przed
chwi lą tu był… Jak by za raz miał
wró cić – nie kry je wzru sze nia sio -
stra Elż bie ta.

Od 1996 ro ku w So snow cu od -
by wa się me mo riał im. Wło dzi -
mie rza Ma zu ra. Jed nym z je go ini -
cja to rów był Le szek Ba czyń ski,
któ ry po śmier ci Ma zu ra oto czył
tro skli wą opie ką naj bliż szych pił -
ka rza. – Po mysł na ro dził się spon -
ta nicz nie. Pierw szym, któ ry go
rzu cił, był Krzy siek To chel. Za czę -
li śmy dzia łać, ru szy li śmy od spon -
so ra do spon so ra i ja koś się uda ło.
By łem wów czas pre ze sem klu bu,
któ ry od ra dzał się od pod staw. Tur -
niej od by wa się do dziś. Je go imię
no si tak że Aka de mia, w któ rej tre -
nu ją mło dzi pił ka rze Za głę bia. Ni -
gdy nie za po mni my o tym, ja kim
Wło dek był czło wie kiem. W pe -
wien spo sób pró bu ję go na śla do -
wać, po ma ga jąc in nym. Ro dzi -
na Włod ka wie, że za wsze mo że
na mnie li czyć. Szko da, że nie ma
go wśród nas. To był czło wiek
do tań ca i do ró żań ca. Był mecz, to
pił ka by ła naj waż niej sza, ale był
też du szą to wa rzy stwa. Mie li śmy
faj ną eki pę, któ ra bli sko sie bie
miesz ka ła. Ja, Wło dek, Ju rek Lu -
la, Ja nusz Ko ter wa, Ma rek Ję dras.
To był świet ny czas. Wło dek był
zna ny z te go, że ni ko mu nie od ma -
wiał po mo cy. Szko da, że nie ma
go już wśród nas. To był okaz
zdro wia, no gi miał jak by ze sta li.
Moc ne ude rze nie, gra gło wą
na naj wyż szym po zio mie. Mó wi li
o nim dru gi Ga łecz ka. Mógł osią -
gnąć jesz cze wię cej. Pew nie, gdy -
by sku pił się tyl ko na so bie, to by -
ło by ina czej. Był jed nak stwo rzo -
ny do te go, aby my śleć też o in -
nych. Mógł zo stać we Fran cji, ale
żo na nie czu ła się tam zbyt do brze,
chcia ła wra cać. Od sie bie po wiem,
że oprócz te go, że za zdro ści łem
mu umie jęt no ści, to za wsze chcia -
łem tak jak on jeź dzić sa mo cho -
dem. Miał ta kie po wie dzon ko fiat,
za sta wa, prze ma lo wa na war sza wa.
Pa mię tam jak dziś, jak gnał au tem,
pod pusz cza jąc nas i na ma wia jąc
na wy ści gi. Od szedł za szyb ko, ale
bę dzie my o nim pa mię tać – pod -
kre śla Le szek Ba czyń ski, ho no ro -
wy pre zes Za głę bia.

Z roz rzew nie niem wspo mi na ją
go tak że ko le dzy z bo iska. – Miał
nie sa mo wi ty in stynkt. Pił ka go
szu ka ła. To by ła przy jem ność grać
z nim w ata ku Za głę bia. Lu dzie go
uwiel bia li, bo był jed nym z nich.
Nie za dzie rał no sa, nie od ma wiał
po mo cy. Lu bił się za ba wić, ale

wie dział, kie dy i gdzie. Z nim za -
wsze by ło we so ło. Na bo isku był
jak ta ran. Po wa lić go na zie mię,
by ło na praw dę trud no – wspo mi -
na Je rzy Dwor czyk.

