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Rusza największa miejska
inwestycja drogowa. Umowa
na przebudowę DK 94 i ul.
Długosza w Sosnowcu została
podpisana. Wykonawcą
inwestycji, wartej prawie 100
milionów złotych, jest będzińska
spółka Banimex.
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Krzysz tof Po lacz kie wicz  

1 kwiet nia po wró cił So sno wiec ki Ro wer
Miej ski! Do dys po zy cji miesz kań ców
jest 130 ro we rów, w tym tan de my i ro we -
ry trój ko ło we. Te go rocz ny se zon So sno -
wiec kie go Ro we ru Miej skie go bę dzie
trwał 8 mie się cy. To nie ko niec do brych
wia do mo ści. Od 5 kwiet nia dzię ki pod pi -
sa nej przez Gór no ślą sko -Za głę biow ską
Me tro po lię i fir mę Ne xt bi ke umo wie,
wy po ży czo ne w So snow cu ro we ry, bę -
dzie moż na zwra cać rów nież w Ka to wi -
cach, Ty chach i Cho rzo wie, a ro we ry wy -
po ży czo ne w tych mia stach bę dzie moż -
na zwró cić rów nież w So snow cu.

W na szym mie ście ro we ry stan dar do we
moż na wy po ży czać i od da wać na do wol -
nej z 9 sta cji So sno wiec kie go Ro we ru
Miej skie go. Tan de my moż na wy po ży czać
i od da wać na sta cjach Pił sud skie go (Eg zo -
ta rium), Park Śro du la i Śli mak, a ro we ry
trój ko ło we na sta cjach Park Śro du la i Śli -
mak. Przy po mnij my, że w ubie głym ro ku
sys tem wy star to wał w czerw cu. Do li sto -
pa da użyt kow ni cy wy po ży czy li ro we ry 35
ty się cy ra zy. W sys te mie za re je stro wa ło się
po nad 6,4 ty sią ca użyt kow ni ków. – Kie dy
czło wiek wy cho dził na uli ce, na spa cer,
czy do par ku i wi dział tak wie lu miesz kań -
ców ko rzy sta ją cych z So sno wiec kie go Ro -
we ru Miej skie go, to już wie dział, że pro -
jekt wy pa lił. Suk ces SRM po ka zu je, jak
zmie nia ją się przy zwy cza je nia miesz kań -
ców, któ rzy co raz chęt niej wy bie ra ją ak -
tyw ną for mę spę dza nia cza su. Dla te go tak
bar dzo za le ża ło nam na roz bu do wie sys te -
mu o ko lej ne sta cje i po łą cze niu go z sys -
te ma mi in nych miast tak, by fa ni dwóch

kó łek z ca łej me tro po lii nie mu sie li się za -
sta na wiać, czy ro wer wy po ży czo ny w jed -
nym mie ście mo gą od dać w in nym.
W obu przy pad kach wszyst ko po szło
po na szej my śli, gdyż z jed nej stro ny sys -
tem w na szym mie ście bę dzie roz bu do wy -
wa ny o ko lej ne sta cje, a od 5 kwiet nia bę -
dzie my mo gli ko rzy stać z ro we rów nie tyl -
ko na te re nie na sze go mia sta  – mó wi pre -
zy dent Ar ka diusz Chę ciń ski.

Od 5 kwiet nia wy po ży cza jąc ro wer
w So snow cu, Ty chach, Cho rzo wie lub
w Ka to wi cach, bę dzie moż na go od dać
w jed nym z tych miast. Na le ży pa mię -
tać, że do ty czy to tyl ko ro we rów stan -
dar do wych. Do tych czas nie by ło to ta kie
pro ste. Użyt kow nik ro we ru zo sta wia jąc
go w in nym mie ście, mógł się na ra żać
na za blo ko wa nie kon ta, w apli ka cji po -
zwa la ją cej na wy po ży cze nie jed no śla du.

Mi mo uni fi ka cji sys te mu, bez zmian po -
zo sta nie cen nik: w So snow cu przez 30
mi nut ro we rem jeź dzi my za dar mo. Nie
ma zna cze nia, ja ki ro wer wy po ży czy -
my – czy bę dzie to so sno wiec ki, czy ka -
to wic ki – użyt kow ni ka bę dzie obo wią -
zy wał cen nik so sno wiec ki. Ana lo gicz -
nie sy tu acja ma się do po zo sta łych
miast. W no wym se zo nie miesz kań cy
mo gą jeź dzić po ok. 20 ki lo me trach no -

wy dróg ro we ro wych, a to nie ko niec.
Trwa ją pra ce nad bu do wą ko lej nych 10
ki lo me trów. W 2020 ro ku po ja wi się
za to 13 no wych sta cji. W su mie, za rok,
w So snow cu, bę dą 22 sta cje sys te mu
z 270 ro we ra mi.

