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Schronisko dla bezdomnych zwierząt
w Sosnowcu ma nowoczesną
szczeniakarnię i kociarnię. Zakończona
modernizacja kosztowała 1,3 mln zł, ale
dzięki temu zwierzęta mają bardzo dobre
warunki i opiekę. Cały czas pracownicy
schroniska zachęcają do adopcji
zwierzaków.

Wymień stary piec na nowy,
a otrzymasz nawet 8 tys. zł dotacji!
Mieszkańcy, którzy zdecydują się
na modernizację systemu ogrzewania, mogą
liczyć na sfinansowanie tej inwestycji do
80 procent kosztów. Dotacje można uzyskać
także m.in. na podłączenie do sieci
kanalizacyjnej, instalację przydomowej
oczyszczalni ścieków oraz demontaż,
transport i utylizację wyrobów 
zawierających azbest.
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Krzysztof Polaczkiewicz  

1 mar ca, już po raz trze ci w So snow cu
wy star to wa ła lo te ria „Sa mo chód
za PIT – roz licz po da tek w So snow cu”.
Do wy gra nia sa mo chód mar ki To yo ta Ay -
go oraz pięć ro we rów i pięć ta ble tów. 

Lo te ria or ga ni zo wa na jest przez agen -
cję Gra ti fi ca przy współ udzia le Urzę du
Mia sta So snow ca. To je den ze spo so bów
mia sta na przy cią gnię cie no wych, ale
i za trzy ma nie obec nych miesz kań ców
mia sta, któ ry ma się po zy tyw nie przy czy -
nić do zmia ny tren dów de mo gra ficz nych

i prze ko nać, że war to pła cić po dat ki wła -
śnie w So snow cu.

Na zgło sze nia or ga ni za to rzy cze ka ją
do 1 czerw ca. W lo te rii moż na wziąć
udział, wy peł nia jąc for mu larz zgło sze -
nio wy w for mie pa pie ro wej i wrzu cić go
do urny w bu dyn ku Urzę du Miej skie go
przy al. Zwy cię stwa 20 lub wy słać w for -
mie elek tro nicz nej za po śred nic twem
stro ny in ter ne to wej lo te rii: www.lo te ria -
pi tw so sow cu.pl. Na le ży pa mię tać o wpi -
sa niu w de kla ra cji po dat ko wej So snow ca
ja ko miej sca za miesz ka nia na dzień 31
grud nia 2018 r.

– Każ dy miesz ka niec So snow ca, któ ry
na dzień 31 grud nia 2018 ro ku wska zał
na sze mia sto ja ko miej sce za miesz ka nia
oraz roz li czył po da tek do cho do wy w so -
sno wiec kim Urzę dzie Skar bo wym, ma
pra wo wziąć udział w lo so wa niu na gro dy
głów nej: sa mo cho du To yo ta Ay go oraz
na gród do dat ko wych: 5 ta ble tów oraz 5
ro we rów – mó wi An na Ma sta lerz z Wy -
dzia łu Roz wo ju i Przed się bior czo ści UM
w So snow cu.

W ubie gło rocz nej edy cji udział wzię -
ło 3666 so sno wi czan. 3485 osób sko rzy -
sta ło z moż li wo ści elek tro nicz ne go zgło -

sze nia, 181 po przez wrzu ce nie for mu la -
rza do gło so wa nia do urny. Szczę śli wym
po sia da czem na gro dy głów nej: To yo ty
Ay go zo sta ła wów czas pa ni  Ewe li -
na. – Po mysł z ak cją to strzał w dzie siąt -
kę. Bra łam udział tak że w po przed niej
edy cji, ale szczę ście uśmiech nę ło się
do mnie w tym ro ku. Bar dzo się cie szę
z ta kiej nie spo dzian ki. Je stem so sno wi -
czan ką od uro dze nia, ko cham to mia sto
i je stem dum na z fak tu, że w nim miesz -
kam – pod kre śla ła kil ka chwil po ode bra -
niu klu czy ków szczę śli wa zwy cięż czy ni
lo te rii.

– Co war te pod kre śle nia, wśród osób,
któ re bra ły udział w II edy cji, 489
z nich  po raz pierw szy roz li czy ło się
w so sno wiec kim Urzę dzie Skar bo wym.
Li czy my, że tym ra zem ta kich osób bę -
dzie jesz cze wię cej. War to pod kre ślić,
że pła ce nie po dat ków na te re nie mia sta
da je pew ność, że część środ ków wró ci
do nas w po sta ci in we sty cji w naj bliż sze
oto cze nie miesz kań ca. Od no si się to
do ochro ny zdro wia, oświa ty, trans por tu
czy też go spo dar ki ko mu nal nej – pod -
kre ślił pre zy dent So snow ca, Ar ka diusz
Chę ciń ski.

Rozlicz podatek w Sosnowcu i wygraj samochód!
Trzecia edycja loterii „Samochód za PIT”

Boney M., Captain Jack, Łobuzy oraz
Kult to tylko niektóre gwiazdy
tegorocznego Sosnowiec Fun Festival.
Muzyczna uczta rozpocznie się 7 czerwca
i potrwa przez trzy dni w Parku Sieleckim.
Czerwcowe święto mieszkańców upłynie
w rytmach tanecznych disco, dance
i nieśmiertelnego rocka.str. 2
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Dziewięć najlepszych drużyn
zmierzyło się na Stadionie
Narodowym w Warszawie w turnieju
finałowym Czerkawski Cup 2019,
a wśród nich nasi hokeiści. Zawodnicy
UKS Zagłębie zajęli trzecie miejsce w Polsce
i z brązowymi medalami wrócili
do Sosnowca! str. 10

str. 5

W ubiegłym roku samochód marki Toyota Aygo trafił w ręce rodowitej sosnowiczanki, pani Eweliny. W tej edycji też można wygrać toyotę oraz pięć rowerów i pięć tabletów.
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Mają nowoczesne schronisko, ale potrzebują
prawdziwego domu
Sylwia Kosman

Bez dom ne zwie rzę ta ma ją nie
tyl ko bar dzo do brą opie kę, ale
i co raz lep sze wa run ki. Schro ni -
sko dla bez dom nych zwie rząt
w So snow cu mo że po chwa lić się
no wo cze sną szcze nia kar nią i ko -
ciar nią. Za koń czo na mo der ni za -
cja ga ra ży na po trze by ko ciar ni,
szcze nia kar ni oraz za ple cza ma -
ga zy no we go kosz to wa ła pra -
wie 1,3 mln zł, a w cią gu ostat -
nich czte rech lat na mo der ni za cję
schro ni ska mia sto prze zna czy ło
w su mie po nad 3 mln zł.

– Bu dy nek zo stał do cie plo ny,
za mon to wa li śmy no we okna,
drzwi, w środ ku wy ło ży li śmy ka -
fel ki. Ma jąc na uwa dze dba łość
o czy ste śro do wi sko i wal kę z ni -
ską emi sją, zmie ni li śmy tak że
sys tem ogrze wa nia z wę glo we go
na ga zo wy. Do dat ko wo roz mie -
ści li śmy w ta ki spo sób po miesz -
cze nia, aby za dbać o wa run ki hi -
gie nicz ne. Osob no znaj du ją się
po miesz cze nia dla zwie rząt
w okre sie kwa ran tan ny, miej sca
dla szcze niąt i ko ciąt. Po sia da my
tak że tzw. po kój ad op cyj ny,
w któ rym zdro wie, go to we do ad -

op cji zwie rzę ta cze ka ją na no -
wych wła ści cie li – mó wi Mar cin
Ja kub czak, kie row nik schro ni ska,
za rzą dza ne go przez Miej ski Za -
kład Usług Ko mu nal nych.

Mo der ni za cja bu dyn ku to jed -
no z za dań, któ re w ostat nim cza -
sie uda ło się zre ali zo wać w so sno -
wiec kim schro ni sku. –  Wy re -
mon to wa li śmy 46 bok sów dla
zwie rząt. Obec nie trwa ją pra ce
przy 9 ko lej nych. W bok sach za -
mon to wa ne zo sta ło cen tral ne
ogrze wa nie. Zmo der ni zo wa li śmy
tak że sys tem cen tral ne go ogrze -

wa nia w bu dyn ku so cjal nym
i w po miesz cze niach szpi tal nych
dla zwie rząt. Za kres prac jest na -
praw dę sze ro ki. Mo der ni za cje
bok sów od by wa ły się przy wkła -
dzie fi nan so wym sto wa rzy sze nia
„Na dzie ja na Dom” – do da je
Mar cin Ja kub czak.

So sno wiec kie schro ni sko dys -
po nu je tak że spe cjal nym sa mo -
cho dem do prze wo zu zwie rząt.
Za ku pio ny za oko ło 60 tys. zł ford
trans it co urier to sa mo chód po sia -
da ją cy dwa miej sca dla lu dzi
i dwa bok sy, przy sto so wa ne

do prze wo że nia zwie rząt. Pla -
ców ka ma też bar dzo no wo cze sne
urzą dze nie fir my Kar cher do de -
zyn fek cji po miesz czeń, któ re mo -
że w stu pro cen tach zde zyn fe ko -
wać po miesz cze nia na przy kład
po cho rych zwie rzę tach. Kosz to -
wa ło oko ło 25 ty się cy zło tych
i tak że nie daw no tra fi ło do schro -
ni ska.

Po nad to so sno wiec ka pla ców -
ka pod pi sa ła tak że umo wy z Bę -
dzi nem i Cze la dzią, dzię ki któ -
rym po rzu co ne zwie rzę ta z tych
miast tra fią do So snow ca.

– Obec nie w na szym schro ni -
sku znaj du je się po nad 120 psów
i 40 ko tów. Te licz by zmie nia ją się
nie mal każ de go dnia, dzię ki te -
mu, że bar dzo du żo zwie rza ków
uda je nam się od dać w do bre rę ce
i co raz wię cej osób de cy du je się
na ad op cję. W su mie w cią gu ro -
ku prze wi ja się przez pla ców kę
oko ło 800 do 900 psów oraz
od 500 do 600 ko tów – mó -
wi Mar cin Ja kub czak.

Do schro ni ska tra fia ją nie tyl ko
po rzu co ne psia ki lub ko ty, ale tak -
że zwie rzę ta, któ re zgu bi ły się

swo im wła ści cie lom. – Dzię ki czi -
pom szyb ko uda je nam się na mie -
rzyć wła ści cie li, któ rzy od bie ra ją
swo je zwie rzę ta od nas. Ta kich
zna ko wa nych czwo ro no gów jest
co raz wię cej. Dzię ki wła dzom
mia sta moż na psy czi po wać
za dar mo. Za chę ca my do czi po -
wa nia psów, a za ra zem do ad op cji
zwie rząt ze schro ni ska – za chę -
ca An ge la Ko si ba, wi ce pre zes sto -
wa rzy sze nia „Na dzie ja na Dom”. 

Koszt utrzy ma nia pla ców ki to
pra wie 1,3 mln zł rocz nie. Pie nią -
dze po cho dzą z bu dże tu mia sta. 

– Od mo men tu, kie dy zo sta łem
pre zy den tem So snow ca, roz po -
czę li śmy mo der ni za cję schro ni -
ska, któ re dziś ucho dzi za jed no
z naj no wo cze śniej szych w re gio -
nie. Kie dy po raz pierw szy zo ba -
czy łem to miej sce, nie ukry wam,
że do zna łem pew nej trau my. Dziś
pla ców ka ta wy glą da o nie bo le -
piej, a to nie ko niec zmian, któ re
prze pro wa dza my z my ślą o zwie -
rzę tach. Dzię ku ję sto wa rzy sze niu
„Na dzie ja na Dom”, z któ rym ści -
śle współ pra cu je my dla do bra na -
szych czwo ro no gów – po su mo -
wał pre zy dent So snow ca, Ar ka -
diusz Chę ciń ski.

Nowa szczeniakarnia i kociarnia w schronisku dla bezdomnych zwierząt
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Ozna cze nia w ję zy ku Bra il le’a oraz sys tem gło śni ków
pod pię ty do miej skie go mo ni to rin gu to no wo ści uję te
w roz pi sa nym przez gmi nę So sno wiec prze tar gu na
remonty przejść podziemnych.

W su mie uda ło się wy re mon to wać pra wie po ło wę
przejść pod ziem nych. – Ma my już do świad cze nie
przy prze bu do wie te go ty pu obiek tów, wie my ja kich
pro ble mów uni kać i na co zwró cić więk szą uwa -
gę – przy zna je Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So -
snow ca. Prze bu do wa ne zo sta ły już przej ścia przy uli -
cy 3 Ma ja (obok Pocz ty Głów nej), 3 Ma ja/Par ko -
wa/CWK (przy „Śli ma ku”), Ga brie la Na ru to wi -
cza – ul. Szkol na (przy ścian ce wspi nacz ko wej „Po -
ziom 450”), Ga brie la Na ru to wi cza – ul. 3 Ma ja
(przy „Okrą gla ku”), Pił sud skie go – ul. Ja strzę biej
(obok Eg zo ta rium), 3 Ma ja (let nia pły wal nia „Sie -
lec”), Pił sud skie go -Gra bo wa. 

W ra mach dru gie go eta pu, wy ko naw ca, któ ry zo sta -
nie wy ło nio ny w prze tar gu, bę dzie miał 17 mie się cy
na przy go to wa nie pro jek tu oraz wy ko na nie in we sty cji.
Mo der ni za cją zo sta ną ob ję te dwa naj więk sze przej ścia
pod ziem ne w So snow cu. Pierw sze znaj du je się w re jo -
nie Pla cu Ćwier ka i po pu lar nych „pla strów mio du”
(ul. 3 Ma ja na skrzy żo wa niu z ul. Pił sud skie go), dru gie
na skrzy żo wa niu ul. Pił sud skie go z ul. So bie skie go.
Trze cie wy ty po wa ne do re mon tu przej ście znaj du je się
pod ron dem Gier ka/Za głę bia Dą brow skie go (ul. Ostro -
gór ska, Sien kie wi cza, 1 Ma ja, Ma ła chow skie go, ko lej ne
przy Par ku Sie lec kim (3 Ma ja), a pią te na skrzy żo wa niu
ul. Pił sud skie go, al. Mi rec kie go i ul. Sta rej (Ron do Cze -
sła wa Uznań skie go).

Wszyst kie przej ścia bę dą do zo ro wa ne ka me ra mi
mo ni to rin gu miej skie go, a tak że zo sta ną wy po sa żo ne
w urzą dze nia umoż li wia ją ce oso bom nie peł no spraw -
nym ko rzy sta nie z przej ścia. Do dat ko wo, zo sta ną za -
mon to wa ne głośniki, któ re umoż li wia ją ko mu ni ko wa -
nie się ope ra to rów miej skie go mo ni to rin gu z oso ba mi
znaj du ją cy mi się w przej ściu pod ziem nym. Po raz
pierw szy w mie ście, na po rę czach przy scho dach, po ja -
wią się ozna cze nia w ję zy ku Bra il le’a, któ re bę dą wska -
zy wać kie ru nek po wyj ściu z przej ścia.