Miał tak że w so bie pe wien
luz. – Bez te go nie po ko nał by te go
bram ka rza z Ho lan dii w ta ki spo -
sób, jak to zro bił. Cza sem ten luz
go gu bił, bo kil ka dni po tam tym
me czu w re pre zen ta cji chciał tak
sa mo po ko nać Sta ni sła wa Bu rzyń -
skie go w me czu z Wi dze wem, no
i się prze li czył, bo bram karz nie
ru szył się z miej sca i zła pał pił kę.
Po za tym Wło dek to był bar dzo
do bry czło wiek. Ce ni łem go tak że
za przy wią za nie do barw. Za wsze
po wta rzał, że jest z So snow ca i Za -
głę bie to klub dla nie go naj waż -
niej szy – pod kre śla Ma rek Ję dras,
ko le ga z Za głę bia.

W 1978 ro ku wraz z dwój ką ko -
le gów z Za głę bia: Woj cie chem
Ru dym i Zdzi sła wem Ko strze wą
po je chał na Mun dial do Ar gen ty -
ny. Na mu ra wie po ja wił się tyl ko
w jed nym me czu. Miał od mie nić
lo sy star cia z go spo da rza mi tur nie -
ju. Gdy tre ner Ja cek Gmoch
krzyk nął w stro nę re zer wo wych:
„Grzej się Wło dek”, z ław ki pod -
niósł się Wło dzi mierz Lu bań ski.
Szko le nio wiec wska zał jed nak
na Ma zu ra. Lo sów spo tka nia nie
od mie nił, ale w hi sto rii pol skiej
pił ki za pi sał się na sta łe. W su mie
wy stą pił w 23 me czach. – Ki bi ce
ko cha li ta kich jak on. Szyb kość,
luz, fi ne zja, moc ny strzał. Ta ki był
Wło dek. Mło dzi pił ka rze chcie li
być ta cy jak on – wspo mi na Le -
szek Ba czyń ski.

– Cza sem za sta na wiam się, jak -
by dziś wy glą dał – po wie dzia ła
na za koń cze nie spo tka nia ma ma
Wło dzi mie rza Ma zu ra. – Du żo by
się nie zmie nił. Mo że tro chę wy ły -
siał, ale da lej był by ta ki sam.
Uśmiech nię ty, w bie gu, no i pew -
nie miał by wą sa – uśmie cha się
sio stra by łej gwiaz dy Za głę bia,
o któ rym pa mięć w So snow cu za -
pew ne nie zga śnie. Bo dziś śmia ło
moż na mó wić o nim ja ko o le gen -
dzie Za głę bia.

Włodzimierz Mazur w Alei Zagłębiaków

WŁODZIMIERZ MAZUR
Urodzony: 18.04.1954 r.
w Opatowie, zmarł: 1.12.1988 r.
w Sosnowcu

KLUBY: 
• Górnik Kazimierz (do 1969),
• Zagłębie Sosnowiec

(1970–1983),
• Stade Rennais (1983–1985), 
• Zagłębie Sosnowiec

(1985–1986),
• Górnik Wojkowice

(1986–1987).

W polskiej ekstraklasie:
282 mecze/79 goli.
W reprezentacji Polski A:
23 mecze/3 gole.
Sukcesy klubowe: król strzelców
polskiej ligi (1977), dwukrotny
zdobywca Pucharu Polski
(1977, 1978).
Sukces reprezentacyjny:
uczestnik mistrzostw świata
w Argentynie (1978).

Władze Sosnowca nie zapominają o piłkarskiej legendzie
Zagłębia. Wizerunek Włodzimierza Mazura pojawił się na
specjalnych koszulkach. Mama piłkarza odebrała ją z rąk
Arkadiusza Chęcińskiego, prezydenta miasta.

Włodzimierz Mazur był królem pola karnego.
W ekstraklasie zdobył 79 goli. Na zdjęciu podczas meczu
Zagłębia Sosnowiec z Wisłą Kraków.
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ROZRYWKA

Poziomo: 1 – człowiek niewielkiego wzrostu, 5 – drugi dzień

roboczy, 8 – potrzebne podejrzanemu, 9 – promieniotwórczy

pierwiastek chemiczny, 10 – spłaszczone koło, 11 – część buta,

12 – mama albo tata, 14 – w nim notatki z lekcji, 16 – może być

przyczyną pożaru, 17 – atrybut krawcowej, 19 – pomidorowa

przyprawa (polska pisownia), 21 – najszybszy bieg konia, 

22 – uraza po staropolsku, 25 – presja, 28 – wstręt, 29 – inaczej 

o restauracji, 30 – poemat Wergiliusza, 32 – dodatkowe

obciążenie, 34 – pojazd Rafała Majki, 35 – tajfun, 36 – zamysł,

37 – powstają z kwasów i alkoholi, 38 – zapach, 39 – drobny

deszcz.