Przed pierw szym wy po ży cze niem na -
le ży za re je stro wać się w sys te mie, ko rzy -
sta jąc ze stro ny in ter ne to wej, apli ka cji
mo bil nej lub ter mi na la. Na le ży rów nież
za si lić kon to kwo tą co naj mniej 10 zło -
tych, któ ra jest nie zbęd na do wy po ży cze -
nia ro we ru.

– Z nie cier pli wo ścią cze ka my na roz -
po czę cie se zo nu. Ubie gło rocz ne wy ni ki
by ły bar dzo sa tys fak cjo nu ją ce, li czy my,
że tym ro ku So sno wiec ki Ro wer Miej ski
zy ska ko lej nych użyt kow ni ków, któ rzy
do ce nią ten spo sób po ru sza nia się
po mie ście. Ro wer pu blicz ny to świet ny
spo sób na week en do wą prze jażdż kę, ale
za chę ca my, by ko rzy stać z nie go rów nież
na co dzień przy do jaz dach, np. do pra -
cy – pod kre śla Ro bert Lech, pre zes Ne xt -
bi ke Pol ska.

Nowy sezon rowerowy czas zacząć
Sosnowiecki Rower Miejski powrócił i połączył Zagłębie ze Śląskiem

„Rowerowy kwiecień z Radiem Zet”
już 6 kwietnia na Stawikach!
W godz. od 11.00 do 14.00 przy kasach
Stadionu Ludowego na rowerzystów
będzie czekał mobilny serwis
rowerowy, mini miasteczko ruchu
i mnóstwo atrakcji dla dzieciaków. Tego
dnia odbędzie się też niezwykły wyścig
pomiędzy stacjami Sosnowieckiego
Roweru Miejskiego. W szranki staną
przedstawiciele Urzędu Miejskiego,
służb mundurowych i różnych dyscyplin
sportowych.

W miejscu Egzotarium powstanie
Centrum Edukacji Ekologicznej-
Egzotarium z prawdziwego
zdarzenia. Nowoczesny obiekt
będzie kosztować ok. 37 mln zł,
a kompleksowa inwestycja na dobre
zmieni oblicze tego szczególnego
miejsca.

Marzysz o własnym
kącie, a nie masz
działki? UM w Sosnowcu
ogłosił kolejne przetargi
nieograniczone
na sprzedaż nieruchomości
gruntowych.
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Miłośnicy dwóch kółek mają do dyspozycji 130 rowerów, w tym tandemy i rowery trójkołowe. 
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MIASTO

Rusza największa miejska
inwestycja drogowa!

Krzysztof Polaczkiewicz  

Sta ło się! Umo wa na prze bu do wę skrzy żo wa -
nia DK94 i uli cy Dłu go sza pod pi sa na. Wy ko -
naw cą war tej 99.873.100 zł in we sty cji bę dzie
bę dziń ska fir ma Ba ni mex.

– Śmia ło mo że my po wie dzieć, że to jed -
na z naj waż niej szych, je śli nie naj waż niej sza
in we sty cja dro go wa w So snow cu, a co za tym
idzie naj droż sza – uśmie chał się pod czas pod -
pi sa nia umo wy pre zy dent So snow ca, Ar ka -
diusz Chę ciń ski.

Pod ko niec paź dzier ni ka oka za ło się, że naj -
tań szą ofer tę zło ży ło kon sor cjum spół ek z gru -
py Ber ger Bau (109.925.400 zł). Nie wie le
wyż sza by ła ofer ta bę dziń skie go Ba ni mek su
(110.248.100 zł). Po zo sta łe ofer ty opie wa ły
na 115.346.512 zł (Bu di mex), 133.741.976 zł
(Dro go pol -ZW), 143 mln zł (IMB Pod be ski -
dzie) oraz Stra bag (149.396.312 zł).

Wy ko naw ca prze bu do wy zo stał wy ło nio ny
wdwu stop nio wym prze tar gu. Naj pierw po zna no
kwo ty, za ja kie po szcze gól ni ofe ren ci są wsta nie
pod jąć się za da nia (znaj du ją się wy żej), a po tem
fir my mo gły ob ni żyć kwo tę wcza sie elek tro nicz -
nej au kcji. W cza sie gru dnio wej au kcji naj lep szą
ofer tę zło ży ła fir ma Ba ni mex (99.873.100 zł),
któ ra by ła wyż sza od ofer ty Ber ger Bau
(99.885.000 zł) oza le d wie11.900zł. Po stę po wa -
nie by ło kon tro lo wa ne przez Urząd Za mó wień
Pu blicz nych, któ ry nie wniósł żad nych uwag.