W ra mach in we sty cji po wsta nie rów nież no wa to a -
le ta pu blicz na przy prze bu do wa nym przej ściu w Par ku
Sie lec kim. SK

O ko lej ne 13 sta cje ro we ro we i 140 ro we rów po -
więk szy się So sno wiec ki Ro wer Miej ski. Już
wio sną 2020 ro ku po win ny dzia łać 22 wy po ży -
czal nie ro we ro we z 270 ro we ra mi. Spo śród 140
no wych ro we rów, dzie sięć bę dzie wy po sa żo nych
w fo te li ki do prze wo zu dzie ci, a kolejnych dzie -
sięć to ro we ry ty pu car go. Do użyt ku tra fi rów -
nież dzie sięć ro we rów dla dzie ci i ko lej nych dzie -
sięć ty pu tan dem.

So sno wiec ki Ro wer Miej ski obej mie ko lej ne
dziel ni ce mia sta. No we sta cje po wsta ną m. in.
przy par ku im. Jac ka Ku ro nia, przy Wy dzia le Na -
uk o Zie mi, w re jo nie dwor ca głów ne go PKP,
a tak że Sta wi ków. – W pierw szym eta pie kon cen -
tro wa li śmy się na cen trum mia sta, a te raz wy bra -
li śmy lo ka li za cję w ko lej nych dziel ni cach, szcze -
gól nie tam, gdzie wy bu do wa li śmy dro gi ro we ro -
we lub za raz je bę dzie my bu do wać – wy ja -
śnia Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.  

W cią gu ostat nich dwóch lat w So snow cu po -
wsta ło po nad 20 ki lo me trów dróg prze zna czo nych
tyl ko dla ro we rzy stów. Wko lej nych mie sią cach roz -
pocz nie się bu do wa przy naj mniej 10 ki lo me trów
dróg ro we ro wych wre jo nie Za gó rza, Po go ni iŚród -
mie ścia. Sys tem So sno wiec kie go Ro we ru Miej -
skie go zo stał uru cho mio ny 1 czerw ca 2018 ro ku.
W pierw szym se zo nie, któ ry trwał do 30 li sto pa da,
ro we ry wy po ży czo no 35 ty się cy ra zy.  Śred ni czas
jed ne go wy po ży cze nia wy no sił 34 mi nu ty i 41 se -
kund. Naj więk szą po pu lar no ścią cie szy ły się sta -
cje Park Śro du la, Pił sud skie go i Śli mak. Naj chęt -

niej ro we rzy ści po ko ny wa li tra sę z ron da Za głę bia
Dą brow skie go do ron da Lu dwik i z po wro tem. Te -
go rocz ny se zon wy star tu je 1 kwiet nia. SK

W zmodernizowanym garażu urządzono kociarnię, szczeniakarnię i zaplecze magazynowe.  

Kolejne przejścia do remontu Miej skich ro we rów i no wych sta cji co raz wię cej

LISTA NOWYCH STACJI:

• ul. 3 Maja, rejon przejścia podziemnego
przy Parku Sieleckim

• ul. Gospodarcza, w rejonie parafii pw.
Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny

• przy ulicy Orlej, w rejonie skrzyżowania 
z ulicą Nowopogońską i Staropogońską

• przy ulicy Będzińskiej, w rejonie Wydziału
Nauk o Ziemi

• przy ul. Armii Krajowej, w rejonie parkingu
przy parku im. Jacka Kuronia

• przy ulicy Blachnickiego, w rejonie
skrzyżowania z ulicą Braci Mieroszewskich

• przy ulicy 3 Maja, w rejonie Dworca PKP
• ul. Andersa, w rejonie skrzyżowania 

z ulicą 11 Listopada
• ul. Wojska Polskiego, w rejonie skrzyżowania

z ul. Kalinową
• ul. Braci Mieroszewskich, w rejonie

skrzyżowania z ulicą Dmowskiego
• przy ul. Kresowej, w okolicy Stadionu Ludowego
• rondo im. Jana Pawła II, w rejonie

skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Zaruskiego
• 13. rejon skrzyżowania ul. Zagórskiej 

z ul. Wiejską w Sosnowcu

arc UM w Sosnowcu

Wyremontowane przejście podziemne
przy rondzie im. W. Bartoszewskiego. 
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Sosnowiec Fun Festival w drugi weekend czerwca
Syl wia Ko sman

Wiel kie świę to mu zy ki, czy li So -
sno wiec Fun Fe sti val, po wra ca!
W Par ku Sie lec kim mu zycz -
na uczta roz pocz nie się w pią tek, 7
czerw ca, a za koń czy 9 czerw ca. 

– Wcze śniej usta li li śmy te ter mi -
ny z in ny mi za głę biow ski mi mia -
sta mi, tak by na sze im pre zy się nie
po kry wa ły i by miesz kań cy Za głę -
bia i Ślą ska, mo gli w nich swo bod -
nie uczest ni czyć, nie re zy gnu jąc
z in nych kon cer tów w in nych mia -
stach – mó wi Ar ka diusz Chę ciń ski,
pre zy dent So snow ca.

W pią tek, 7 czerw ca, na sce nie
w Par ku Sie lec kim wy stą pią lo kal -
ne ze spo ły. Or ga ni za to rzy cze ka ją
na cie ka we zgło sze nia. Wy bio rą ze -
spo ły i wy ko naw ców, któ rzy bę dą
mo gli po ka zać się przed ro dzi mą
pu blicz no ścią. – W pierw szy dzień
fe sti wa lu da je my wiel ką szan są
mło dym wy ko naw com i ka pe lom,
któ re śpie wa ją na na szym po dwór -
ku. Jest to dla nich nie po wta rzal -
na szan sa, by za pre zen to wać swo ją
twór czość i zdo być ko lej nych fa -
nów – za po wia da pre zy dent. 

W dru gim dniu fe sti wa lu mi ło -
śni cy di sco i dan ce bę dą mie li szan -
sę zo ba czyć gwiaz dy z daw nych lat. 

Na sce nie za pre zen tu je się gru pa
„Ło bu zy”. To pro jekt, któ ry sztur -
mem wdarł się na sce nę mu zy ki di -
sco i dan ce. Ich de biu tanc ki sin giel
pt. „Ona czu je we mnie pi niądz”
okrył się Dia men to wą Pły tą w nie -
speł na rok po pre mie rze, a w ser wi -
sie YouTu be obej rza no go po nad 82
mln ra zy! Od tam te go cza su Ło bu -
zy nie zwal nia ją tem pa i nie prze -
sta ją za ska ki wać, a każ dy ko lej ny
sin giel za mie nia się w hit. 

Tem po pod krę ci Cap ta in Jack.
Po pu lar ny ze spół po wstał w Niem -
czech w 1995 ro ku. Ak tu al nie ze -
spół gra w skła dzie Bru ce Eric La -
cy (Ka pi tan) i Mi chel le Stan ley
(wo kal). Mu zy ka oraz po stać Cap -
ta in Jac ka by ła sty li zo wa na na wzór
tre nin gu woj sko we go. Ko stium
skła dał się z mun du ru woj sko we go,
z czer wo nym na kry ciem gło wy, ja -
ki no szą ame ry kań scy Ma ri nes.
Fran ky wy brał ten styl, ze wzglę du
na służ bę w Ar mii Sta nów Zjed no -
czo nych. Gdy je go ar mia za koń czy -
ła sta cjo no wa nie w Niem czech, po -
sta no wił zo stać i roz po czął so lo wą
ka rie rę pod pseu do ni mem We st si -
de. Gru pa zdo by ła 19 zło tych i pla -
ty no wych płyt w Eu ro pie.

Na sce nie zo ba czy my tak że Ale -
xię, czy li Ales się Aqu ila ni, wło ską
pio sen kar kę Eu ro dan ce. I za pew ne
usły szy my jej naj słyn niej szy prze -
bój „Uh La La La”. Gwiaz dą wie -
czo ru bę dą tak że Bo ney M &Shey -
la Bon nick. Le gen dar ny ze spół wy -
stą pi w So snow cu wraz z Shey lą
Bon nick, człon ki nią pierw sze go
skła du Bo ney M. W la tach 70. ze -
spół świę cił mię dzy na ro do we suk -
ce sy, dzię ki ta kim prze bo jom, jak
Dad dy Co ol, Sun ny, Ma Ba ker,
Bel fast czy Ri ver of Ba bi lon. Dzię -
ki tym pro duk cjom, ze spół był jed -
nym z naj po pu lar niej szych ze spo -
łów ta necz nych w Eu ro pie, a ich
utwo ry po zo sta ły w pa mię ci do dzi -
siaj. 

Na za koń cze nie fe sti wa lu, w nie -
dzie lę, wy stą pi gru pa Kult, któ rą
wy róż nia się cha rak te ry stycz nym
brzmie niem kla wi szy i in stru men -
tów dę tych, a tak że gło sem i czę sto
pro wo ka cyj ny mi tek sta mi wo ka li -
sty Ka zi ka Sta szew skie go. 
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Przed się bior stwo bu do wal ne Czę sto bud prze pro wa -
dzi ter mo mo der ni za cję kom plek su obiek tów przy ul.
B. Pru sa w So snow cu. W je go skład wcho dzą Szko -
ła Pod sta wo wa nr 42, Przed szko le Miej skie nr 51
oraz od dział Żłob ka Miej skie go. 19 lu te go przed sta -
wi cie le UM w So snow cu i czę sto chow skiej fir my,
któ ra wy gra ła prze targ, pod pi sa li umo wę na wy ko -
na nie prac. Za da nie, war te po nad 7 mln zło tych, po -
win no zo stać za koń czo ne już w li sto pa dzie. 

Kom pleks bu dyn ków zo stał wy bu do wa ny w la -
tach 1982 – 1983. Skła da się z kil ku na stu seg men tów,
któ re są po łą czo ne ze so bą cią ga mi ko mu ni ka cyj ny -
mi. W skład sa mej szko ły pod sta wo wej wcho dzą trzy

bu dyn ki dy dak tycz ne, par te ro wy bu dy nek dy dak tycz -
no -so cjal ny z kuch nią i ja dal nią oraz sa la gim na stycz -
na z za ple czem so cjal nym, a w skład przed szko -
la wcho dzą trzy bu dyn ki dy dak tycz ne. Z ko lei od dział
Żłob ka Miej skie go skła da się z par te ro wych bu dyn -
ków dy dak tycz nych, z cze go je den z bu dyn ków jest
wy naj mo wa ny pod przy chod nię zdro wia oraz kuch ni
za opa tru ją cej przed szko le i żło bek z po miesz cze nia -
mi tech nicz ny mi na dol nej kon dy gna cji. 

Za kres prac jest ogrom ny. Obej mu je m.in.
ocieplenie ścian ze wnętrz nych, wy mia nę okien,
drzwi, re mont in sta la cji c. o., in sta la cji wod nej, wy -
mia nę czę ści ogro dze nia przy szko le pod sta wo wej,

re mont ta ra sów z wy ko na niem no wej war stwy na -
wierzch ni z kost ki bru ko wej.

– Ter mo mo der ni za cja obiek tów, z któ rych na co
dzień ko rzy sta ją na si naj młod si miesz kań cy, jest ko -
niecz na. Mam na dzie ję, że fir ma wy ko na pra cę
w ter mi nie i w ta ki spo sób, aby dzie ci i mło dzież mo -
gły nie dłu go uczyć się i ba wić w bar dziej kom for to -
wych wa run kach – stwier dził Ar ka diusz Chę ciń -
ski, pre zy dent So snow ca.

Przed się bior stwo Czę sto bud poraz pierw szy bę dzie
prze pro wa dzać ter mo mo der ni za cję wSo snow cu na ta -
ką ska lę. – Mam na dzie ję, że pra ce prze bie gną zgod nie
zpla nem iwy ko na nawter mi nie i zgod nie zumo wą in -

we sty cja bę dzie na szą naj lep szą re ko men da cją – stwier -
dził Da mian Świą cik, wła ści ciel przed się bior stwa. 

Pro jekt zo stał ob ję ty do fi nan so wa niem w ra mach
Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz -
twa Ślą skie go na la ta 2014-2020 (Eu ro pej ski Fun -
dusz Roz wo ju Re gio nal ne go) dla osi prio ry te to -
wej: IV. Efek tyw ność ener ge tycz na, od na wial ne źró -
dła ener gii i go spo dar ka ni sko emi syj na dla dzia ła -
nia: 4.3. Efek tyw ność ener ge tycz na i od na wial ne
źró dła ener gii w in fra struk tu rze pu blicz nej i miesz -
ka nio wej dla pod dzia ła nia: 4.3.1. Efek tyw ność ener -
ge tycz na i od na wial ne źró dła ener gii w in fra struk tu -
rze pu blicz nej i miesz ka nio wej – ZIT. SK

Ogromna termomodernizacja za miliony 

Po nad10km ście żek ro we ro wych po wsta nie wcią gu naj -
bliż szych mie się cy wSo snow cu. No we dro gi dla mi ło śni -
ków dwóch kó łek po ja wią się na ul. Gro ta -Ro wec kie go,
Że rom skie go, Orlej, Bra ci Mie ro szew skich, Mie ro sław -
skie go, al. Mi rec kie go, Bulwarze Czar nej Prze mszy. 

W wy ni ku pro ce dur prze tar go wych zna ni są już wy -
ko naw cy pierw sze go od cin ka uli cy Gro ta -Ro wec kie go
(1,45 mln zł), Że rom skie go (1 mln zł) i łącz ni ka Bul wa -
ru Czar nej Prze mszy (850 tys.). – Roz pi sa li śmy już wła -
ści wie wszyst kie prze tar gi, w tym na ki lo me tro wy od ci -
nek dro gi ro we ro wej wzdłuż alei Mi rec kie go, któ ry jest
waż nym łącz ni kiem po mię dzy uli cą Pił sud skie go iGro -
ta -Ro wec kie go. Li czę, że jesz cze w tym ro ku miesz kań -
cy bę dą mo gli z no we go po łą cze nia ko rzy stać – mó wi
Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. 

Naj szyb ciej, bo już za pięć mie się cy, ma być od da -
ny do użyt ku od ci nek dro gi wzdłuż uli cy Że rom skie -
go. War ta 1 mln zł in we sty cja zo sta nie wy ko na -
na w for mu le „Za pro jek tuj i wy bu duj”. 600-me tro wy
od ci nek po łą czy już ist nie ją cy frag ment tra sy ro we ro -
wej, prze bie ga ją cej wzdłuż uli cy 3 Ma ja z uli cą Or -
lą. – Wła śnie ogło si li śmy po stę po wa nie prze tar go we
na trzy ko lej ne dro gi ro we ro we, w tym uli cę Or lą. To
po zwo li na bez piecz ne do je cha nie ro we rem do gra ni cy
z Bę dzi nem – mó wi pre zy dent Chę ciń ski.

Do li sto pa da te go ro ku po win na być go to wa 700-
me tro wa dro ga wzdłuż uli cy Or lej i po dob nej dłu go ści
dru gi frag ment tra sy bie gną cy wzdłuż uli cy Gro ta -Ro -
wec kie go. Je dy nie w nie wiel kim frag men cie uli cy Że -
rom skie go i Or lej po wsta nie wspól ny ciąg pie szo -ro we -
ro wy. W miej scach, gdzie jest to moż li we, zo sta nie wy -
bu do wa na dwu me tro wej sze ro ko ści dro ga ro we ro wa
i od 1,5 do 3 me trów sze ro ko ści bę dzie miał chod nik. 