Pionowo: 1 – 15 minut, 2 – położenie względem siebie szczęki

górnej i dolnej, 3 – słodycze, 4 – Japycz z „Rancza”, 5 – niejeden

w szatni, 6 – ulubione zboże koni, 7 – niezwykle zrzędliwa żona

Sokratesa, 13 – najwyższy wymiar kary w Polsce, 15 – imię

Sośnickiej, 18 – buziak, 20 – gatunek antylopy, 23 – zakażenie,

24 – wigilijna msza, 26 – dęty instrument muzyczny, 27 – mocna

staropolska wódka, 28 – gigant, 31 – mahometanizm, 

33 – cudowną miał Aladyn.

Rozwiązanie krzyżówki nr 1 /2019, JODI PICOULT – ISKRA ŚWIATŁA 
Na gro dy otrzy mu ją: Zofia. K. z Sosnowca, Ryszard Ch. z Sosnowca, Leszek W. 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  2/2019

✂

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.

Peł no eta to wa mat ka, żo na i… biz ne swo man z Wall
Stre et

Jest rok 2008. Isa bel le, trzy dzie sto kil ku let nia wy -
so ko po sta wio na pra cow ni ca Wall Stre et, z po zo ru ma
wszyst ko: wiel kie miesz ka nie na Up per West Si de,
trój kę zdro wych dzie ci, przy stoj ne go mę ża, sta no wi -
sko dy rek to ra za rzą dza ją ce go w du żym ban ku in we -
sty cyj nym. Rze czy wi stość jed nak wy glą da ina czej.
Jej śro do wi sko pra cy przy po mi na mę ski aka de mik,
a mąż uwa ża, że pod ję cie ja kie go kol wiek za trud nie -
nia jest po ni żej je go god no ści. 

Wte dy po ja wia się by ły na rze czo ny Hen ry, dziś
ma gnat bran ży hed gin go wej. Zo sta je jej naj więk szym

klien tem i Bel le ma oka zję się prze ko nać, jak mo gło -
by wy glą dać jej ży cie, gdy by wciąż by li ra zem. Pod -
czas gdy Hen ry dą ży do od zy ska nia Bel le, sek su al nie
na pa sto wa ne ko bie ty z jej biu ra po dej mu ją dzia ła nia
na rzecz po pra wy wa run ków pra cy i wer bu ją Bel le
do se kret ne go „klu bu szkla ne go su fi tu”. Tym cza sem
ryn ki fi nan so we zmie rza ją ku hi sto rycz ne mu kra cho -
wi. Kie dy zaś doj dzie do nie uchron ne go tąp nię cia,
zmie ni się wszyst ko: jej mał żeń stwo, ka rie ra, stan jej
kon ta ban ko we go i mę sko -szo wi ni stycz ne za cho wa -
nie współ pra cow ni ków.

Da ta wy da nia: 29 stycz nia 2019 r. 

Maureen Sherry

Zmiana kursu (Wyd. Prószyński i S-ka)

Czy uda się za trzy mać bez względ ne go mor der cę, za -
nim ten wy ko na wy rok na nie win nych lu dziach?