– W miej scu ist nie ją ce go obec nie skrzy żo -
wa nia po wsta nie dwu po zio mo we z ron dem
w cią gu dro gi ul. Dłu go sza, któ re bę dzie prze -
bie ga ło nad po pro wa dzo ną w wy ko pie tra są
DK 94. Zjazd i wjazd po mię dzy dro ga mi bę -
dzie za pew nio ny po przez sys tem bez ko li zyj -
nych łącz nic – tłu ma czy pre zy dent Chę ciń ski.

Pro jekt prze bu do wy obej mu je nie tyl ko
skrzy żo wa nia, ale rów nież spo ry frag ment
dróg.

– Po wsta nie 1,3 km no wej DK 94 od wy so -
ko ści sta cji ben zy no wej Shell (ja dąc od stro ny
Dą bro wy Gór ni czej), aż do zjaz du na wia dukt
w cią gu uli cy 3 Ma ja. Wy re mon to wa ny zo sta -
nie rów nież 300-me tro wy frag ment uli cy Dłu -
go sza. Prze bu do wa obej mu je rów nież bu do wę
ekra nów wzdłuż jezd ni w obu kie run kach, za -
rów no w stro nę Ka to wic, jak i Kra ko wa, co
znacz nie ogra ni czy uciąż li wy po ziom ha ła su
w tam tym re jo nie – do da je Je re miasz Świe -
rzaw ski, za stęp ca prezydenta mia sta, od po wie -
dzial ny m.in. za in we sty cje.

So sno wiec na re ali za cję prze bu do wy otrzy -
mał 74 mln zł (kosz ty kwa li fi ko wa ne do fi nan -
so wa nia w ra mach kon kur su dla dzia ła nia 4.2
Zwięk sze nie do stęp no ści trans por to wej ośrod -
ków miej skich le żą cych po za sie cią dro go wą
TEN -T i od cią że nie miast od nad mier ne go ru -
chu dro go we go Pro gra mu In fra struk tu ra i Śro -
do wi sko 2014-2020; Prio ry tet: IV In fra struk -
tu ra dro go wa dla miast).

Ter min re ali za cji in we sty cji jest ści śle okre -
ślo ny i za da nie mu si być wy ko na ne do 31 grud -
nia 2020 ro ku. – W cią gu sied miu dni od pod -
pi sa nia umo wy te ren zo sta nie prze ka za ny wy -
ko naw cy. W związ ku z tym, że tak jak wspo mi -
na li śmy, bę dzie to naj więk sza in we sty cja
drogowa w mie ście, nie obę dzie się bez utrud -
nień. Dla te go już dziś prze pra sza my i pro si my
miesz kań ców o wy ro zu mia łość. Część prac bę -
dzie od by wa ła się „pod ru chem”, ale bę dzie ta -
ki etap, kie dy ruch lo kal ny w tym miej scu bę -
dzie wstrzy ma ny. War to w tym miej scu za zna -
czyć, że ruch na tra sie bę dzie utrzy ma ny.
Na bie żą co bę dzie my in for mo wać miesz kań -
ców, m. in. za po śred nic twem na szej stro ny in -
ter ne to wej o or ga ni za cji ru chu w tym miej scu.
Na po czą tek wy ko naw ca mu si za bez pie -
czyć wszyst kie sie ci, któ re znaj du ją się w tym
miej scu, tak aby bez piecz nie przy stą pić do dal -
szych prac – wy ja śnia Je re miasz Świe rzaw ski.

Dro ga kra jo wa nr 94 jest naj lep szą al ter na -
ty wą dla kie row ców ca łej aglo me ra cji, któ rzy
wy bie ra ją wła śnie to po łą cze nie z Kra ko wem.
Re ali za cja za da nia przy czy ni się do upłyn nie -
nia ru chu na głów nym cią gu DK94, co po zwo -
li zwięk szyć prze pu sto wość oraz zna czą co po -
pra wi stan śro do wi ska na tu ral ne go po przez
zmniej sze nie emi sji za nie czysz czeń, w tym
ga zów cie plar nia nych do at mos fe ry po cho dzą -
cą z trans por tu. Rów nież w zna czą cy spo sób
ogra ni czy emi sję ha ła su oraz drgań.