Naj dłu żej ro we rzy ści bę dą cze kać naczte ro ki lo me tro -
wą tra sę ro we ro wą wzdłuż uli cy Bra ci Mie ro szew skich
od gra ni cy z Dą bro wą Gór ni czą aż do ron da Ja na Paw -
łaIIoraz na700-me tro wy od ci nek Bul wa ru Czar nej Prze -
mszy po mię dzy uli cą 1 Ma ja, a par kiem Har cer skim.
Ostat nim ak cen tem bę dzie re ali za cja600-me tro we go od -
cin ka dro gi ro we ro wej wzdłuż uli cy Mie ro sław skie go.
Ten frag ment po zwo li nasko mu ni ko wa nie się zdro gą ro -
we ro wą bie gną cą uli ca mi Ko ściel ną i Ostro gór ską. Te
trzy dro gi rów nież po wsta ną w for mu le „Za pro jek tuj
i wy bu duj”. Wy ko naw cy bę dą mie li 17 mie się cy na wy -
ko na nie za da nia od dnia pod pi sa nia umo wy. SK

Powstaną nowe ścieżki
rowerowe

reklama

Boney M. & Sheyla Bonnik będą gwiazdami drugiego dnia festiwalu. 

Na scenie pojawi się także legendarny Captain Jack.
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Maluch na plusie
Krzysz tof Po lacz kie wicz

W stycz niu 2020 ro ku zo sta nie uru cho mio ny
ko lej ny od dział żłob ka miej skie go w So snow -
cu. Bę dzie to moż li we dzię ki fun du szom, któ -
re mia sto wła śnie otrzy ma ło w ra mach pro gra -
mu „Ma luch+”. To bę dzie naj więk sza pla ców -
ka w mieście, któ ra obej mie opie ką 100 dzie ci.

Ca ły pro jekt zwią za ny z ada pta cją bu dyn ku
przy uli cy Su chej 23, wy ce nia ny jest na 4,5 mln
zł. Z pro gra mu „Ma luch+” mia sto otrzy ma -
ło 2,2 mln zł. To naj wyż sze wspar cie w wo je -
wódz twie ślą skim. – Po zo sta łe środ ki, czy li
pra wie 2,3 mln zł, bę dą po cho dzi ły z bu dże tu
na sze go mia sta. Nie ma my cza su do stra ce nia,
dla te go po stę po wa nie prze tar go we po win no
ru szyć w naj bliż szych dniach, tak aby od stycz -
nia 2020 ro ku ko lej ny od dział żłob ka miej skie -
go w So snow cu mógł dzia łać – tłu ma czy Ar -
ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.

Naj waż niej sze pra ce ada pta cyj ne bu dyn ku,
w któ rym wcze śniej mie ści ła się pla ców ka
opie kuń czo -wy cho waw cza, bę dą sku pia ły się
na do sto so wa niu obiek tu do po trzeb ma łych
dzie ci. – Prze bu do wa ne zo sta ną sa ni ta ria ty, sa -
le, wy bu du je my win dę, po pra wia jąc do stęp -
ność dla osób nie peł no spraw nych, za go spo da -
ru je my te ren przed żłob kiem, gdzie po wsta nie
m. in. stre fa za baw i par king – wy li cza Je re -
miasz Świe rzaw ski, za stęp ca pre zy den ta So -
snow ca.  

Na ko niec 2015 ro ku żło bek miej ski mógł
przy jąć 240 dzie ci. W 2018 ro ku dzię ki in we -
sty cjom i otwar ciu dwóch ko lej nych od dzia -
łów licz ba miejsc wzro sła do 331. W stycz -
niu 2020 ro ku, po otwar ciu od dzia łu przy uli -
cy Su chej oraz zwięk sze niu o 15 miejsc, rów -
nież dzię ki ko lej nej do ta cji z pro gra mu „Ma -
luch+”, w od dzia le przy uli cy Czoł gi stów,
żło bek bę dzie mógł przy jąć 446 dzie -
ci. – W cią gu kil ku lat nie mal po dwo ili śmy
licz bę miejsc, a to nie ko niec, bo wła śnie
zwięk szy li śmy z 5 do 10 go dzin li mit cza so -

wy prze by wa nia dzie ci w Klu bi ku Dzie cię -
cym, a wkrót ce w cen trum mia sta otwie ra my
ko lej ny klu bik. W su mie bę dzie my mie li 446
miejsc w żłob ku miej skim i 32 miej sca
w dwóch klu bi kach dzie cię cych – mó wi pre -
zy dent Chę ciń ski.

War to pa mię tać, że dzię ki wspar ciu mia sta
na te re nie So snow ca funk cjo nu je kil ka na ście
pry wat nych żłob ków, w któ rych jest po -
nad 500 miejsc. Po byt dzie ci w tych pla ców -
kach rów nież współ fi nan su je mia sto kwo tą
do 500 zł na każ de dziec ko.

Kolejnych 115 miejsc w miejskim żłobku

Ru szy ła III już edy cja pro gra mu
„Lo kal na kul tu rę”. Pięć lo ka li
cze ka na no wych na jem ców, któ -
rzy bę dą chcie li pro wa dzić dzia -
łal ność kul tu ral ną, ar ty stycz ną
czy twór czą. 

– W tym ro ku do kon kur su tra -
fia pięć lo ka li. Staw ki naj mu są
na praw dę bar dzo atrak cyj ne i są
wie lo krot nie niż sze od tych, któ re
funk cjo nu ją na ryn ku ko mer cyj -
nym. Li czy my na to, że dzię ki
„Lo ka lo wi na kul tu rę” po wsta ną
w mie ście no we i in te re su ją ce
miej sca, któ re wzbo ga cą ofer tę
kul tu ral ną i ar ty stycz ną So snow -
ca – pod kre śla pre zy dent So snow -
ca, Ar ka diusz Chę ciń ski.

Do kon kur su mo że się zgło sić
każ dy, a o tym, ko mu przy znać
lo kal, za de cy du je ko mi sja kon -
kur so wa. Co waż ne, staw ka czyn -
szu w pierw szym ro ku wy no -
si 1 zł za metr kwa dra to wy.

Lo ka le, któ re bio rą udział
w kon kur sie:
• ul. Dmow skie go 28 (po wierzch -

nia 100,08 m2 – staw ka naj -
mu 3,75 zł/m kw.), 

• ul. Mo drze jow ska 32a Fo rum
(135 m kw. – 9 zł/m kw.), ul. So -

bie skie go 3b (69,82 m kw. – 3,75
zł/m kw.), ul. War szaw ska 3/36
Pa tel nia (174,07 m kw. – 7 zł/m
kw.), ul. Wspól na 22 (67,47 m
kw – 2,5 zł/m kw).
W ra mach po przed nich edy cji

LNK dzia ła Za głę bie FM oraz
Art Kwa rium. Zgło sze nia moż -
na skła dać do 8 mar ca. Ofer tę
moż na zło żyć oso bi ście, w za -
mknię tej ko per cie z do pi skiem
„Lo kal na kul tu rę – Nie otwie -
rać” oraz ad re sem lo ka lu, któ re -
go ofer ta do ty czy, w Urzę dzie
Miej skim w So snow cu – w Wy -
dzia le Kul tu ry i Pro mo cji, al.
Zwy cię stwa 20, III pię tro,
pok. 405, w go dzi nach pra cy, tj.
w po nie dział ki w godz. od 7.30
do 18.00, od wtor ku do czwart ku
w godz. od 7.30 do 15.30, w piąt -
ki od 7.30 do 13.00. – pocz -
tą – na ad res Urząd Miej ski w So -
snow cu, Wy dział Kul tu ry i Pro mo -
cji Mia sta, al. Zwy cię stwa 20, 41-
200 So sno wiec, z ad no ta cją na ko -
per cie: „Lo kal na kul tu rę – Nie
otwie rać” (de cy du je da ta stem pla
pocz to we go). Re gu la min i for mu -
larz jest do stęp ny na stro nie:
www.so sno wiec.pl. SK

Fajny pomysł i lokal jest twój

„Nic dwa ra zy” to ty tuł wy sta wy
pra cy Ewy Ko ze ry, któ rą od 6
mar ca bę dzie moż na oglą dać
w ga le rii „Trój kąt w Ko le” w Pa -
ła cu Scho ena -Mu zeum w So -
snow cu. Au tor ka wy sta wy to ab -
sol went ka ka to wic kiej ASP, świa -
do ma, że w sztu ce wszyst ko już
by ło, więc ob se syj nie po szu ku je
no wych roz wią zań. Wy naj du je
wła sne tech ni ki lub mik su je te,
któ re do brze zna, two rząc w ten
spo sób „no we” ob ra zy. Po dą ża jąc
wła sny mi ścież ka mi, po le mi zu je
z kla sycz ny mi i ugrun to wa ny mi
po ję cia mi z hi sto rii sztu ki, ko rzy -
sta jąc z przy dat nych dla sie bie
ele men tów. Two rzy mgli ste pra ce,

łą czą ce w so bie ce chy za rów no
ma lar stwa, jak i fo to gra fii czy gra -
fi ki. 

Ar tyst ka dy plom z wy róż nie -
niem w 2017 ro ku uzy ska ła
w pra cow ni Jac ka Ry ka ły. Ma
na swo im kon cie 10 wy staw in -
dy wi du al nych oraz udział w kil -
ku dzie się ciu wy sta wach zbio ro -
wych w kra ju i za gra ni cą.
W 2015 ro ku zo sta ła za kwa li fi -
ko wa na do fi na łu Bien na le Ma -
lar stwa „Biel ska Je sień”. Zdo by -
ła Grand Prix na Trien na le Mar -
twej Na tu ry w Sie ra dzu w 2018
ro ku. Wer ni saż roz pocz nie się
o godz. 18.00, a wy sta wę moż -
na oglą dać do 31 mar ca. SK

VI LO im. Ja nu sza Kor cza ka w So snow cu ser decz nie za pra sza gim na -
zja li stów oraz ósmo kla si stów do wzię cia udzia łu w IV edy cji „KOR -
CZA KIA DY”. To in ter dy scy pli nar ny tur niej szkół, pod czas któ re go
ry wa li zu ją ze so bą czte ro oso bo we dru ży ny. Py ta nia spraw dza ją nie
tyl ko wszech stron ną wie dzę z przed mio tów na ucza nych w szko le, ale
tak że umie jęt ność lo gicz ne go i kre atyw ne go my śle nia, ko ja rze nia fak -
tów oraz wy cią ga nia wnio sków. Tur niej od bę dzie się 17 kwiet nia
o godz. 10.30 w VI LO im. Ja nu sza Kor cza ka w So snow cu. Szcze gó -
ło wy re gu la min tur nie ju znaj du je się na stro nie in ter ne to wej szko ły
pod ad re sem: www.kor czak.edu.pl. Wszel kie py ta nia, jak i zgło sze -
nia, pro si my kie ro wać na ad res ma ilo wy: g.szew czyk@kor -
czak.edu.pl. Uwa ga! Ilość miejsc jest ogra ni czo na. O udzia le de cy du -
je ko lej ność zgło szeń. SK

W ra mach pro jek tu in te gra cji osób
nie peł no spraw nych in te lek tu al nie,
pn. „Ta cy sa mi, bez ścia ny mię dzy
na mi”, któ ry re ali zu je Miej ski
Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej
w So snow cu, utwo rzo no tzw.
miesz ka nie tre nin go we. – W la -
tach 2019 -2020 pla nu je my ob jąć
wspar ciem oko ło60 osób. Jed no ra -
zo wo w miesz ka niu w try bie ca ło -
do bo wym prze by wać bę dzie sześć
osób przez okres od 3 do 6 mie się -
cy. Do dat ko wo bę dzie pro wa dzo -
na świe tli ca i za ję cia te ra peu tycz ne
wsys te mie dzien nym dla ko lej nych
sze ściu osób – mó wi An na Je dy -
nak, Peł no moc nik Pre zy den ta
Mia sta ds. Fun du szy Ze wnętrz -
nych oraz Po li ty ki Spo łecz nej iKo -
mu nal nej.  Pra wie 100-me tro we

miesz ka nie zlo ka li zo wa ne jest
na par te rze ka mie ni cy w cen trum
mia sta. Po miesz cze nia przy sto so -
wa no dla osób nie peł no spraw nych,
po ru sza ją cych się na wóz kach in -
wa lidz kich. Przedwej ściem dodo -
mu po wstał spe cjal ny pod jazd,
anadca ło ścią prac re mon to wo -bu -
dow la nych czu wał Miej ski Za kład
Za so bów Lo ka lo wych.  Pro jekt za -
kła da tak że za ję cia z psy cho lo -
giem, tre ne rem roz wo ju oso bi ste go
oraz kon sul ta cje le kar skie. – Dzię -
ku ję wszyst kim za wiel kie ser ce,
ogrom ne za an ga żo wa nie i pro fe -
sjo nal ne po dej ście do pro jek tu.
Dzię ki te mu mo gło po wstać szcze -
gól ne miej sce dla wy jąt ko wych
osób – pod su mo wa ła Mo ni ka Ho -
le wa, dy rek to ra MOPS -u. SK

Wystawa w galerii „Trójkąt w kole”

Czy tel ni cy, któ rzy zwle ka ją
z od da niem ksią żek do Miej skiej
Bi blio te ki Pu blicz nej w So snow -
cu, mu szą li czyć się, z tym, że
na ło żo ne ka ry pie nięż ne zo sta ną
wy eg ze kwo wa ne. Od 1 mar ca
ru szy ła pro ce du ra win dy ka cyj -
na, a pra cow ni cy bi blio te ki roz -
po czę li w tym ce lu współ pra cę
z kan ce la rią ad wo kac ką Mi cha -
ła Le skie go z So snow ca. 

Do koń ca lu te go czy tel ni cy
mie li jesz cze szan sę, aby od dać
książ ki bez kon se kwen cji praw -

nych. Wie le osób sko rzy sta ło
z te go do bro dziej stwa i od da ło
książ ki. Wię cej po błaż li wo ści
dla czy tel ni ków już nie bę dzie.
Ak cje win dy ka cyj ne bę dą pro -
wa dzo ne re gu lar nie. 

Zgod nie z re gu la mi nem MBP
w So snow cu ka ra za prze trzy ma -
nie każ dej książ ki, pły ty, cza so pi -
sma i in nych ma te ria łów wy no -
si 0,10 zł za każ dy dzień zwło ki,
a re kor dzi ści bi blio te ki mie li już
na swo ich kon tach za le gło ści się -
ga ją ce na wet ty sią ca zło tych. SK

Przetrzymujesz książki, spotka cię
windykacja

W budynku przy ul. Suchej, w którym powstanie kolejny oddział żłobka,  opiekę
znajdzie sto maluchów.

Krzysztof Polaczkiew
icz

Wspólny dom, bez ścian i barier
Paweł Leśniak

Przez cały czas trwania projektu w mieszkaniu będą
przebywać także opiekunowie osób niepełnosprawnych.