Do wy brze ży Sta nów Zjed no czo nych zbli ża się
sta tek z nie le gal ny mi chiń ski mi imi gran ta mi na po -
kła dzie. Prze my tem tych lu dzi kie ru je nie uchwyt ny
Kwang Ang, po szu ki wa ny przez po li cję wie lu kra jów.
Okręt to nie nie da le ko brze gu, ale czę ści imi gran tów
uda je się do trzeć do lą du. Kwang Ang zni ka w No -

wym Jor ku, a Lin coln Rhy me zo sta je po pro szo ny
o po moc w po szu ki wa niach prze stęp cy, któ ry nie za -
wa ha się przed zgła dze niem każ de go, kto mógł by go
zi den ty fi ko wać. Wszyst kim oca la łym z ka ta stro fy
Chiń czy kom gro zi śmierć. Rhy me mu si ująć mor der -
cę, za nim ten do nich do trze.

Da ta wy da nia: 19 lu te go 2019 r. 

Jeffery Deaver

Kamienna małpa (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. 

7 lutego – „Twarz”
21 lutego – „Jeszcze dzień życia”
28 lutego – „Jak pies z kotem”

Je steś w szko le i sto isz przed ta bli cą. Ca ła kla sa
na cie bie pa trzy. I choć znasz od po wie dzi na py ta nia,
nie mo żesz wy do być z sie bie gło su…

Ko lej ny zbiór opo wia dań na pi sa nych przez po pu -
lar ne au tor ki i au to rów ksią żek dla dzie ci i mło dzie -
ży. Pierw szy, be st sel le ro wy zbiór cie szył się ogrom -
ną po pu lar no ścią, a je go eg zem pla rze moż na zna -
leźć w nie mal każ dej bi blio te ce w Pol sce. Obie
książ ki zo sta ły wy da ne we współ pra cy z Fun da cją
AB CXXI Ca ła Pol ska czy ta dzie ciom. Każ de opo -
wia da nie po dej mu je in ny te mat: emo cji, któ re cza -
sem trud no opa no wać, kon se kwen cji  na szych za -

cho wań, wię zi, któ re two rzą się w ro dzi nie i w gru -
pie ró wie śni czej. Znaj dzie my tu hi sto rie o mi ło ści,
ry wa li za cji, bra wu rze, bra ku ak cep ta cji dla od mien -
no ści i o od po wie dzial no ści. Każ da z nich to epi zod
z ży cia przy pad ko wych osób. Bo ha te ro wie opo wia -
dań są tak re ali stycz ni, że ma my wra że nie, jak by
ży li obok nas. A mo że na wet ży ją, bo prze cież naj -
cie kaw sze hi sto rie pi sze sa mo ży cie… I każ da
z tych hi sto rii mo że być wy im kiem z czy jejś co -
dzien no ści. 

Da ta wy da nia: 26 lu te go 2019 r. 

Praca zbiorowa

Gorzka czekolada. Tom 2. Nowe opowiadania 
o ważnych sprawach  (Wyd. Prószyński i S-ka)
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HO RO SKOP