So sno wiec to praw dzi we za głę bie
bu dow nic twa miesz kal ne go. We -
dług ma ga zy nu Bu si ness In si der,
na pod sta wie da nych GUS oraz
por ta lu Ry nek Pier wot ny. pl, na sze
mia sto jest kra jo wym li de rem, je śli
cho dzi o pro cen to wy wzrost licz by
miesz kań na prze strze ni ostat nich
lat. Pre zen tu je my ko lej ne dział ki,
któ re prze zna czo ne są pod bu dow -
nic two miesz ka nio we. Ogło szo ne
zo sta ły wła śnie prze tar gi nie ogra -
ni czo ne na sprze daż nie ru cho mo -
ści po ło żo nych w re jo nie ulic Ob -
jaz do wej -Zwia dow ców -Szpe ra czy.

– Ten wzrost łą czy się z za in te -
re so wa niem osie dla mi i dom ka mi
jed no ro dzin ny mi. Co raz wię cej
ro dzin, dzię ki wpro wa dzo nym
w mie ście pa kie tom ulg i zwol -
nień z po dat ków, de cy du je się za -
miesz kać w So snow cu, a co raz
wię cej in we sto rów prze no si tu
swój biz nes. Do dat ko wym atu tem
na sze go re gio nu są tzw. „zie lo ne”
dziel ni ce, któ re po zwa la ją po go -
dzić kom fort ży cia w mie ście ze
spo ko jem, o któ ry trud no w cen -
trum – tłu ma czy Ar ka diusz Chę -
ciń ski, pre zy dent So snow ca.

W jed nej z ta kich dziel nic – Po -
rąb ce, mia sto ma do za ofe ro wa -
nia 11 po dzie lo nych, ure gu lo wa -

nych geo de zyj nie i praw nie dzia -
łek, prze zna czo nych pod za bu do -
wę jed no ro dzin ną, któ re ide al nie
na da ją się na no we miej sce do ży -
cia. – Z jed nej stro ny bli skość te re -
nów re kre acyj nych i spo koj ne go
osie dla dom ków, z dru giej szyb ki
do jazd do Ka to wic, lot ni ska czy
dwor ca PKP oraz nie ogra ni czo ne
moż li wo ści, któ re da je Gór no ślą -
sko -Za głę biow ska Me tro po lia, to
nie wąt pli we atu ty przed mio to -
wych te re nów. Już te raz za chę ca -
my do za po zna nia się ze szcze gó -
ła mi do stęp ny mi po ni żej, by nie
prze ga pić moż li wo ści na by cia
tych atrak cyj nych dzia łek i speł -
nie nia ma rzeń o wła snym do -
mu – pod kre śla Piotr Po pę da
z Wy dzia łu Roz wo ju i Przed się -
bior czo ści UM w So snow cu.

Wszel kie in for ma cje znaj du ją
się w za kład ce Biu le ty nu In for -
ma cji Pu blicz nej na stro nie in ter -
ne to wej:  www.so sno wiec.pl,
a w przy pad ku do dat ko wych py -
tań zwią za nych z nie ru cho mo -
ścia mi oraz pro ce du rą prze tar go -
wą kon tak to wać się moż na z Wy -
dzia łem Go spo dar ki Nie ru cho -
mo ścia mi – Alek san drem Kwin -
tą, tel. 32 296 06 68 oraz Ja ni ną
Or li kow ską, tel. 296 0412. KP
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Nie ca ły rok po trze bo wał pierw szy z trzech au -
to bu sów elek trycz nych jeż dżą cych w bar wach
Przed się bior stwa Ko mu ni ka cji Miej skiej w So -
snow cu, aby po ko nać gra ni cę 100 ty się cy prze -
je cha nych ki lo me trów.

Po raz pierw szy w re gu lar ną tra sę So la ris
Urbi no 12 elec tric o nu me rze bocz nym 819
wy je chał 1 kwiet nia 2018 ro ku. Au to bus naj -
czę ściej jeź dzi na li niach 813 oraz noc -
nej 903N. 

So sno wiec ki PKM od bli sko ro ku użyt ku je
trzy 12-me tro we au to bu sy elek trycz ne, któ re
by ły pierw szy mi „elek try ka mi” jeż dżą cy mi
pod szyl dem ów cze sne go KZK GOP, a te raz
ZTM. Fir ma za trzy sztu ki za pła ci ła w su -
mie 7,6 mln zł. 