Weź udział w turnieju „KORCZAKIADA”
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Ilo na Ce bo -Ku bi czek, ad wo kat

W przy pad ku po peł nie nia przez sprawcę
dwóch lub wię cej prze stępstw, za nim za -
padł pierw szy wy rok, cho ciaż by nie pra wo -
moc ny, co do któ re go kol wiek z tych prze -
stępstw i wy mie rzo no za nie ka ry te go sa -
me go ro dza ju al bo in ne pod le ga ją ce łą cze -
niu, sąd orze ka ka rę łącz ną, bio rąc za pod -
sta wę ka ry z osob na wy mie rzo ne za zbie ga -
ją ce się prze stęp stwa. Prze słan ką wy mie -
rze nia ka ry łącz nej jest za ist nie nie re al ne go
(rze czy wi ste go) zbie gu prze stępstw. Z re al -
nym zbie giem prze stępstw ma my do czy -
nie nia wte dy, gdy spraw ca po peł ni dwa lub
wię cej prze stępstw przed wy da niem na wet
nie pra wo moc ne go wy ro ku za jed no z nich.
Wy da nie ta kie go pierw sze go wy ro ku
(przed po peł nie niem ko lej ne go prze stęp -
stwa) wy zna cza gra ni cę cza so wą, któ ra nie
po zwa la uznać prze stępstw po peł nio nych
póź niej za po zo sta ją ce w zbie gu z ty mi, któ -
re zo sta ły po peł nio ne przed wy da niem te go
wy ro ku. Je że li za prze stęp stwa po zo sta ją -
ce w zbie gu orze czo no ka ry te go sa me go
ro dza ju, po zba wie nie wol no ści z po zba wie -
niem wol no ści, grzyw nę z grzyw ną, itd. lub
ka ry pod le ga ją ce łą cze niu, to sąd jest zo bo -
wią za ny do orze cze nia ka ry łącz nej. Pod sta -
wą do wy mie rze nia ka ry łącz nej są ka ry od -
dziel nie orze czo ne za po szcze gól ne prze -
stęp stwa po zo sta ją ce w zbie gu. Ozna cza
to, że ka ra łącz na jest wy mie rza na nie ja ko
w dwóch eta pach: naj pierw ko niecz ne jest
orze cze nie kar za po szcze gól ne prze stęp -
stwa, a na stęp nie do pie ro mo że być wy mie -
rzo na ka ra łącz na. Ka ry za po szcze gól ne
prze stęp stwa po zo sta ją ce w zbie gu i ka ra
łącz na mo gą być wy mie rza ne w jed nym wy -

ro ku, gdy wszyst kie zbie ga ją ce się prze -
stęp stwa są roz po zna wa ne w tym sa mym
po stę po wa niu al bo też ka ry za prze stęp -
stwa po zo sta ją ce w zbie gu rze czy wi stym
mo gą za paść w róż nych po stę po wa niach,
a kon se kwen cją te go jest wów czas wy mie -
rze nie ka ry łącz nej w wy ro ku łącz nym. Sąd,
roz po zna jąc wnio sek o wy da nie wy ro ku
łącz ne go zło żo ny przez ska za ne go lub pro -
ku ra to ra, nie jest zwią za ny za kre sem te go
wnio sku. Ozna cza to, iż je że li sąd z urzę du
do strze że moż li wość po łą cze nia do dat ko -
wo in nych kar niż te, któ rych do ty czy wnio -
sek, to mo że je po łą czyć. Je że li oskar żo ny
wnio sku je o po łą cze nie mu kar za kra dzież
i roz bój, a sąd do strze że moż li wość po łą cze -
nia rów nież ka ry za po sia da nie nar ko ty ków,
to mo że wy dać wy rok łącz ny do ty czą cy
wska za nych trzech kar. Sąd mo że rów nież
nie uwzględ nić wnio sku ska za ne go (lub
pro ku ra to ra), uzna jąc, iż ka ry, któ rych on
do ty czy, nie da ją się po łą czyć, ale mo że po -
łą czyć in ne (nie ob ję te wnio skiem) ka ry, je -
że li do strze że ta ką moż li wość. Na le ży
wska zać, iż wy rok łącz ny wy da wa ny jest
przez sąd za wsze po prze pro wa dze niu roz -
pra wy i pod le ga za skar że niu. W wy ro ku ta -
kim mu si być pre cy zyj nie okre ślo ne, ja kie
ka ry pod le ga ją łą cze niu i w ja ki spo sób. Mu -
si być tak że ozna czo na da ta, od kie dy na le -
ży li czyć po czą tek od by wa nia ka ry łącz nej
oraz za wie rać wska za nie okre sów za li czo -
nych na po czet ka ry łącz nej, np. za li cze nia
cza su prze by te go przez ska za ne go już
w wię zie niu na po czet ka ry łącz nej, któ rą
ma od by wać. W przy pad ku, je że li sąd nie
do strze że pod staw do wy da nia wy ro ku
łącz ne go, wów czas uma rza po stę po wa nie
w spra wie wy da nia wy ro ku łącz ne go.

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

To wa ry uży wa ne rów nież pod le ga ją re kla ma cji.
Sprze daw ca po no si od po wie dzial ność za wa dy rze -
czy sprze da nej z ty tu łu rę koj mi – o ile zo sta ną one
stwier dzo ne przed upły wem 2 lat od da ty wy da nia
rze czy ku pu ją ce mu. 
Uwa ga! W przy pad ku to wa rów uży wa nych, gdy ku -
pu ją cym jest kon su ment (oso ba fi zycz na na by wa ją -
ca to war dla oso bi stych po trzeb, nie zwią za nych bez -
po śred nio zpro wa dze niem dzia łal no ści go spo dar czej
lub za wo do wej, od przed się bior cy), ter min rę koj mi
mo że zo stać skró co ny, ale naj wy żej do ro ku od dnia
wy da nia rze czy ku pu ją ce mu. 
Je że li ku pu ją cym jest kon su ment, ogra ni cze nie lub
wy łą cze nie od po wie dzial no ści z ty tu łu rę koj mi jest do -
pusz czal ne tyl ko wprzy pad kach okre ślo nych wprze -
pi sach szcze gól nych. Rę koj mia nie mo że być za tem
wy łą czo na na pod sta wie sa mej umo wy czy oświad -
cze nia sprze da ją ce go. Wy łą cze nie lub ogra ni cze nie
od po wie dzial no ści z ty tu łu rę koj mi jest bez sku tecz -
ne, je że li sprze daw ca za ta ił pod stęp nie wa dę
przed ku pu ją cym.
Sprze daw ca od po wia da za rów no za wa dy fi zycz ne,
jak i praw ne. Fi zycz ne po le ga ją ce na nie zgod no ści
rze czy sprze da nej z umo wą. 
W szcze gól no ści rzecz sprze da na jest nie zgod -
na z umo wą, gdy:
1) nie ma wła ści wo ści, któ re rzecz te go ro dza ju po -

win na mieć ze wzglę du na cel w umo wie ozna czo -
ny al bo wy ni ka ją cy z oko licz no ści lub prze zna cze -
nia;

2) nie ma wła ści wo ści, o któ rych ist nie niu sprze daw -
ca za pew nił ku pu ją ce go, w tym przed sta wia jąc
prób kę lub wzór;

3) nie na da je się do ce lu, o któ rym ku pu ją cy po in for -
mo wał sprze daw cę przyza war ciu umo wy, asprze -
daw ca nie zgło sił za strze że nia co do ta kie go jej
prze zna cze nia;

4) zo sta ła ku pu ją ce mu wy da na w sta nie nie zu peł -
nym. 

Uwa ga! Sprze daw ca jest od po wie dzial ny z ty tu łu rę -
koj mi za wa dy fi zycz ne, któ re ist nia ły w chwi li przej -
ścia nie bez pie czeń stwa na ku pu ją ce go lub wy ni kły
z przy czy ny tkwią cej w rze czy sprze da nej w tej sa mej
chwi li.
Praw ne, gdy sprze da ny to war sta no wi wła sność oso -
by trze ciej (np. po cho dzi z kra dzie ży), jest ob cią żo ny
pra wem oso by trze ciej (np. przy słu gu je jej pra wo pier -
wo ku pu, to war wzię ty na kre dyt i za staw ze stro ny
ban ku), ogra ni cze nie w ko rzy sta niu z to wa ru lub roz -
po rzą dza niu nim wy ni ka z de cy zji lub orze cze nia wła -
ści we go or ga nu (np. to war jest do wo dem wspra wie).
Re kla mu ją cy mo że:
• żą dać usu nię cia wa dy – na pra wy to wa ru,
• żą dać wy mia ny to wa ru na wol ny od wad (co

w prak ty ce mo że być trud ne lub nie moż li we z uwa -
gi na jed nost ko wy cha rak ter to wa ru),

• zło żyć oświad cze nie o ob ni że niu ce ny, okre śla jąc,
o ja ką kwo tę ma być ob ni żo na (ob ni żo na ce na po -
win napo zo sta wać wta kiej pro por cji doce ny wy ni -
ka ją cej z umo wy, w ja kiej war tość rze czy z wa dą
po zo sta je do war to ści rze czy bez wa dy),

• zło żyć oświad cze nie o od stą pie niu od umo wy z żą -
da niem zwro tu ce ny. Od stą pie nie jest moż li we tyl -
ko wte dy, gdy wa da ma cha rak ter istot ny. 

Cię żar udo wod nie nia, że to war jest wa dli wy, spo czy -
wa na ku pu ją cym. Je że li ku pu ją cym jest kon su ment,
a wa da ujaw ni się do ro ku od wy da nia rze czy, do -
mnie my wa się, że ist nia ła w chwi li wy da nia to wa ru.
To ozna cza, że ku pu ją cy mu si udo wod nić ist nie nie
wa dy, asprze da ją cy, że po wsta ła ona już poprzej ściu
ry zy ka na ku pu ją ce go – tj. po wy da niu rze czy. 
Przy to wa rach uży wa nych ta kich jak au ta, wy ka za nie
wa dli wo ści mo że być utrud nio ne. Nie każ da uster ka
sta no wić bę dzie bo wiem wa dę. Już sam fakt, że sa -
mo chód jest uży wa ny, ma okre ślo ną hi sto rię eks plo -
ata cyj ną, mo że wna tu ral ny spo sób po wo do wać po ja -

wie nie się w po jeź dzie uste rek, któ rych na pra wa nie
bę dzie sta no wić wa dy, a cię żar i ry zy ko ku pu ją ce go,
któ ry na był rzecz uży wa ną za okre ślo ną ob ni żo ną już
ce nę uwzględ nia ją cą stan rze czy. W tym kon tek ście
waż ne i po moc ne mo gą oka zać się za pew nie nia
sprze daw cy o sta nie po jaz du i je go hi sto rii – na pra -
wach, awa riach, ko li zjach, itp., czy też in for ma cje
w ogło sze niu o do brym, czy też ide al nym sta nie tech -
nicz nym. War to za tem za dbać o za bez pie cze nie do -
wo dów – np. ogło szeń o tym, w ja kim sta nie tech nicz -
nym jest ofe ro wa ne do sprze da ży au to. 
W uchwa le z dnia 21 mar ca 1977 r. (III CZP 11/77)
Sąd Naj wyż szy stwier dził: „Przykup nie rze czy uży wa -
nych ku pu ją cy jest za zwy czaj przy go to wa ny na to, że
nor mal ne zu ży cie rze czy za wsze zmniej sza jej war -
tość, a prze waż nie i uży tecz ność w stop niu za leż nym
od ro dza ju rze czy i ce lu, któ re mu ona słu ży. Do ty czy
to zwłasz cza rze czy, któ rych uży wa nie po le ga naeks -
plo ata cji me cha nicz nej, wta kich wy pad kach bo wiem
tech nicz ne zu ży cie ma te ria łów lub po szcze gól nych
ze spo łów po wo du je wcze śniej sze awa rie, nie za wsze
moż li we do prze wi dze nia, a bę dą ce nor mal nym na -
stęp stwem pra wi dło we go uży wa nia. Ta kie wa dy ob -
ję te są świa do mo ścią ku pu ją ce go, znaj du ją ekwi wa -
lent w niż szej (od rze czy nie uży wa nej) ce nie kup -
na i miesz czą się w gra ni cach pod ję te go przez ku pu -
ją ce go ry zy ka. Naj bar dziej bo wiem pra wi dło wa eks -
plo ata cja rze czy za wsze po wo du je zmniej sze nie jej
war to ści iuży tecz no ści, zwięk sza jąc wre al ny spo sób
nie bez pie czeń stwo awa rii bę dą cej nor mal nym na -
stęp stwem ta kiej eks plo ata cji. Ina czej przed sta wia
się spra wa, gdy jed na z wad okre ślo nych w art. 556
§ 1 k. c. nie jest nor mal nym na stęp stwem zmniej szo -
nej wsku tek uży wa nia war to ści lub uży tecz no ści
(trwa ło ści) rze czy. Te go ro dza ju wa dy ob ję te są rę koj -
mią sprze daw cy. Od po wiedź na py ta nie, czy ujaw nio -
na wa da jest nor mal nym na stęp stwem pra wi dło we -
go uży wa nia rze czy, wy ma ga z re gu ły wia do mo ści
spe cjal nych, któ ry mi dys po nu je bie gły”. 

ADWOKAT RADZI

Wyrok łączny w procesie karnym

reklama

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Reklamacja używanego samochodu 

reklama

reklama
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AGATA KOZA – położna środowiskowo-rodzinna
z Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o.
wyjaśnia, jak zdobyć zawód położnej, czym zajmuje
się położna środowiskowo-rodzinna i jaką rolę pełni
w życiu kobiety, zwłaszcza matki

Do po cząt ku XX wie ku po ro dy przyj mo wa ne by ły w wa -
run kach do mo wych. Do pie ro odpo ło wyXXwie ku ko bie ty
za czę ły ro dzić wwa run kach szpi tal nych. Za wód po łoż nej
za czął na bie rać mo cy i za czę ła ro snąć licz ba po łoż nych.

Po łoż na to za wód z mi sją. To mi sja, ja ką po win ny śmy
nieść każ dej ko bie cie, nie za leż nie od jej wie ku.

Aby zo stać po łoż ną śro do wi sko wo -ro dzin ną, na le ży
ukoń czyć spe cjal ny kurs kwa li fi ka cyj ny. Po ukoń cze niu
mo że my pra co wać ja ko po łoż naśro do wi sko wo -ro dzin na.
Do jej za dań na le ży: tro ska o zdro wie ko bie ty, wspar cie
edu ka cyj ne, po moc ko bie tom ocze ku ją cym dziec ka, opie -
ka po po ro do wa nadmat ką, dziec kiem, jej ro dzi ną oraz ko -
bie ta mi po ope ra cjach gi ne ko lo gicz nych i on ko lo gicz -
no – gi ne ko lo gicz nych. Po łoż na śro do wi sko wa po ukoń -
cze niu kur su po win na mieć do sko na łą wie dzę z za kre su:
pe dia trii, psy cho lo gii, so cjo lo gii, ety ki. Po win nace cho wać
ją em pa tia, opie kuń czość, wraż li wość na ból i cier pie nie.