BARAN (21.03. – 19.04.) –
Wkradnie się trochę chaosu
w Twoim życiu. Nie wpadaj
w panikę. Zacznij działać, lecz
ostrożnie. Skoncentruj się i dobrze
zorganizuj, a nie popełnisz błędów.
Ktoś zaoferuje Ci pomoc. Staraj się
pamiętać także o bliskich. 
BYK (20.04. – 22.05.) – Czas
na zmiany w życiu i podjęcie
decyzji, które wpłyną
na przyszłość. Jednak nie dotyczy
to kwestii miłosnych. Mogą
pojawić się jakieś trudności
finansowe. Zachowaj dystans. Nie
zapominaj o zdrowiu i idź
na badania.
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) –
Atmosfera wokół Ciebie jest trochę
niestabilna. Staraj się teraz
wyciszyć i uspokoić swoją
wrażliwość. Wstrzymaj się teraz
z wszelkimi działaniami. Nie
pozwól, by zawładnęły Tobą
negatywne myśli. Zacznij
planować przyszłość.
RAK (22.06. – 22.07.) –
Z łatwością będziesz nawiązywać
nowe kontakty. Będzie to także
dobry czas na rozwijanie miłości
w obecnych związkach. Bądź
czujny w kwestii zawierania
nowych umów. Dobrze wszystko
czytaj. W tym miesiącu będziesz
potrzebować dużo czułości.
LEW (23.07. – 23.08.) – Dobry
czas na kompromis w wielu
sprawach. Osiągniesz sukcesy
w sferze rozwijania kariery. Dobry
czas na spędzenie więcej czasu
z rodziną. Szukasz nowej miłości.
PANNA (24.08. – 22.09.) – Uważaj
na to, z kim zawierasz nowe
związki. Kierujesz się sercem, a nie
rozumem. Czas na stabilność
i wybór właściwej drogi.
Rozpoczniesz wszystko od nowa.
Bądź pewna siebie.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Czeka
Cię wspaniały początek
roku. Podajesz innym pomocną
dłoń. Nie wstydź się tego. Gwiazdy
Ci sprzyjają. Możliwy awans
w pracy. W tym czasie rozwijać
będziesz swoją kreatywność.
Uważaj na zdrowie. Ubieraj się
ciepło.
SKORPION (23.10. –21.11) – Bądź
ostrożny w podejmowaniu decyzji.
Napotkasz trochę trudności
na swojej drodze, lecz zachowaj
zimną krew i się nie zrażaj.
Pod koniec miesiąca dobra
wiadomość finansowa.
STRZELEC (22.11. – 21.12.) –
Będziesz błyszczeć
w towarzystwie. Znajdą się nowi
adoratorzy. Spędzisz czas miło
i aktywnie. Nie będziesz się nudzić.
Pojawią się nowe możliwości.
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) –
Uważaj na to, co robisz w pracy, jak
i prywatnie. Pomyłka może dużo
kosztować. Poszukaj nowych
możliwości. Nie poświęcaj się
całkowicie pracy, ale znajdź też
czas dla najbliższych.
WODNIK (20.01. – 18.02.) –
Na początku miesiąca będzie
trochę nerwowo. Będziesz
niezwykle twórczy w tym
miesiącu. Postępuj z uporem, ale
rozważnie, a czeka cię sukces.
Możesz rozpocząć nowy etap
kariery zawodowej.
RYBY (19.02. – 20.03.) – Postaw
na zdrowie. Zadbaj o dobry
odpoczynek. Poczytaj książkę.
Możliwy wyjazd za granicę. Nie
trwoń jednak pieniędzy
na głupoty. Postępuj rozsądnie.
Zrównoważ swoje życie
towarzyskie.

reklama KINO
RE PER TU AR 
KI NA HE LIOS SO SNO WIEC 
01-07.02.2019 r.

KULTURA DOSTĘPNA:WYŁĄCZNIE
W CZWARTEK
„TWARZ” GODZ. 13:00, 18:00
Dramat, Od lat:15, Polska, 2018
KINO KOBIET: WYŁĄCZNIE W ŚRODĘ 
„MISZMASZ CZYLI KOGEL MOGEL 3”
GODZ. 18:30
Komedia. Od lat:13, 94min, Polska 2019 
PRZEDPREMIERA:
„LEGO® PRZYGODA 2” 15:30
Animacja, Od lat:b. o., Czas trwania:120
min., USA/Australia/Dania, 2019
PREMIERA:
„MIA I BIAŁY LEW”
12:30, 13:20, 15:20, 17:00
Familijny, Od lat:7, 98min, Francja 2019

FILMY TYGODNIA:
„MISZMASZ CZYLI KOGEL MOGEL 3”
10:30, 10:40, 10:50, 14:00, 
Komedia, Od lat:13, 94min, Polska, 2019
14:10, 16:15, 16:20, 18:30,
19:15, 20:45, 21:30
„MISZMASZ CZYLI KOGEL MOGEL 3”
14:00
Komedia, Od lat:13, 94min, Polska, 2019,
Seans z napisami dla niesłyszących
„RALPH DEMOLKA W INTERNECIE”
DUBBING 9:00, 10:10, 10:20, 13:00, 
Animacja, od lat:o/b, 112min, USA, 2018,
DUBBING 13:10, 15:30, 15:35, 15:40
„UNDERDOG” 12:50, 15:00, 15:15, 19:45
Akcja, od lat:15, 116min, Polska, 2019
„ASTERIKS I OBELIKS. TAJEMNICA
MAGICZNEGO WYWARU” DUBBING
10:00, 12:00, 12:10,
Animacja, Od lat:b/o, Czas
trwania:85min, Francja, 2018, DUBBING
17:40, 17:45