Au to bus wy pro du ko wa ny przez So la ris Bus
and Co ach spod po znań skie go Bo le cho wa nie
jest oszczę dza ny przez prze woź ni ka. – Po jaz -
dy wy ko rzy sty wa ne są przez sie dem dni w ty -
go dniu po oko ło 21 go dzin. Oba wia li śmy się
tro chę o ich eks plo ata cję, bo to pierw sze te go
ty pu po jaz dy w na szej fir mie. Po ro ku mo że -
my po wie dzieć, że są prak tycz nie bez a wa ryj -
ne. To na praw dę do sko na ły wy nik – przy zna je
Piotr Dra bek, dy rek tor tech nicz ny w PKM So -
sno wiec. 

Oprócz bez a wa ryj no ści au to bu sy elek trycz ne
mo gą po chwa lić się naj niż szym kosz tem prze -
jaz du 100 km, któ ry wa ha się od 42 do 45 zł net -
to. Prze jazd 100 km przez au to bu sy hy bry do we
to oko ło 90 zł, a die sli 125 zł.  KP

„Elek tryk” prze je chał już 100 tys. ki lo me trów

Chcesz wybudować dom? 
Mamy dla ciebie działki

Sosnowiec bez ronda im. Edwarda Gierka

„Elektryki” są praktycznie bezawaryjne i tańsze w eksploatacji. 

Paw
eł Leśniak 

Przebudowa DK 94 będzie kosztować prawie 100 mln zł. 
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20 mar ca 2019 ro ku Na czel ny
Sąd Ad mi ni stra cyj ny w War sza -
wie od da lił skar gę ka sa cyj ną
na wy rok Wo je wódz kie go Są du
Ad mi ni stra cyj ne go w Gli wi cach,
któ ry w ma ju ubie głe go ro ku od -
da lił skar gę So snow ca na de cy zję
wo je wo dy ślą skie go Ja ro sła wa
Wie czor ka. Za rzą dze niem za stęp -
czym zmie nił on wów czas na zwę
ron da im. Edwar da Gier ka na ron -
do Za głę bia Dą brow skie go.

Tym sa mym NSA orzekł, że
wo je wo da ślą ski nie zła mał pra -
wa, zmie nia jąc ron do im. Edwar -
da Gier ka w So snow cu na ron -
do Za głę bia Dą brow skie go. Wy -

rok jest pra wo moc ny.
Przy po mnij my, że w 2017 ro ku

po nad 97 proc. miesz kań ców So -
snow ca, któ rzy wzię li udział
w kon sul ta cjach spo łecz nych, opo -
wie dzia ło się za upa mięt nie niem
Edwar da Gier ka w prze strze ni
miej skiej, po przez na zwa nie je go
na zwi skiem ron da lub uli cy.

– Szko da, że wo la miesz kań -
ców, któ rzy wzię li udział w kon -
sul ta cjach i wy ra zi li swo je zda nie,
nie zo sta ła nie ste ty w tym przy -
pad ku wzię ta pod uwa gę – sko -
men to wał de cy zję NSA Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So -
snow ca. KP
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Ponad 15 mln zł dofinansowania 
na budowę nowego Egzotarium!

Krzysztof Polaczkiewicz

– Obec ne Eg zo ta rium za mie ni się w Cen trum Edu -
ka cji Eko lo gicz nej -Eg zo ta rium. W za ło że niu ma za -
cho wać dzie dzic two hi sto rycz ne oraz ko lek cje pre -
zen to wa ne do tych czas w tym miej scu, jed no cze śnie
roz sze rza jąc za kres swo jej dzia łal no ści. To je den
z sym bo li mia sta. Nie ma chy ba ta kiej oso by w mie -
ście, któ ra przy naj mniej raz nie od wie dzi ła by te go
miej sca. Obiekt od lat pro sił się o no we ży cie i ta kie
nie ba wem do sta nie – pod kre śla Ar ka diusz Chę ciń -
ski, pre zy dent So snow ca.
No we Eg zo ta rium bę dzie rów nież peł ni ło funk cję
edu ka cyj ną do ty czą cą ro dzi mych ga tun ków ro ślin
i zwie rząt. – Dzię ki re ali za cji in we sty cji w Cen trum
Edu ka cji Eko lo gicz nej -Eg zo ta rium (CEE) bę dzie my
mo gli po dzi wiać ko lek cję ryb do rze cza Prze mszy,
a oto cze nie bu dyn ku bę dą sta no wić ro dzi me sie dli -
ska ro ślin ne: bio top grą do wy, zbio ro wi sko szu wa ro -
we i mu ra wa kse ro ter micz na. W bu dyn ku po wsta ną
dwie no wo cze sne kla sy lek cyj ne, wy po sa żo ne
w kom pu te ry, mi kro sko py, sys te my mul ti me dial ne
itp., gdzie m. in. ucznio wie oko licz nych szkół bę dą
mo gli od by wać lek cje przy ro dy, bio lo gii, geo gra fii.
Bę dzie tam moż na pro wa dzić warsz ta ty, wy kła dy,
wy sta wy, a wszyst ko to przy pięk nym wi do ku na tro -
pi kal ne ro śli ny i zwie rzę ta w pal miar ni. Po wsta nie
rów nież mi ni ki no, w któ rym każ dy od wie dza ją cy