Więk szość przy szłych mam, jest prze ko na na, że po łoż -
na od wie dzi ją do pie ro po po ro dzie. Tym cza sem wi zy ty
przy słu gu ją już ko bie cie cię żar nej. Od21 tyg. cią ży – do31
tyg. cią ży – jed na wi zy ta w ty go dniu (do 10 wi zyt mak sy -
mal nie), od 32 tyg. cią ży – do po ro du – dwie wi zy ty w ty -
go dniu (do16 wi zyt mak sy mal nie). Na to miast popo ro dzie
przy słu gu je opie ka nad ko bie tą w okre sie po ło gu (do 42
dnia po po ro dzie) i no wo rod kiem (do ukoń cze nia 2 mie -
sią ca ży cia). Przy słu gu je od 4 do 6 wi zyt pa tro na żo wych.

Pierw sza wi zy ta pa tro na żo wa po win na od być się
do 48 go dzin od wyj ścia ze szpi ta la. Wi zy ty są bez płat ne

(fi nan so wa ne przez NFZ). Pod czas wi zyt edu ka cyj nych po -
łoż nausta la zcię żar ną plan obej mu ją cy prak tycz ne i teo re -
tycz ne przy go to wa nie dopo ro du, po ło gu, kar mie nia pier -
sią i ro dzi ciel stwa. Na to miast popo ro dzie udzie la in for ma -
cji na te mat pie lę gna cji no wo rod ka, prze ka że ro dzi com:
jak kar mić, prze wi jać, ką pać. Zba da skó rę dziec ka, spraw -
dzi stan go je nia pęp ka, cie miącz ko oraz zba da no wo rod -
ka pod ką tem od ru chów neu ro lo gicz nych. Je śli cho dzi
o mat kę, po win na zba dać stan pier si, jak się goi kro cze,
ra na po ope ra cyj na. Bar dzo waż nym aspek tem jest oce -
na sta nu psy chicz ne go ko bie ty. Po za koń cze niu wi zyt pa -
tro na żo wych po łoż na śro do wi sko wa prze ka zu je opie kę
nad nie mow lę ciem pie lę gniar ce POZ.

Pra gnę pod kre ślić, iż wi zy ty są do bro wol ne i za le żą
odwo li ko bie ty. Każ da pa cjent ka ma pra wo doopie ki przez
po łoż ną śro do wi sko wą. Na le ży udać się do po rad ni POZ
iwy peł nić od po wied nią de kla ra cję. Dro gie ko bie ty, pa mię -
taj cie, że po łoż na nie jest oso bą, któ ra ma spraw dzać czy
kon tro lo wać, ale jest odte go, aby po móc, roz wiać nur tu ją -
ce was wąt pli wo ści, od po wie dzieć natrud ne py ta nia.

Ży czę wszyst kim po łoż nym (rów nież so bie), aby na sza
pra ca by ła po wo ła niem, aby śmy pod cho dzi ły do niej
z uśmie chem, zadowoleniem. A ser ce na sze by ło otwar -
te na nie sie nie po mo cy in nym. 
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Położna, zawód z misją i powołaniem

reklama

reklama

reklama

Czte ry kli ni ki bę dą w tym ro ku re ali za to ra mi pro gra mu po li ty ki proz -
dro wot nej w za kre sie prze pro wa dze nia me to dy in vi tro, współ fi nan so -
wa nej przez gmi nę So sno wiec. W su mie 40 par bę dzie mo gło li czyć
na do fi nan so wa nie przez gmi nę So sno wiec pro ce du ry in vi tro. 

W wy ni ku prze pro wa dzo ne go kon kur su ofert wy bra no czte ry kli ni -
ki: In vi med -T. sp. z o.o., Gyn Cen trum Cli nic sp. z o.o., Cen trum BO -
CIAN sp. z o.o. sp. k., Cen trum Me dy cy ny Roz ro du AR TVI MED.
W tym ro ku na ten cel gmi na prze zna czy ła 200 tys. zł. 

– Pa trząc na efek ty re ali za cji pro gra mu le cze nia nie płod no ści, nie
za sta na wia li śmy się dłu go, bo wi dać od ra zu, że war to go kon ty nu ować.
Za le ży nam na ogra ni cze niu zja wi ska nie płod no ści i bez dziet no ści
wśród miesz kań ców So snow ca – mó wi Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy -
dent mia sta.

Pro gram obej mu je do fi nan so wa nie do wy so ko ści 80 proc. kosz tów
(łącz nie nie wię cej niż 5.000 zł) co naj mniej jed nej pro ce du ry za płod -
nie nia po za ustro jo we go. 

Róż ni cę po mię dzy cał ko wi tym kosz tem pro ce du ry a do fi nan so wa -
niem po no szą pa cjen ci. Mak sy mal na licz ba za bie gów, do któ rych przy -
słu gu je do fi nan so wa nie, to 3 za bie gi. Kosz ty ewen tu al nych ko lej nych
za bie gów po no szą pa cjen ci. Pro gram za kła da moż li wość do fi nan so wa -
nia do za bie gu za płod nie nia po za ustro jo we go dla par, któ re ma ją po -
twier dze nie prze pro wa dze nia peł nej dia gno sty ki przy czyn nie płod no -
ści, udo ku men tu ją po twier dze nie trwa łe go uszko dze nia unie moż li wia -
ją ce go na tu ral ną kon cep cję lub też są po ro ku bez sku tecz ne go le cze nia
za cho waw cze go lub chi rur gicz ne go. Re kru ta cja do pro gra mu ru szy
w kwiet niu. SK

Miasto dofinansuje procedurę in vitro
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Czerkawski Cup 2019 
– brąz dla Zagłębia

Historyczny sukces młodych hokeistów z Sosnowca

Dziewięć najlepszych drużyn wyłonionych w kwalifikacjach wzięło udział w turnieju finałowym
Czerkawski Cup 2019. Na Stadionie Narodowym w Warszawie rywalizowali także nasi hokeiści. Zawodnicy
UKS Zagłębie zajęli trzecie miejsce w Polsce i z brązowymi medalami wrócili do Sosnowca.

Krzysz tof Po lacz kie wicz 

W su mie do kwa li fi ka cji przy stą pi ło 26 dru -
żyn z ca łe go kra ju. Pod czas tur nie ju fi na ło we -
go dzie więć naj lep szych ekip z eli mi na cji zo -
sta ło po dzie lo nych na dwie gru py. So sno wi -
cza nie zna leź li się w gru pie z Unią Oświę cim,
MOSM Ty chy i ŁKH Łódź. W dru giej gru pie
za gra ły na to miast KH Le gia War sza wa, JKH
GKS Ja strzę bie, MKS So ko ły To ruń, MMKS
Pod ha le No wy Targ i UKS MO SiR Niedź -
wiad ki Sa nok. Na si mło dzi ho ke iści fa zę gru -
po wą roz po czę li od efek tow nych zwy cięstw.
Naj pierw po ko na li Unię Oświę cim 8:3, a na -
stęp nie 5:1 dru ży nę z Ty chów. W trze cim me -
czu so sno wi cza nie ule gli ŁKH Łódź 1 4. Dwa

zwy cię stwa po zwo li ły na szej dru ży nie awan -
so wać do pół fi na łu, w któ rym ry wa lem oka za -
ła się eki pa Gó ra li z No we go Tar gu. Po wy -
rów na nym i emo cjo nu ją cym po je dyn ku gó rą
by li ry wa le, któ rzy wy gra li 2:1. W me czu
o trze cie miej sce Za głę bie wzię ło re wanż
na dru ży nie z Ło dzi, któ ra po ko na ła nas w fa -
zie gru po wej. So sno wi cza nie tym ra zem wy -

gra li 4:3 i się gnę li po trze cie miej sce w kra ju.
War to w tym miej scu nad mie nić, że nasz klub
po raz pierw szy za kwa li fi ko wał się do te go
tur nie ju i był w nim de biu tan tem. Zło te me da -
le zdo by ło MMKS Pod ha le No wy Targ, któ re
po ko na ło w fi na le JKH Ja strzę bie. Naj lep -
szym za wod ni kiem na sze go ze spo łu zo stał
Ma ciej Ungrow ski. 

Młodzi hokeiści UKS Zagłębie sięgnęli po brązowe medale w zmaganiach Czerkawski CUP 2019. Na wspólnym zdjęciu nie
mogło zabraknąć Mariusza Czerkawskiego, znakomitego przed laty hokeisty, inicjatora ogólnopolskiego turnieju. Obok
Czerkawskiego Witold Bańka, minister sportu.
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UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC: 
Wiktor Skowron, Filip Koziarski – Jakub Pospiech, Julian Zapała, Cyprian Nowak, Łukasz Pytel,
Marcel Zoń, Przemysław Lubański, Wojciech Dybich, Maciej Ungrowski, Wojciech Rech, Julian Mól,
Mateusz Michalik, Michał Klich, Alan Otak, Borys Twardy, Filip Urgacz, Wojciech Furmański.
SZTAB SZKOLENIOWY:
Piotr Majewski, Tomasz Majewski, Roman Urgacz, Piotr Kaczorowski.

W pięk nym sty lu za koń czy ły
zma ga nia se zo nu za sad ni cze go
ko szy kar ki JAS -FBG Za głę bie.
So sno wi czan ki w ostat nim me czu
roz gro mi ły Olim pię Wo dzi sław
Ślą ski 82: 35 i pierw szą od sło nę
se zo nu 2019/2020 za koń czy ły
z kom ple tem 20 zwy cięstw. Te raz
czas na play -off.

– Czu ję du mę, wi dząc, jak
dziew czy ny so bie ra dzą. By ły
gło sy, że zbyt po chop nie zre zy -
gno wa li śmy z gry w eks tra kla sie
i po sta wi li śmy na na sze dziew -
czy ny, któ re wy wal czy ły awans
do I li gi. My ślę, że swo ją po sta wą
udo wod ni ły, że na sza de cy zja by -
ła słusz na – mó wi Ma rek Sa ła ta,
pre zes JAS -FBG Za głę bie.

Fa za play -off roz pocz nie się
już 9 mar ca. Aby zy skać pra wo
gry w Ba sket Li dze Ko biet, eki pa
z So snow ca mu si po ko nać czte -
rech prze ciw ni ków. – Wia do mo,
że pierw szym ry wa lem bę dzie
ósmy ze spół w na szej gru pie, któ -
rym zo stał Grot To miQ Pa bia ni -
ce. Nie wy bie ga my my śla mi
w przy szłość, naj pierw sku pi my
się na tych po je dyn kach. Ewen tu -
al na wy gra na, na co oczy wi ście li -
czy my, spra wi, że bę dzie my to -
czyć bo je tak że z dru ży na mi z in -
nej gru py. Na pew no se zon za sad -
ni czy roz bu dził na dzie je, ale pa -
mię taj my, że play -off rzą dzi się
swo imi pra wa mi – stu dzi emo cje
pre zes Sa ła ta. KP

Z kompletem zwycięstw przystąpią 
do play-off

Pierw sza prze szko da w play -off
po ko na na. Siat kar ki II -li go we go
Aso tra MKS -MOS Pło mień w ry -
wa li za cji do trzech zwy cięstw po -
ko na ły So bie ski Oła wa i w ko lej -
nej fa zie zmie rzą się z Olim pią Ja -
wor. Pierw sze dwa po je dyn ki
od bę dą się w So snow cu.

W run dzie za sad ni czej so sno -
wi czan ki po nio sły tyl ko jed ną
po raż kę i do play -off przy stą pi ły
ja ko naj lep sza dru ży na gru py
trze ciej. Pierw szym ry wa lem
w play -off by ła eki pa z Oła wy,
któ ra po fa zie za sad ni czej zaj mo -
wa ła ósme miej sce. W So snow cu
ze spół Krzysz to fa Za biel ne go od -
niósł dwa zwy cię stwa o wy ni -
kach 3:1 oraz 3:0. Dzię ki wy gra -
nej 3:2 w me czu w Oła wie Pło -
mień bez po raż ki za koń czył
pierw szą od sło nę play -off. Te raz
ry wa lem na szej dru ży ny bę dzie
Olim pia Ja wor, czwar ty ze spół
run dy za sad ni czej w trze ciej gru -

pie II li gi. – Chcie li śmy za koń -
czyć ry wa li za cję już w Oła wie
i ta sztu ka się dru ży nie uda ła,
choć trze ba przy znać, że był to
trud ny po je dy nek. Ry wal ki nie
mia ły nic do stra ce nia, wie dzia ły,
że po raż ka eli mi nu je je z dal szej
ry wa li za cji. W pierw szym se cie
ule gli śmy, ale dwie ko lej ne par tie
by ły dla nas. W czwar tej, bar dzo
za cię tej, osta tecz nie na prze wa gi
wy gra ły za wod nicz ki So bie skie -
go i o wszyst kim de cy do wał tie -
-bre ak. Na szczę ście, de cy du ją cą
par tię ro ze gra ły dziew czy ny
po na szej my śli i te raz mo że my
już się sku pić na ko lej nych star -
ciach w pół fi na le play -off na szej
gru py – mó wi tre ner Pło mie nia,
Krzysz tof Za biel ny.

Dwa pierw sze me cze od bę dą
się w dniach 8-9 mar ca w ha li
przy ul. Ba czyń skie go. Za rów no
w so bo tę, jak i w nie dzie lę, po czą -
tek spo tkań o godz. 16.00. KP

Siat kar ki Aso tra MKS -MOS Pło mień ma ją w tym se zo nie po -
wo dy do ra do ści. Oby tak da lej...

M
i chał Fi lec ki

SOSNOWIECKA GALA SPORTU JUŻ PO RAZ DRUGI ODBYŁA SIĘ
2 LUTEGO W HALI SPORTOWEJ PRZY ULICY BRACI MIEROSZEWSKICH.
NA UROCZYSTOŚĆ ZOSTALI ZAPROSZENI ZASŁUŻENI 
DLA MIASTA TRENERZY, INSTRUKTORZY, DZIAŁACZE SPORTOWI 
ORAZ ZAWODNICY. 

Pod czas ga li pre zy dent So snow ca Ar ka diusz Chę ciń ski wrę czył
oko licz no ścio we sta tu et ki lau re atom ple bi scy tu w pię ciu ka te go -
riach: naj lep szy spor to wiec, tre ner, dru ży na oraz na dzie ja ro ku,
a tak że w ka te go rii naj po pu lar niej szy spor to wiec. W tej ostat niej
de cy do wa li in ter nau ci.

Naj lep szą za wod nicz ką 2018 ro ku uzna no Mar tę Pu dę, sza -
bli stę TMS Za głę bie So sno wiec. Ty tuł naj lep sze go tre ne ra tra fił
w rę ce Grze go rza Do mi ni ka (Za głę biow ski Klub Szer mier czy
So sno wiec), za na dzie ję ro ku uzna no sza bli stę Zu zan nę Cie ślar
(ZKSZ So sno wiec), a dru ży na mi ro ku wy bra no pił ka rzy Za głę -
bia So sno wiec i pił kar ki Czar nych So sno wiec. Za naj po pu lar niej -
sze go spor tow ca in ter nau ci uzna li Ja ku ba Ol szyń skie go. KP

Gala Sportu za nami. Poznaliśmy najlepszych sportowców 2018 roku

Ostro walczą o I ligę

Sosnowiecka Gala Sportu odbyła się po raz drugi. To doskonały sposób na nagrodzenie najlepszych, jak również integrację
środowiska sportowego w mieście.