„CHŁOPIEC Z BURZY” DUBBING
12:45, 13:00, 17:00 
Familijny, Od lat:7, Czas trwania:99min,
Australia, 2019, DUBBING
„DIABLO. WYŚCIG O WSZYTSKO”
20:15, 20:20
Akcja, Od lat:15, Czas trwania:106min,
Polska, 2019
„O PSIE, KTÓRY WRÓCIŁ DO DOMU”
DUBBING
10:00, 10:10, 14:45, 14:50, 17:35, 
Dramat. Od lat:7, 96min, USA, 2019,
DUBBING 18:00, 18:10 

Dla naszych Czytelników
przygotowaliśmy pojedyncze

zaproszenia do kina, do odbioru
w naszej redakcji. 

Regulamin odbioru nagród
znajduje się na stronie:

www.kuriermiejski.com.pl. 

TEATR – luty  2019

01 Pt 19:00 Duchologia polska/ P. Soszyński  
02 Sb 18:00 Mesjasze/ J. Czapliński, M. Kącki/
PREMIERA NAUCZYCIELSKA  
03 Nd 18:00 Mesjasze/ J. Czapliński, M. Kącki  
05 Wt 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza/ L.M. Montgomery 
06 Śr 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza / L.M.
Montgomery
07 Czw 19:00 Pomoc domowa/ M. Camoletti  
08 Pt 19:00 Pomoc domowa / M. Camoletti  
09 Sb 18:00 Boeing, Boeing/ M. Camoletti  
10 Nd 11:00 Wróg – instrukcja obsługi / D. Cali, S. Bloch  
10 Nd 18:00 Boeing, Boeing / M. Camoletti  

14 Czw 10:00 Wróg – instrukcja obsługi/ D. Cali, S. Bloch  
14 Czw 19:00 Karnawał w teatrze 
15 Pt 19:00 Horror szał/P. Pilarski  
16 Sb 18:00 Horror szał/ P. Pilarski  
17 Nd 18:00 Horror szał/ P. Pilarski  
22 Pt 19:00 Dead Girls Wanted/ J. Janiczak, G. Stępniak/
PREMIERA  
23 Sb 18:00 Dead Girls Wanted/ J. Janiczak, G. Stępniak/
PREMIERA NAUCZYCIELSKA 
24 Nd 18:00 Dead Girls Wanted / J. Janiczak, G. Stępniak  
27 Śr 10:00 Tango/ S. Mrożek  
28 Czw 10:00 Tango/ S. Mrożek

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

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

Dla Czytelników mamy jedno podwójne
zaproszenie na spektakl „Mesjasze” w dniach
23 i 24 lutego o godz. 18.00. 

Premiera „Dead Girls Wanted”
wTeatrze Zagłębia 

„Mesjasze” dla pedagogów i nauczycieli

De Mono na Walentynki

Wik tor Ru bin i Jo lan ta Ja ni czak,
czy li naj bar dziej go rą cy du et te -
atral ny ostat nich lat, przy go to wu -
ją pre mie rę w Te atrze Za głę bia.
Re ży ser i dra ma to pi sar ka pra cu ją
wspól nie od 2007 ro ku i two rzą
in try gu ją ce, bra wu ro we wi do wi -
ska te atral ne do ce nia ne na fe sti -
wa lach w ca łym kra ju. W 2013
ro ku otrzy ma li pre sti żo wy Pasz -

port Po li ty ki w ka te go rii „Te atr”.
Swo je spek ta kle wy sta wia li na
naj waż niej szych sce nach w Pol -
sce, m.in. Te atrze Po wszech nym
w War sza wie czy Na ro do wym
Sta rym Te atrze w Kra ko wie.
Już 22 lu te go o godz. 19.00 w Te -
atrze Za głę bia od bę dzie się pre -
mie ra spek ta klu „De ad Girls
Wan ted”. SK