bę dzie mógł obej rzeć film edu ka cyj ny, do ty czą cy ro -
dzi mej przy ro dy. Ko ry ta rze i ho le CEE sta no wić bę -
dą prze strzeń eks po zy cyj ną dla wy staw sta łych i cza -
so wych. W bu dyn ku znaj dzie swo je miej sce rów nież
ka wiar nia – opi su je Gra ży na Ko wal ska z Wy dzia łu
In we sty cji Miej skich UM w So snow cu. 

Ścież kę edu ka cyj ną we wnątrz bu dyn ku zwie dza -
ją cy bę dzie za czy nał od po zio mu -1. – W tej czę ści
CEE znaj dą się ol brzy mie akwa ria z ro dzi my mi ga -
tun ka mi ryb, a tak że z ry ba mi z ca łe go świa ta, m. in.
duch ama zoń ski czy pie lę gni ca szma rag do wa.
W ter ra riach aqa ter ra riach bę dzie moż na po dzi wiać
też ga dy i owa dy, m. in. za skroń ca i pa ją ka to pi ka,
jak rów nież ana kon dę zie lo ną. Na stęp nie ścież ka
edu ka cyj na bę dzie pro wa dzi ła zwie dza ją ce go
do Pal miar ni na po ziom par te ru. Pal miar nia nie bę -
dzie jak do tych czas je dy nie ogro dem bo ta nicz nym.
Na tym po zio mie głów ny mi eks po na ta mi bę dą ro śli -
ny, ale wśród ro ślin pro jek tan tom uda ło się zna leźć
miej sce tak że dla zwie rząt – wy ja śnia Gra ży na Ko -
wal ska.

Sa ma pal miar nia po dzie lo na bę dzie na trzy stre -
fy: stre fę kli ma tu śród ziem no mor skie go, stre fę pu -
styn ną i tro pi kal ną, w każ dej pa no wać bę dą in ne wa -
run ki. – Ste ro wa nie kli ma tem od by wać się bę dzie
po przez za pew nie nie pra wi dło wej tem pe ra tu ry, wil -
got no ści i świa tła, tak aby wa run ki zbli żo ne by ły jak
naj bar dziej do tych pa nu ją cych w na tu rze. Po dróż

po CEE Eg zo ta rium koń czyć się bę dzie na szczy cie
ram py, któ ra kie ru je zwie dza ją cych na po ziom +1.
W tym miej scu znaj du ją się sa le lek cyj ne, prze strzeń
wy sta wien ni cza wy staw sta łych cza so wych, ki no
edu ka cyj ne, a tak że w ka wiar nia, w któ rej zwie dza -
ją cy bę dą mo gli od po cząć po dłu gim zwie dza -
niu – do da je Ko wal ska.

Ale to nie ko niec atrak cji. Oto cze nie CEE tak że
bę dzie peł nić rolę edu ka cyj ną, wzdłuż szkla nej ele -
wa cji pal miar ni zo sta nie wy bu do wa ny dłu gi zbior -
nik wod ny, gdzie zo sta nie utwo rzo ne ro dzi me zbio -
ro wi sko szu wa ro we. Miesz kań cy bę dą mie li tak że
moż li wość od po cząć w cie niu drzew grą du środ ko -
wo eu ro pej skie go.

Re wi ta li za cję przej dą tak że po nad 42 hek ta ry mi -
lo wic kie go Par ku Ty siąc le cia. Po Par ku Fu siń skie go
i Eg zo ta rium to ko lej na in we sty cja mia sta w te re ny
re kre acyj ne. Park Ty siąc le cia la ta świet no ści daw no
ma już za so bą. Z bie giem lat, w wy ni ku bra ku opie -
ki, park za rósł w spo sób sa mo ist ny i nie ure gu lo wa -
ny.

Ca ła po wierzch nia no si licz ne śla dy po przed nie -
go za go spo da ro wa nia, jed no cze śnie jest to te ren cen -
ny przy rod ni czo, sta no wią cy zie lo ną osto ję w sil nie
zur ba ni zo wa nym re gio nie – chęt nie od wie dza ną
przez miesz kań ców. W ra mach re wi ta li za cji pla no -
wa ne są na sa dze nia ro dzi mych ga tun ków ro ślin
i usu nię cie in wa zyj nych. Stop nio wo wy mie nia ny bę -

dzie drze wo stan, w su mie na sa dzo nych zo sta nie po -
nad 11 ty się cy drzew, w tym dąb szy puł ko wy, lipa
drobnolistna, buk zwy czaj ny, grab po spo li ty, je sion
wy nio sły, klon ja wor i mo drzew eu ro pej ski. Zre wi -
ta li zo wa ny zo sta nie rów nież staw, tzw. Rów Kal ny.