Mariusz Binkiewicz
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Świętowali jubileusz pożycia małżeńskiego
1 lutego w Pałacu Schoena w Sosnowcu odbyły się uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. W imieniu Prezydenta RP medale wręczyli prezydent Arkadiusz Chęciński i sekretarz Grzegorz
Frugalski. Uroczystość prowadziła Barbara Tkacz, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Oprawę muzyczną przygotowała Ewa Kopczyńska, aktorka Teatru Zagłębia. 

50-lecie pożycia małżeńskiego
obchodzili: 
Stefania i Mieczysław Barańscy
Maria i Ryszard Baryłowie
Maria i Andrzej Bieniowie
Teresa i Piotr Berżowscy
Elżbieta i Henryk Błaszczykowie
Alicja i Jan Czyżowie
Sabina i Stefan Dorosowie
Krystyna i Tadeusz Dziewiczynowie
Zofia i Janusz Dzwonkowie
Krystyna i Marek Fidykowie
Irena i Henryk Gawronowie
Regina i Stanisław Gorczycowie
Marianna i Marian Hadzińscy
Genowefa i Henryk Hanusiakowie
Zofia i Andrzej Jesieniowie
Jadwiga i Jerzy Kardasowie
Anna i Mieczysław Kikowie

50-lecie pożycia małżeńskiego
świętowali: 
Łucja i Marian Kocelowie
Maria i Jerzy Kulowie
Janina i Jacenty Kuźniowie
Grażyna i Romuald Kwietniowie
Helena i Władysław Możdźeniowie
Krystyna i Adam Nobisowie
Eleonora i Waldemar Nogajowie
Urszula i Andrzej Okólscy
Henryka i Ryszard Pawłowscy
Maria i Stanisław Piątkowscy
Danuta i Jerzy Piekoszewscy
Maria i Jan Potempscy
Zofia i Roman Ryszawy
Elżbieta Czyż-Srokosz i Ireneusz
Srokosz
Maria i Józef Stefanikowie
Halina i Piotr Stenzelowie
Zdzisława i Roman Suwartowie

Ak tyw ny udział w Wiel kiej Or -
kie strze Świą tecz nej Po mo cy,
pod czas któ re go rad ne se nior ki
przy go to wa ły po kaz mo dy i wy -
stęp ta necz ny, któ ry był emi to wa -
ny na an te nie ogól no pol skiej te le -
wi zji, udział w I Ko stiu mo wym
Ba lu Or ga ni za cji Po za rzą do wych
oraz or ga ni za cja „Wa len ty nek”, to
tyl ko nie któ re wy da rze nia, w któ -
rych wzię li udział człon ko wie So -
sno wiec kiej Ra dy Se nio rów. 

Po nad to wła dzom mia sta
przed sta wi li tak że no we pro po zy -
cje w za kre sie pla no wa nych pro -
gra mów zdro wot nych i moż li wo -
ści prze pro wa dza nia kon sul ta cji
spo łecz nych. 

– Pod czas ana li zo wa nia po trzeb
se nio rów w za kre sie pro gra mów
zdro wot nych oraz ba dań dla se nio -
rów, zwró ci li śmy uwa gę na ko -
niecz ność zwięk sze nia środ ków fi -
nan so wych na ten cel w bu dże cie
oraz licz by prze ba da nych osób.

Rad ni se nio rzy – po spo tka niach
z miesz kań ca mi – bar dzo po zy -
tyw nie od nie śli się do re ali zo wa -
ne go pro gra mu ba dań prze sie wo -
wych pod ką tem wy kry wa nia cho -
rób ser co wo -na czy nio wych, ale
jed no cze śnie zwró ci li uwa gę

na brak pro gra mu do ty czą ce go
wcze sne go wy kry wa nia i za po bie -
ga nia ra ko wi gru czo łu kro ko we go,
któ ry funk cjo no wał w la tach ubie -
głych – re la cjo nu je Ewa Ka mi ze -
la -Bra now ska, rzecz nicz ka Ra dy
Se nio rów. – Po nad to Ra da Se nio -

rów zwró ci ła się do władz mia sta
z pro po zy cją zmia ny uchwa ły do -
ty czą cej za sad i try bu prze pro wa -
dza nia kon sul ta cji spo łecz nych
z miesz kań ca mi So snow ca. Pro po -
zy cje zmian wy ni ka ją z ak tyw ne -
go udzia łu Ra dy Se nio rów w ży ciu

miesz kań ców oraz moż li wo ści ini -
cjo wa nia prze pro wa dze nia kon sul -
ta cji, po nie waż obec nie Ra da Se -
nio rów nie jest pod mio tem do te go
upraw nio nym. Uwa ża my, że to bę -
dzie waż ny ele ment współ pra cy
z sa mo rzą dem lo kal nym. Wszyst -
kie dzia ła nia Ra dy Se nio rów wy -
ni ka ją z fak tu, iż ak tyw nie uczest -
ni czy my w wie lu szko le niach
i pro jek tach, pro wa dzo nych mię -
dzy in ny mi przez Sto wa rzy sze nie
Bo na Fi des czy Fun da cję Ba to re -
go – do da je.

Rad ni se nio rzy mie rzą się tak -
że z pro ble mem sa mot no ści
wśród lu dzi star szych. – Two rzą
się ba rie ry men tal ne, a wy star czy
tyl ko umoż li wić mię dzy po ko le -
nio wą wy mia nę in for ma cji. My
wła śnie te ba rie ry prze ła mu je -
my – prze ko nu je rzecz nicz ka Ra -
dy Se nio rów. W każ dą śro dę
przy ul. Mo drze jow skiej 42,
od go dzi ny 16.00 do 17.00, dzia ła

po go to wie in for ma tycz ne. Oprócz
po zna wa nia se kre tów i ob słu gi no -
wych urzą dzeń elek tro nicz nych
moż na na wią zać kon tak ty mię -
dzy po ko le nio we. Po nad to człon -
ko wie Ra dy Se nio rów po dej mu ją
dia log po mię dzy róż ny mi po ko le -
nia mi. Uczest ni czą w spo tka niach
z dzieć mi, miesz kań ca mi DPS,
DDPS, or ga ni zu ją wy sta wy i bio -
rą udział w róż nych spo tka niach
ar ty stycz nych i edu ka cyj nych. So -
sno wiec cy se nio rzy zo sta li za pro -
sze ni do udzia łu w ama tor skiej
wy sta wie „Uta len to wa ni Se nio rzy
So snow ca”, któ re go pod su mo wa -
niem bę dzie wer ni saż prac pod -
czas So sno wiec kich Dni Se nio ra
we wrze śniu – zdra dza Ewa Ka -
mi ze la -Ba ra now ska. 

Dy żu ry rad nych Ra dy Se nio -
rów So snow ca od by wa ją w bu -
dyn ku przy ul. Mo drze jow skiej 42
(po nie dzia łek, wto rek, czwar tek
od godz. 11.00 do 12.00). red

Pra co wi ty prze łom ro ku

arc R
ada Seniorów

 w
 Sosnow

cu

Członkowie Rady Seniorów zapraszają do wzięcia udziału w organizowanych przez siebie
przedsięwzięciach. 
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Z KURIEREM PO ZAGŁĘBIU

Izba Tradycji PKM Sosnowiec
W„Kurierze” zwrześnia
ubiegłego roku ukazał się
mój artykuł pt. „Zagórze
Zajezdnia – 40 lat tradycji”.
Zgodnie zobietnicą
wówczas poczynioną,
chciałbym zaproponować
Państwu odwiedzenie
miejsca pełnego skarbów
komunikacyjnej przeszłości
Zagłębia Dąbrowskiego.

Izba Tra dy cji Przed się bior stwa Ko -
mu ni ka cji Miej skiej Sp. z o.o.
w So snow cu znaj du je się w Bę dzi -
nie przyuli cy Pro my ka30, na te re -
nie wy łą czo nej z eks plo ata cji za -
jezd ni au to bu so wej. Za jezd nia po -
wsta ła na po cząt ku lat 60. na grun -
tach wy dzie lo nych z daw nych ko -
szar woj sko wych. Ko sza ry wznie -
sio no ok. 1890 ro ku przez He in ri -
cha Die tla dla 14. Doń skie go Puł -
ku Ko za ków. Po od zy ska niu nie -
pod le gło ści, od kwiet nia 1922 sta -
cjo no wał w nich 23 Pułk Ar ty le rii
Po lo wej.

Bu do wę za jezd ni pro wa dzo no
me to dą go spo dar czą przy znacz -
nym udzia le pra cow ni ków bę dziń -
skie go od dzia łu Wo je wódz kie go
Przed się bior stwa Ko mu ni ka cyj ne -
go wKa to wi cach (rów nież naza sa -
dzie tzw. „czy nów spo łecz nych”).
Wcze śniej od dział au to bu so wy
mie ścił się na te re nie wy bu do wa nej
w 1927 ro ku, nie ist nie ją cej już za -
jezd ni tram wa jo wej (wwi dłach ulic
Koł łą ta ja i Pa ry skiej w Bę dzi nie).

Od da nie doużyt ku na stą pi ło17
lip ca1963 ro ku. Mia ło ono uro czy -
sty cha rak ter – oprócz władz mia -
sta oraz po wia tu bę dziń skie go
na za jezd ni po ja wił się gen. Je rzy
Zię tek, re pre zen tu ją cy wła dze wo -
je wódz twa ka to wic kie go. Obec ni
by li rów nież: inż. Ta de usz Ze -
mła – dy rek tor na czel ny, inż. Bo le -
sław Fu sik – dy rek tor do spraw
tech nicz nych oraz Alek san der Ja -
nic ki – dy rek tor do spraw eks plo -
ata cji WPK. Pierw szym kie row ni -
kiem za jezd ni zo stał wspa nia ły fa -
cho wiec iwie lo let ni pra cow nik ko -
mu ni ka cji Wła dy sław Ja wo -
rek. Na uwa gę za słu gu je fakt, że
wszy scy wy żej wy mie nie ni przed -
sta wi cie le ka dry za rzą dza ją cej
WPK Ka to wi ce by li miesz kań ca -
mi Bę dzi na.

Bę dziń ską za jezd nię za pro jek -
to wa no na 50 au to bu sów, jed nak
dy na micz ny roz wój go spo dar czy
re gio nu spra wił, że po trze by ko mu -
ni ka cyj ne z ro ku na rok sta wa ły się
co raz więk sze. Za jezd nia przyPro -
my ka 30 pę ka ła w szwach, ale to
na niej spo czy wa ła od po wie dzial -
ność zaob słu gę więk szo ści li nii au -
to bu so wych Za głę bia Dą brow skie -
go. Ta ki stan rze czy trwał do 15
paź dzier ni ka 1970 ro ku, czy li
do otwar cia za jezd ni w Dą bro wie
Gór ni czej – Go ło no gu (100 au to -
bu sów). W ro ku 1973 po łą czo ne
si ły oby dwu za jezd ni ob słu gi wa -
ły 50 li nii. Był to znacz ny pro gres
w sto sun ku do kil ku po łą czeń ob -
słu gi wa nych pod ko niec lat 40.
przez ta bor sa mo cho do wy sta rej
za jezd ni tram wa jo wej.

1 stycz nia 1979 ro ku bę dziń ski
od dział au to bu so wy wszedł wskład
Za kła du Ko mu ni ka cyj ne go nr 8
w So snow cu -Za gó rzu – naj więk -
szej jed nost ki w struk tu rach WPK
Ka to wi ce. Po li kwi da cji i po dzia le
ma jąt ku WPK, czy li od1 paź dzier -
ni ka 1991 r. bę dziń ska za jezd nia
sta ła się czę ścią Przed się bior stwa
Ko mu ni ka cji Miej skiej w So snow -
cu. Wowym cza sie naza jezd ni sta -
cjo no wa ło 66 au to bu sów:
• Ika rus 260 – 33 jed nost ki,
• Jelcz M -11 – 32 jed nost ki,
•  Jelcz PR -110 – 1 jed nost ka.

Waż ną, choć nie co smut ną da -
tą w hi sto rii za jezd ni, był 19 li sto -
pa da 2007 ro ku. W tym dniu za -
wie szo no eks plo ata cję ko mu ni ka -
cyj ną. Na dal pro wa dzo no jed nak
na pra wy oraz przy go to wy wa no
ta bor do prze glą dów re je stra cyj -
nych.  

Pięć lat póź niej, ku ucie sze pa -
sjo na tów trans por tu miej skie go
z ini cja ty wy za rzą du oraz kadr
PKM, w pięć dzie się cio let nich
mu rach za jezd ni utwo rzo no Izbę
Tra dy cji. Sta ło się to 10 paź dzier -
ni ka 2013 ro ku. W tym dniu po że -
gna no rów nież ostat nie go Ika ru sa
ob słu gu ją ce go li nie PKM So sno -
wiec.

W Izbie oprócz au to bu sów
zgro ma dzo no wie le in te re su ją -
cych eks po na tów, po mię dzy któ -
ry mi znaj dzie my ory gi nal ne
umun du ro wa nie, ta bli ce kie run ko -
we, prze róż ne ty py ka sow ni ków
bi le tów, chwy ta ją ce za ser ce fo to -
gra fie, ar chi wal ne do ku men ty, le -
ci we ma szy ny i na rzę dzia oraz
wpra wia ją ce w do bry hu mor ta bli -
ce stwo rzo ne przez ar ty stów spod
zna ku BHP.

Du żym atu tem Izby Tra dy cji
jest to, że znaj du je się ona w ory gi -
nal nych wnę trzach ha li na praw,
warsz ta tu me cha nicz ne go, warsz -
ta tu elek trycz ne go i ta pi cer ni.
Dzię ki te mu moż na za głę bić się
w nie po wta rzal ny kli mat sta rej za -
jezd ni.  Eks po zy cja jest sys te ma -
tycz nie wzbo ga ca na. Pro wa dzo ne
są po szu ki wa nia no wych ko lek cjo -
ner skich pe re łek. Nie prze rwa nie
trwa ją pra ce przy od re stau ro wa niu
po jaz dów już za ku pio nych. Nie ba -
wem zno wu bę dą one cie szyć oczy
wszyst kich tych, któ rzy z no stal gią
wspo mi na ją sta re, po czci we au to -
bu sy.           

W tym miej scu po zwo lę so bie
zło żyć wy ra zy uzna nia dla za rzą -
du, dy rek cji oraz pra cow ni ków
PKM za ura to wa nie oraz dal sze
oca la nie tak waż ne go frag men tu
na sze go re gio nal ne go dzie dzic twa.
Pań stwu zaś go rą co po le cam zwie -
dze nie te go nie zwy kłe go pro wa -
dzo ne go przez pro fe sjo na li stów
mu zeum.

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

Podczas pracy nad artykułem korzystałem
z materiałów udostępnionych przez PKM
Sosnowiec. Za pomoc dziękuję serdecznie Jackowi
Kalickiemu – zastępcy dyrektora ds. technicznych
i eksploatacyjnych PKM oraz Ireneuszowi
Wójcikowi – pracownikowi Izby Tradycji.

Więcej zdjęć można zobaczyć na stronie
internetowej: http://www.kuriermiejski.com.pl/.

W poprzednim artykule pt. „Narodziny Górki
Środulskiej” błędnie podałem nazwisko pana
Zenona Pielużek. Za pomyłkę przepraszam. Warsztat mechaniczny – „oczko w głowie” Ireneusza Wójcika – wieloletniego pracownika WPK i PKM. 