30 lat mi nę ło, ale dzie siąt ki ty się cy fa nów
ze spo łu De Mo no do sko na le wie dzą, że to
jesz cze nie ko niec! Wie lo let nie do świad -
cze nie, ty sią ce wspól nych wspo mnień
i kon cer tów... a mu zy cy wciąż udo wad nia -
ją, że w pa rze z każ dym ko lej nym ro kiem
idzie jesz cze więk sza do za sty lu i do bre go
sma ku. Ze spół za gra w So snow cu już 14
lu te go w Sa li Wi do wi sko wo -Kon cer to wej
„Mu za”. 

Sta li fa ni z pew no ścią usły szą do sko na -
le zna ne prze bo je w no wych aran ża cjach,
a oso by, któ re zo ba czą ze spół na ży wo
po raz pierw szy, z pew no ścią do ce nią ener -
gię pły ną cą od mu zy ków. Kon cert roz pocz -
nie się o godz. 19.00. Bi le ty są w ce nie 40
i 50 zł. Bi le ty są do stęp ne on li ne na stro -
nie: www.kie pu ra.pl w ka sie Sa li Wi do wi -
sko wo – Kon cer to wej „Mu za” oraz w ka sie
Ener ge tycz ne go Cen trum Kul tu ry. SK
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W Teatrze Zagłębia rozpoczęły się próby do premiery
spektaklu „Dead Girls Wanted”. 

Pre mie ry Na uczy ciel skie to no wy
cykl Te atru Za głę bia, kie ro wa ny
do śro do wi ska pe da go gów, na -
uczy cie li, in struk to rów te atral -
nych, ani ma to rów kul tu ry oraz
wszyst kich, któ rzy te ma ty po ru -
sza ne w spek ta klach, chcą włą -
czać w ra my pro wa dzo nych przez
sie bie za jęć. Oglą da nie spek ta klu
pod czas Pre mie ry Na uczy ciel -
skiej każ do ra zo wo po łą czo ne jest
z pa ne lem dys ku syj nym, m. in.
na te mat te go, jak przy go to wać
dzie ci i mło dzież do obej rze nia
da ne go przed sta wie nia, a tak że
z pre zen ta cją ze szy tów me to dycz -
nych, za wie ra ją cych pro po zy cje
sce na riu szy lek cji opar tych o tre -
ści przed sta wie nia. Współ or ga ni -
za to ra mi pro jek tu są Cen trum
Do sko na le nia Na uczy cie li w So -
snow cu oraz Re gio nal ny Ośro dek
Me to dycz no -Edu ka cyj ny Me tis
w Ka to wi cach. Naj bliż sza Pre -
mie ra Na uczy ciel ska od bę dzie
się 2 lu te go o godz. 19.00 i bę dzie
po świę co na spek ta klo wi „Me sja -
sze” Ja na Cza pliń skie go i Mar ci -
na Kąc kie go w re ży se rii Ane ty

Gro szyń skiej. Spek takl pre zen to -
wa ny był na ubie gło rocz nym
Mal ta Fe sti val Po znań. Sza lo -
na hi sto ria pol skiej emi gra cji we
Fran cji po klę sce po wsta nia li sto -
pa do we go prze pla ta ją ca się z me -
sja ni zmem w dzi siej szej rze czy -
wi sto ści pu blicz nej, mo że być

punk tem wyj ścia do roz mo wy
z mło dzie żą o spo so bach dzie dzi -
cze nia spu ści zny po pol skim ro -
man ty zmie. Re zer wa cje miejsc
na pre mie rę na uczy ciel ską przyj -
mu je Biu ro Ob słu gi Wi dzów Te -
atru Za głę bia, tel. 32 266 11 27, e -
-ma il: bow@te atrza gle bia.pl. SK

Spektakl „Mesjasze” to kolejna propozycja nowego cyklu
Premier Nauczycielskich w Teatrze Zagłębia.

Klaudyna Schubert – Malta Festival Poznań
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