W par ku po wsta ną dwie pięk ne ścież ki edu ka cyj -
ne. Dłuż sza, ma ją ca pra wie 1,5 km, bę dzie prze zna -
czo na dla mło dzie ży i do ro słych. Wzdłuż niej znaj -
dą się in for ma cje opi su ją ce przy ro dę znaj du ją cą się
w par ku. Krót sza, 500-me tro wa dro ga, bę dzie słu żyć
dzie ciom i zo sta nie na zwa na „Ścież ką Le śnych Prze -
żyć”. Wzdłuż niej po wsta ną bud ki dla pta ków, drew -
nia ne grzyb ki oraz tro py zwie rząt. Po wsta nie rów -
nież oświe tle nie, ma ła ar chi tek tu ra i udo god nie nia
dla osób nie peł no spraw nych.

Pro jekt, na któ ry gmina uzy ska ła 15,3 mln zł, skła -
da się z dwóch kom po nen tów – utwo rze nia Cen trum
Edu ka cji Eko lo gicz nej – Eg zo ta rium i re wi ta li za -
cji 42 ha te re nów zie lo nych w Par ku Ty siąc le cia.
Sza cun ko wy koszt in we sty cji wy no si 43 mln zł,
w tym Pro jekt Cen trum Edu ka cji Eko lo gicz -
nej – Prze bu do wa obiek tu Eg zo ta rium 37 mln zł,
a re wi ta li za cja Par ku Ty siąc le cia 6 mln zł. Na le ży
pod kre ślić, że do pie ro za mie siąc zna na bę dzie kwo -
ta po kosz to ry sach. Na oba pro jek ty gmi na uzy ska ła
do fi nan so wa nie ze środ ków pro gra mu RPO dzia ła -
nie 5.4.3 – Ochro na róż no rod no ści bio lo gicz nej
na kwo tę 15,3 mln zło tych.

Powstanie Centrum Edukacji Ekologicznej

reklama reklama

Sosnowiec otrzymał 15,3 mln zł dofinansowania na budowę Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium oraz zagospodarowanie terenów Parku Tysiąclecia przy ul. Baczyńskiego.
W najbliższych miesiącach ogłoszony zostanie przetarg na budowę nowoczesnego obiektu. Nowe Egzotarium ma powstać w ciągu dwóch lat.

Przebudowa Egzotarium będzie kosztować co najmniej 37 mln, a rewitalizacja Parku Tysiąclecia ok. 6 mln zł. 
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Rewitalizacja ulicy Staszica. Po wodociągach
czas na torowisko tramwajowe

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Roz po czę ła się prze bu do wa to ro -
wi ska wzdłuż uli cy Sta szi ca, zle -
co na przez Tram wa je Ślą skie.
Przy po mnij my, że w uli cach Sta -
szi ca, Piotr kow skiej i Okrzei trwa
mo der ni za cja sie ci wo do cią go -
wej. Zwień cze niem prac w tym
re jo nie bę dzie no wy as falt na ca -
łej jezd ni.

– Za in we sty cję tram wa jo wą
na Kon stan ty no wie od po wia da
fir ma Tor -Krak z Kra ko wa. Re -
mont obej mu je od ci nek to ro wi ska
wzdłuż ul. Sta szi ca do trój ką ta to -
ro we go przy skrzy żo wa niu z ul.
Okrzei. W związ ku z ty mi ro bo -
ta mi tra sa li nii nr 24 zo sta ła skró -
co na. Tram wa je kur su ją w re la cji
So sno wiec dwo rzec PKP – Kon -

stan ty nów Cen trum Han dlo we.
Li nia ob słu gi wa na bę dzie ta bo -
rem dwu kie run ko wym, a krań co -
wy przy sta nek w Kon stan ty no wie
ob słu gi wa ny bę dzie w do tych cza -
so wej lo ka li za cji. Ca ła in we sty cja
ma zo stać zre ali zo wa na do koń ca
sierp nia – wy ja śnia An drzej Zo -
wa da, rzecz nik Tram wa jów Ślą -
skich.