Z prezentacji multimedialnych wyświetlanych na kabinie
Ikarusa można dowiedzieć się bardzo wiele na temat
historii komunikacji w Zagłębiu.

Od prawej do zdjęcia pozują: Jelcz 043 RTO, Ikarus 260.04, Jelcz M 11 oraz nieco schowany za kolegami Jelcz 120 M.

W korytarzu prowadzącym do hali napraw ożywają dobre
wspomnienia dawnych pracowników zajezdni. 

Będzin, ul. Promyka 30. Izbę Tradycji można
zwiedzać w czwartki w godzinach od 10.00 do 14.00,
po uprzednim uzgodnieniu pod numerem
telefonu 602 151 779. Wstęp jest wolny. Mile widziani są
zarówno turyści indywidualni, jak i grupy zorganizowane,
wycieczki szkolne i przedszkolne.
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Pamiętamy o Żołnierzach Wyklętych
Krzysz tof Po lacz kie wicz

1 mar ca ob cho dzi li śmy Na ro do -
wy Dzień Pa mię ci Żoł nie rzy
Wy klę tych. Z tej oka zji w So -
snow cu przy skwe rze im. Da nu -
ty Sie dzi ków ny „In ki” przy ul.
Or lej od by ły się ofi cjal ne miej -
skie uro czy sto ści. Wią zan ki
kwia tów zło żo no pod po mni -
kiem „Ko biet Wal czą cych
w sze re gach Ar mii Kra jo wej”. 

W sto li cy Za głę bia mia ła
miej sce tak że lo kal na edy cja
pro jek tu „Tro pem Wil czym.
Bieg Pa mię ci Żoł nie rzy Wy klę -
tych”. O dzia łal no ści Żoł nie rzy
Wy klę tych w So snow cu przy po -
mi na tak że ron do ich imie nia
w Dań dów ce u zbie gu ulic 11
Li sto pa da, Klo no wej i Ma ku -
szyń skie go. – Za wsze przy tej
oka zji wy po wia dam się po dob -
nie. Hi sto ria Żoł nie rzy Wy klę -
tych nie jest jed no znacz na. Nie
jest tak bia ła, jak prze ko nu ją nas
ich zwo len ni cy, ani tak czar na,
jak twier dzą prze ciw ni cy. Żoł -
nie rze Wy klę ci by li przede
wszyst kim ludź mi z krwi i ko ści.
Ludź mi, któ rzy prze le wa li krew
w wal ce o wol ność Pol ski, ale
tak że po peł nia li błę dy i zbrod -
nie, któ rych nie moż na wy ma zy -
wać z kart hi sto rii. War to, aby
wszy scy o tym pa mię ta li – pod -
kre śla pre zy dent So snow ca Ar -
ka diusz Chę ciń ski, któ ry z po -
wo dów służ bo wych nie mógł
wziąć udzia łu w uro czy sto ściach
ofi cjal nych. Po biegł na to miast
w bie gu pa mię ci. Wła dze mia sta
pod czas uro czy sto ści ofi cjal nych

re pre zen to wa ła m. in. An na Je -
dy nak, Peł no moc nik Pre zy den ta
Mia sta ds. Fun du szy Ze wnętrz -
nych oraz Po li ty ki Spo łecz nej
i Ko mu nal nej, a tak że rad ni
i par la men ta rzy ści.

W 2011 r. dzień 1 mar ca zo -
stał usta no wio ny świę tem pań -
stwo wym – Na ro do wym Dniem
Pa mię ci „Żoł nie rzy Wy klę tych”.
Jest to świę to, ho no ru ją ce i upa -
mięt nia ją ce żoł nie rzy pol skie go
pod zie mia an ty ko mu ni stycz ne -
go i an ty so wiec kie go dzia ła ją ce -
go w la tach 1944 – 1963 w ob rę -
bie przed wo jen nych gra nic RP.

W 2013 gru pa pa sjo na tów
i dzia ła czy spo łecz nych po sta no -
wi ła zor ga ni zo wać „Tro pem
Wil czym. Bieg Pa mię ci Żoł nie -
rzy Wy klę tych” w le sie ko ło Za -
le wu Ze grzyń skie go. Pierw sza

edy cja bie gu mia ła cha rak ter
sur wi wa lo wy, a wzię ło w niej
udział 50 uczest ni ków. Rok póź -
niej, dzię ki wiel kie mu za an ga -
żo wa niu lu dzi z Fun da cji Wol -
ność i De mo kra cja, któ ra or ga ni -
zu je go do dnia dzi siej sze go,
bieg za czął na bie rać roz pę du
i zo stał prze nie sio ny w miej sce
zna ne z póź niej szych edy cji
w War sza wie – Park Ska ry szew -
ski. Po bie gło wte dy 1500 bie ga -
czy! Od 2015 bieg ma cha rak ter
ogól no pol ski i na sta łe wpi su je
się w ka len darz wy da rzeń bie go -
wych.

W ra mach pro jek tu tra dy cyj -
ny bieg od by wa się na dy stan -
sie 1963 me trów, od wo łu jąc się
do ro ku, w któ rym zgi nął ostat -
ni Żoł nierz Wy klę ty – Jó zef
Fran czak ps. La lek.

Uczcili powstańców, 
uczestników Rewolucji 1905 
oraz rodzinę 
Mackiewiczów
W Sosnowcu odbyły się obchody 156. rocznicy

wybuchu Powstania Styczniowego i 114. rocznicy

Rewolucji 1905 r. oraz 74. rocznicy zamordowania

rodziny Mackiewiczów i Jerzego Piwowarczyka. Wzięli

w nich udział m. in. przedstawiciele władz miasta,

parlamentarzyści, kombatanci, młodzież oraz

mieszkańcy Sosnowca.

Kolejną rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego
upamiętniono m. in. w Maczkach. Kwiaty złożone zostały
przy pamiątkowym kamieniu na maczkowskim rynku.
W uroczystościach wzięli udział, m. in. prezydent Sosnowca
Arkadiusz Chęciński oraz przewodniczący Rady Miejskiej
Mateusz Bochenek.

Z okazji 114. rocznicy Rewolucji 1905 wiązanki kwiatów
złożono przed tablicą  przy dawnej Hucie im. M. Buczka…

…oraz mogile zbiorowej robotników demonstrujących
9 lutego 1905 roku na cmentarzu zagórskim.

Przy symbolicznym grobie w Ostrowach Górniczych
upamiętniono rodzinę Mackiewiczów oraz Jerzego
Piwowarczyka.

Bitwę o Sosnowiec wspominano podczas uroczystości
pod tablicą upamiętniającą zdobycie budynku dworca PKP
przez powstańców styczniowych. Wzięli w nich udział, m.in.
kombatanci i młodzież sosnowieckich szkół.

zdjęcia: M
ariusz Binkiew

icz, Paw
eł Leśniak, M

aciej Łydek

Sosnowiec uczcił pamięć Żołnierzy Wyklętych. Na trasie biegu pojawili się zarówno dorośli, jak i dzieci. Nie zabrakło także młodzieży szkolnej.

1 marca oficjalne uroczystości odbyły się na skwerze im. Danuty Siedzikówny „Inki” przy ul. Orlej.
Wiązanki kwiatów złożono pod pomnikiem „Kobiet Walczących w szeregach Armii Krajowej”.

zdjęcia: M
ariusz Binkiew

icz
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Poziomo: 1 – napój z owoców w słoiku, 5 – ziemniaczany

szkodnik, 8 – najpopularniejszy to 007, 9 – wałkoń, 10 – plemię

Winnetou, 11 – zupa, drugie danie i deser, 12 – zarabia

czytaniem, 14 – powieść Dostojewskiego, 16 – muza poezji

miłosnej, 17 – bilet na kilka spektakli, 19 – ser, masło, mleko..., 

21 – 1000 ml, 22 – zakaźna choroba wieku dziecięcego, 

25 – dramat Słowackiego, 28 – przejście na stronę wroga, 29 – jeden

z darów Trzech Króli, 30 – spotkanie zakochanych, 32 – wyścigi

jachtów, 34 – miara papieru toaletowego lub tapety, 35 – dęty

instrument muzyczny, 36 – epidemia, pomór, 37 – Zeus

zamienił ją w skałę, 38 – z rodziny dzikich kotów, 39 – cyklista.

Pionowo: 1 – sprzeczność, 2 – korsarz, 3 – krzesło bez oparcia, 

4 – bezżeństwo duchownych, 5 – boisko + trybuny, 6 – ssak 

z rodziny żyrafowatych, 7 – alfabet, 13 – ogórek w octowej

zalewie, 15 – największa sportowa impreza odbywająca się co

cztery lata, 18 – pierwiastek chemiczny o symbolu Eu, 

20 – współbrzmienie kilku dźwięków, 23 – migdałowy likier, 

24 – podobno w każdym porcie ma dziewczynę, 26 – szkarłat,

27 – gruby zeszyt, 28 – bakteria, 31 – gra podwójna, 33 – największa

małpa. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 2 /2019, AGATA KOŁAKOWSKA – POKREWNE DUSZE 
Na gro dy otrzy mu ją: Barbara W. z Sosnowca, Anna G. z Sosnowca, Rafał P. 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  3/2019

✂

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 na emo cji hi sto ria wiel kiej mi ło ści i dra ma -
tycz nych prób ra dze nia so bie z utra tą uko cha nej
oso by

Baś ka i Mi chał pa su ją do sie bie jak dwie po łów -
ki jabł ka, ro zu mie ją się bez słów. Ko cha ją się,
wspie ra ją i pla nu ją dzie ci, ale do pie ro kie dyś tam,
w przy szło ści. Na ra zie ży ją peł nią ży cia, ma ją krąg
spraw dzo nych przy ja ciół i pra cę, któ ra spra wia im
sa tys fak cję. Ba sia skoń czy ła ar chi tek tu rę i wraz
z ko le żan ką pro wa dzi do brze pro spe ru ją ce biu ro
nie ru cho mo ści. Mi chał, in for ma tyk po Woj sko wej

Aka de mii Tech nicz nej, jest za wo do wym żoł nie -
rzem. 

Pew ne go dnia jed nak Mi chał oznaj mia, że wy jeż -
dża na pół rocz ną mi sję woj sko wą do Afga ni sta nu.
Ba sia czu je dziw ny lęk, jed nak nie mo że za trzy mać
mę ża. „Obie caj mi, że wró cisz”, pro si, a Mi chał jej
to przy rze ka. Mie siąc po roz po czę ciu przez nie go
służ by na mi sji przy cho dzi wia do mość z do wódz -
twa…

Da ta wy da nia: 5 mar ca 2019 r. 

Wioletta Sawicka

Piękna miłość (Wyd. Prószyński i S-ka)

Ro dzeń stwo przez la ta ży je za mknię te na pod da szu,
pod czuj nym okiem okrut nej i prze sąd nej bab ci 

Naszczy cie scho dów kry ją się czte ry se kre ty. Ja sno -
wło se, pięk ne, nie win ne i wal czą ce o prze trwa nie… 

By li wspa nia łą ro dzi ną – ra do sną i bez tro ską – do -
pó ki ich szczę ścia nie zbu rzy ła wiel ka tra ge dia. Te -
raz, aby mo gli odzie dzi czyć ro dzin ny ma ją tek, któ ry
ma za bez pie czyć ich przy szłość, dzie ci mu szą się
ukry wać przed świa tem, jak by nie ist nia ły. Ży ją
na ostat nim pię trze ogrom nej re zy den cji na le żą cej

do ich bab ci, re gu lar nie za pew nia ni przez uko cha ną
ma mę, że izo la cja po trwa tyl ko chwi lę. Jed nak gdy
trud ne do znie sie nia dni zmie nia ją się w nie koń czą ce
się mie sią ce i la ta, uświa da mia ją so bie, że są zda ni
na ła skę bab ci. 

W ran kin gu PBS The Gre at Ame ri can Re ad
„Kwia ty na pod da szu” zo sta ły uzna ne za jed ną z naj -
waż niej szych ame ry kań skich po wie ści. 

Da ta wy da nia: 5 mar ca 2019 r. 

Virginia C. Andrews

Kwiaty na poddaszu (Wyd. Prószyński i S-ka)

Trze cia po „Pew ne go la ta w Szcze pan ko wie” i „Nie -
co dzien nym upo min ku” opo wieść o lu dziach, któ -
rych po łą czył ma zur ski pen sjo nat. 

Mło dzi Bier nac cy do ra sta ją. Bra ter stwo krwi Zoj -
ki i Krzyś ka zo sta je wy sta wio ne na pró bę. Po ja wie -
nie się Izy, prze bo jo wej dziew czy ny z li cen cją pi lo ta,
spra wi, że Zoj ka od kry je w so bie coś, cze go się nie

spo dzie wa ła, Krzy siek zaś bę dzie mu siał udo wod nić,
że do rów nu je śmia ło ścią no wej zna jo mej. Do ak cji
wkra cza Ja siek, przy stoj ny we te ry narz z dok to ra tem.
He le na roz sta nie się z Waś ką na za wsze, a bab cię
Kry sty nę za sko czą złe wie ści i an ty ter ro ry ści.

Da ta wy da nia: 12 mar ca 2019 r. 

Jacek Skowroński, Maria Ulatowska

Dziewczyna ze Szczepankowa (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 marca: „7 uczuć”    
14 marca: „303. Bitwa
o Anglię”   

21 marca: „Twój Vincent”  
28 marca: „Serce nie sługa”   
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HO RO SKOP

BARAN (21.03. – 19.04.) – Ten
miesiąc będzie troszkę stresujący.
W życiu uczuciowym jednak będzie
stabilizacja. W tym miesiącu będzie
układało się życie towarzyskie.
Zastanów się nad swoimi
największymi marzeniami i próbuj
wprowadzać je w życie.
BYK (20.04. – 22.05.) – Będziesz
musiał podjąć decyzje co
do wprowadzenia zmian w Twoim
życiu. Uważaj na relacje z innymi
osobami. Nie bądź uparty i zawzięty.
Wykaż ostrożność przy wydawaniu
pieniędzy i uważaj na zdrowie w tym
miesiącu.
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Dobry
miesiąc na rozwijanie miłości. Realizuj
z powodzeniem swoje plany, ale
uważaj na okres pomiędzy 6 a 27
marca, gdyż mogą pojawić się pewne
przeszkody. Bądź konsekwentny
i weź się w garść. Nie daj się
opanować stresowi.  
RAK (22.06. – 22.07.) – Będziesz
twórczy w tym miesiącu. Masz chęć
do pracy i konsekwentnego
realizowania swoich celów. Jesteś
pełen energii. Twoja postawa
wkrótce zaowocuje zbiorem
pięknych plonów. W związku z tym
w tym miesiącu będziesz chciał
troszkę więcej niezależności. Koniec
miesiąca będzie bardzo romantyczny.
LEW (23.07. – 23.08.) – Będzie to
trochę pracowity i nerwowy miesiąc.
Bądź konsekwentny i cierpliwy, bo
już w połowie miesiąca wszystko się
wyprostuje. Układać się będzie
dobrze w sferze uczuciowej. Samotny
lew ma szansę poznać nową miłość.
PANNA (24.08. – 22.09.) – Będzie to
dla Ciebie dość napięty i nerwowy
okres, ale nie przejmuj się tym, gdyż
zmiany jakie się dokonają, będą miały
pozytywny wpływ na Twoją
przyszłość. W miłości bardzo dobry
okres. W relacjach z innymi przyda się
sztuka kompromisu.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Bardzo
dobry czas na miłość i spędzanie miło
czasu. Wykorzystaj ten okres
na poznawanie nowych ludzi i życie
towarzyskie. Staraj się nie poddawać
złym emocjom. Wyjdź do ludzi.
SKORPION (23.10. –21.11) – W tym
miesiącu czeka Cię dużo zmian. Staraj
się postępować konsekwentnie,
dążąc do swojego celu, lecz idź także
w pewnych sytuacjach
na kompromis. W miłości też trochę
napiętych sytuacji, dlatego wykaż się
tolerancją.
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Teraz
rozkwitnie Twoje życie uczuciowe.
Inni zauroczeni będą Twoim urokiem
osobistym. Wykorzystaj to, by
otworzyć się na nowe znajomości.
Dobry czas na podjęcie nowych
wyzwań. Uważaj jednak, by się nie
przemęczać, gdyż możesz podupaść
na zdrowiu.
KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.) –
Zapragniesz znów zmian w swoim
życiu. Rozpoczniesz nowy dział
w swoim życiu i rozwiniesz nowe
zainteresowania. Marzec będzie
dobrym czasem na niewinny flirt.
Masz dużą skłonność do przyciągania
innych ludzi do siebie.
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Idź
za głosem intuicji w podejmowaniu
wyzwań. Możesz poznać inne osoby,
które pomogą Ci powiększyć trochę
Twoje finanse. Bardzo dobry miesiąc
na wyjście z domu, poznawanie
nowych znajomych, pogłębianie
więzi i miłości. Nie rób nic na siłę,
a zyskasz więcej.
RYBY (19.02. – 20.03.) – Zapowiada
się dobry miesiąc na realizację swoich
planów. Pokażesz innym swoje
talenty. Może zmienisz swój image.
Będziesz pewny siebie. Zadbaj
o swoje zdrowie i o ciało. Koniec
miesiąca zapowiada się pod znakiem
miłości. Nie pomyl jednak miłości
z przyjaźnią.

reklama KINO
RE PER TU AR 
KI NA HE LIOS SO SNO WIEC 
01 – 07.03.2019 r.

DISNEY JUNIOR W KINIE: WYŁĄCZNIE
W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ
„DISNEY JUNIOR W KINIE- KOLEJNA
EDYCJA!” GODZ. 11:00 I 13:00
Animacja, b/o, 72min, DUBBING 
KINO KONESERA: WYŁĄCZNIE
W PONIEDZIAŁEK
„BOHEMIAN RHAPSODY” NAPISY GODZ.
18:30 Biograficzny, Dramat, Muzyczny, Od
lat:15, Wlk. Brytania / USA, 135 min.
„CÓRKA RENERA” WYŁĄCZNIE W ŚRODĘ
Dramat, Od lat:13, Polska, 93 min. GODZ. 18:30
KULTURA DOSTĘPNA: WYŁĄCZNIE
W CZWARTEK
„7 UCZUĆ” GODZ. 13:00, 18:00
Dramat/ Komedia, Od 15 lat, Polska, 101
min. 
PRZEDPREMIERA:
„KAPITAN MARVEL” NAPISY 19:00
Akcja, Sci-Fi, Od lat:13, USA, 124 min. 

PREMIERA:
„CORGI. PSIAK KRÓLOWEJ” DUBBING
9:00*, 10:00**, 10:15***, 12:00**,
12:20***,  Animacja, Od lat:7, Belgia, 85
min, DUBBING. 15:00, 17:15****,
18:00*****, 18:10**
„KIEDY SIĘ POJAWIŁAŚ” NAPISY 12:40*,
18:40**, 19:00***, 19:30****
Komedia romantyczna, Od lat:13, USA, 97 min.
FILMY TYGODNIA:
„GREEN BOOK” NAPISY 16:15*, 20:00**
Dramat, Komedia, Od lat:15, USA, 130 min. 
„KOBIETY MAFII 2” 10:45*, 11:00**,
11:10***, 14:30****,  Sensacyjny, od 15lat,
Polska, 135min. 14:40*****, 17:30****,
17:40*****,   19:30******, 20:30****,
20:40*****
„ALITA:BATTLE ANGEL” NAPISY 20:45*,
21:00**, 21:15***, 21:45****
Akcja/Przygodowy, od lat 13,
USA/Kanada/Argentyna, 180min.
„PLANETA SINGLI 3” 16:00*, 16:15**,
16:30***, 20:00****, Komedia, od 15lat,
Polska, 140min. 20:15***, 20:20***** 
„MISZMASZ CZYLI KOGEL MOGEL 3”

13:45*, 14:00** Komedia, Od lat:13, Polska,
94min. 
„CHŁOPIEC Z BURZY” DUBBING 9:30*
Familijny, Od lat:7, Czas trwania:99min,
Australia, 2019, DUBBING 
DLA DZIECI:

„JAK WYTRESOWAĆ SMOKA 3” DUBBING
10:30*, 10:40**, 12:30***, 13:00****, 
Animacja/Fantasy/Przygodowy, od lat:b. o
USA, 104 min, DUBBING. 13:10**, 15:30*,
15:40**, 17:00*****
„LEGO® PRZYGODA 2” DUBBING 10:00*,
10:10**, 10:15*** Animacja, Od lat:b. o.,
USA/Australia/Dania, 120 min, DUBBING

Szczegóły dotyczące poszczególnych seansów
dostępne są na stronie www.helios.pl

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 – marzec  2019
01 Pt 10:00 TANGO/ S. Mrożek  
01 Pt 18:00 TANGO/ S. Mrożek  
02 Sb 18:00 KORZENIEC/ Z. Białas, T. Śpiewak  
03 Nd 18:00 KORZENIEC/ Z. Białas, T.
Śpiewak/POŻEGNANIE Z TYTUŁEM  
05 Wt 10:00 TANGO/ S. Mrożek  
06 Śr 11:00 ZEMSTA/ A. Fredro/ gościnnie Teatr Nowy z Zabrza  
07 Czw 10:00 ZEMSTA/ A. Fredro/ gościnnie Teatr Nowy z Zabrza  
08 Pt 19:00 PREZENT URODZINOWY/ R. Hawdon  
09 Sb 18:00 PREZENT URODZINOWY/ R. Hawdon  
10 Nd 18:00 POMOC DOMOWA/ M. Camoletti  
12 Wt 10:00 TANGO/ S. Mrożek  
13 Śr 10:00 ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA/ L. M. Montgomery
14 Czw 10:00 WRÓG – INSTRUKCJA OBSŁUGI/ D. Cali, S. Bloch

15 Pt 19:00 POMOC DOMOWA/ M. Camoletti  
16 Sb 18:00 MAYDAY/ R. Cooney/ gościnnie Teatr 
im. A. Mickiewicza z Częstochowy 
17 Nd 18:00 MAYDAY/ R. Cooney/ gościnnie Teatr 
im. A. Mickiewicza z Częstochowy 
20 Śr 10:00 WAKACJE Z DUCHAMI/ A. Bahdaj, P. Rowicki
21 Czw 19:00 HORROR SZAŁ  
22 Pt 19:00 HORROR SZAŁ  
23 Sb 18:00 DEAD GIRLS WANTED/ J. Janiczak, 
G. Stępniak/PREMIERA NAUCZYCIELSKA 
24 Nd 18:00 DEAD GIRLS WANTED/ J. Janiczak, G. Stępniak  
29 Pt 19:00 ŚWIĘTOSZEK/ Molier/PREMIERA  
30 Sb 18:00 ŚWIĘTOSZEK/ Molier  
31 Nd 18:00 ŚWIĘTOSZEK/ Molier

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 3
do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 11)
i podadzą swoje imię i nazwisko, otrzymają
zaproszenie, które będzie do odebrania
w kasie Teatru. Warunkiem odebrania biletu
jest zapłacenie za jedno podwójne
zaproszenie symbolicznej kwoty 2 zł.

Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy
jedno podwójne zaproszenie na spektakl
„Dead girls wanted” w dniu 23 i 24 marca
o godz. 18.00 oraz na spektakl
„Świętoszek”, w dniu 31 marca
o godz. 18.00.  

Premiera „Świętoszka” w Teatrze Zagłębia

Dobra dziewczyna to martwa
dziewczyna?

„Świę to szek” Mo lie ra już 29 mar ca w Te atrze Za -
głę bia w re ży se rii Ru dol fa Zio ły. Na pi sa -
na w XVII wie ku ko me dia fran cu skie go twór cy cie -
szy się po pu lar no ścią wi dzów do dziś. Hi sto ria za -
pi sa na przez Mo lie ra ob na ża na iw ność miesz czań -
stwa, de ma sku je re li gij ną hi po kry zję i jest prze stro -
gą przed ma ni pu lan ta mi. Zo ba czy my kul to wą po -
stać Tar tuf fe'a – czło wie ka, któ ry dla osią gnię cia
wła snych ko rzy ści, wy ko rzy stu je Or go na i je go ro -
dzi nę, uda jąc przy tym oso bę wiel ce re li gij ną i po -

boż ną. Or gon, nie wraż li wy na prze stro gi ro dzi ny,
do ty czą ce Tar tuf fe'a, uświa da mia so bie swój błąd
do pie ro po za pi sa niu mu ca łe go ma jąt ku. Zde ma -
sko wa nie hi po kry zji Tar tuf fe'a jest po wszech nie
uwa ża ne za jed ną z naj do sko nal szych scen w hi sto -
rii te atru. W spek ta klu za gra ją m. in. ak to rzy zwią -
za ni z za głę biow ską sce ną, czy li Ewa Kop czyń ska,
Ry szar da Bie lic ka -Ce liń ska, Woj ciech Le śniak
i Zbi gniew Le ra czyk. Po pre mie ro we po ka zy spek -
ta klu od bę dą się 30 i 31 mar ca o godz. 18.00. SK

Spędź wieczór z Arturem Andrusem 
Ar tur An drus, zna ny przez bar dzo
dłu gi czas ja ko re dak tor trój ko wej
„Po wtór ki z roz ryw ki”, co ty dzień
go spo darz spo tkań w war szaw -
skiej „Piw ni cy pod Ha ren dą”, co
ja kiś czas kon fe ran sjer róż nych
im prez ka ba re to wych, a po za tym
po eta, au tor tek stów pio se nek, ar -
ty sta ka ba re to wy, ko men ta tor
„Szkła kon tak to we go”... wy stą -
pi 29 mar ca w Sa li Wi do wi ko sko -
wo -Kon cer to wej „Mu za” w So -
snow cu. Ar tur An drus to ar ty sta
mul ti me dial ny. Moż na go nie tyl -
ko usły szeć w ra diu i na pły tach,
zo ba czyć na sce nie i w te le wi zji,
ale też prze czy tać. Je go wier sze
uka zy wa ły się w la tach 1998-99
w ko lum nie sa ty rycz nej „Ży cia
War sza wy”. Czę sto pi sał (i pi sze
na dal) tek sty pio se nek dla in nych
ar ty stów ka ba re to wych, m.in. dla
Mał go rza ty Zwierz chow skiej i Ol -
ka Gro tow skie go, dla Czer wo ne -
go Tu li pa na oraz dla Gru py Mo -
Car ta – słyn ny „Pa skud ny wio...”,
wy ko ny wa ny z Ar tu rem Re nio -
nem, za re je stro wa ny na pły cie

Gru py pt: „Kre atu ry”. Na naj now -
szej pły cie Gru py Mo Car ta moż -
na usły szeć ko lej ną pio sen kę
z tek stem Ar tu ra, pt. „Nie śmiej cie
się z ta ty”. Po nad to wier sze Ar tu ra
An dru sa uka zy wa ły się na ostat -
niej stro nie „Prze kro ju”, a obec nie
Ar tur An drus idąc z du chem cza -
sów, pro wa dzi swo je go wła sne go
blo ga! W paź dzier ni ku 2017 nie
otrzy mał zgo dy za rzą du Pol skie -
go Ra dia  na współ pra cę ze
„Szkłem kon tak to wym” emi to -
wa nym przez TVN24 i zre zy gno -
wał z pra cy w ra dio wej „Trój ce”.
Nie daw no, bo 1 lip ca ubie głe go

ro ku, roz po czął współ pra cę
z RMF Clas sic, de biu tu jąc w au -
dy cji  „Wa ka cje z An dru sem”,
któ re go pierw szym go ściem by -
ła Jo an na Ko łacz kow ska, a na -
stęp nie zo stał go spo da rzem pro -
gra mu „Nie Do Mó wie nia, czy li
roz mo wy nie zo bo wią zu ją ce Ar tu -
ra An dru sa”.

Spo tka nie roz pocz nie się
o godz. 19.00. Bi le ty kosz tu ją 40 zł
i 60 zł,  do stęp ne na stro nie:
www.kie pu ra.pl oraz w ka sach Sa -
li Wi do wi sko wo – Kon cer to wej
„Mu za” i Ener ge tycz ne go Cen -
trum Kul tu ry. SK

Jo lan ta Ja ni czak i Wik tor Ru bin,
lau re aci Pasz por tu Po li ty ki w ka -
te go rii „Te atr”, przy go to wa li
w Te atrze Za głę bia swo je naj now -
sze przed sta wie nie, za ty tu ło wa ne
„De ad Girls Wan ted”. Pre mie ra
od by ła się w lu tym, a ko lej ne po -
ka zy już 23 i 24 mar ca. Ru bin/Ja -
ni czak to naj bar dziej go rą cy du et
te atral ny ostat nich lat. Re ży ser
i dra ma to pi sar ka pra cu ją wspól -
nie od 2008 ro ku, two rząc 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, sku pio ne wo kół
te ma tów ko biet, cie le sno ści i po -
li ty ki oraz sze ro ko ro zu mia nej
pro ble ma ty ki fe mi ni stycz nej.
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
w Na ro do wym Sta rym Te atrze
w Kra ko wie). W spek ta klu „De ad
Girls Wan ted” zaj mu ją się kul tu -
ro wą fik sa cją na te mat mar twych
dziew czyn. Od da ją głos za rów no
fik cyj nym po sta ciom, ro dza jom
mę skich pro jek cji i fan ta zji
na cze le z Lau rą Pal mer z „Mia -
stecz ka Twin Pe aks” oraz re al nym
upa dłym i mar twym dziew czy -
nom, m.in. Amy  Wi ne ho use,
Whit ney Ho uston czy Brit ney
Spe ars. Jak za po wia da ją twór cy,
po po we prze bo je, iko nicz ne wi ze -
run ki, ab sur dal ne stru mie nie
świa do mo ści bo ha te rek od sło nią
pa ra dok sy opre syj ne go sys te mu,
w zgo dzie z lo gi ką któ re go „do -
bra dziew czy na to mar twa dziew -
czy na”. SK

Monika Stolarska

Twórcy głos oddali kobietom, zarówno tym, które żyły lub żyją
do tej pory, jak i fikcyjnym popkultorowym bohaterkom. 

arc Sala Widowiskowo-Koncertowa „Muza”