Pra ce przy prze bu do wie sie ci
wo do cią go wej po win ny się z ko -
lei za koń czyć na prze ło mie ma ja
i kwiet nia. W ra mach war tej bli -
sko 3,1 mln zł in we sty cji prze bu -
do wy wa ny jest dwu ki lo me tro wy
od ci nek sie ci wo do cią go wej. No -
wy wo do ciąg po ja wi się na ca łej
dłu go ści uli cy Sta szi ca oraz
w ok. 300-me tro wym frag men cie
ul. Okrzei i 200-me tro wym od -

cin ku ul. Piotr kow skiej. Po za koń -
cze niu prac na ca łej dłu go ści uli -
cy Sta szi ca i we frag men cie ul.
Okrzei, do Szko ły Pod sta wo wej
nr 16, zo sta nie od two rzo ny chod -
nik (po pra wej stro nie ja dąc
od cen trum mia sta). Re mont wią -

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

reklama

Trwają także prace na torowisku przy ul. Będzińskiej. Za przebudowę
odpowiedzialna jest firma NDI. Tuż przed końcem ubiegłego roku
Tramwaje Śląskie podpisały umowę z firmą NDI na realizację dwóch
zadań związanych z trasą tramwajową między Będzinem a Sosnowcem.
Jedno z nich dotyczy przebudowy odcinka trasy w Będzinie w ciągu ul.
Małobądzkiej – od ronda Czeladzkiego do granicy z Sosnowcem. Drugie
zadanie obejmuje część w Sosnowcu – od granicy z Będzinem do pętli
przy ul. Będzińskiej, wraz z pętlą i rozjazdami, a także w ciągu
Będzińskiej od ul. Zagłębia Dąbrowskiego do ul. Staropogońskiej.
W sumie w Sosnowcu do przebudowy przewidziano ok. 2750 metrów
toru pojedynczego.

W związku z zakończeniem przebudowy torowiska tramwajowego w ulicy
Mariackiej i Żeromskiego 23 marca przywrócony został ruch tramwajów
na Pogoni. Poniżej prezentujemy na jakich trasach w najbliższym czasie
kursować będą tramwaje w naszym mieście.
Tramwaje linii nr 24 (zmiana trasy): będą kursować w relacji: 
• Konstantynów Centrum Handlowe – Sosnowiec Dworzec PKP  (wyjazd

z zajezdni Będzin, obsługa taborem dwukierunkowym)
• tramwaje linii nr 21 będą ponownie kursować na trasie: Tworzeń Huta

Katowice – Milowice Pętla (wyjazd z zajezdni Będzin)
• tramwaje linii nr 26 będą kursować w relacji: Milowice Pętla – Mysłowice

Dworzec PKP
• tramwaje linii nr 27 będą kursować w relacji: Kazimierz Górniczy

Pętla – Będzin Osiedle Zamkowe Pętla
Tym samym została zawieszona linia tymczasowa 44 oraz autobusowa
komunikacja zastępcza T-21.

So sno wiec ki Me dyk – Szko ła Po li ce al -
na w So snow cu, miesz czą ca się przy ul.
Sta lo wej 9a, roz po czy na re kru ta cję
na ko lej ny rok szkol ny.

–  Je ste śmy w So snow cu już pra -
wie 60 lat. Uczy my pro fe sjo nal nie i re -
al nie, a nie wir tu al nie. W na szej szko le
zdo bę dziesz je den z me dycz no -spo łecz -

nych za wo dów przy szło ści, ta kich jak
tech nik ste ry li za cji me dycz nej, tech nik
elek tro ra dio log, te ra peu ta za ję cio wy czy
tech nik usług ko sme tycz nych – wy li cza
Re na ta Sto chel -Pi róg, dy rek tor Re gio -
nal ne go Cen trum Kształ ce nia Usta wicz -
ne go w So snow cu, w skład któ re go
wcho dzi Me dyk. So sno wiec ka szko ła

jest pla ców ką pu blicz ną, a co waż ne
bez płat ną. – Od cie bie za le ży, ja kie kie -
run ki wy bie rzesz. Gwa ran to wa ne za ję -
cia prak tycz ne i prak ty ki za wo do we po -
zwo lą ci na roz wi ja nie pa sji, kom pe ten -
cji, za in te re so wań i da dzą ci wa chlarz
moż li wo ści na ryn ku pra cy. Kształ ci my
w wa run kach sy mu lo wa nych i rze czy wi -

stych, w róż nych re no mo wa nych pal -
ców kach me dycz nych wo je wódz twa ślą -
skie go, w ma łych gru pach – do da je dy -
rek tor RCKU. Zda niem Sto chel -Pi róg
naj więk sze atu ty pla ców ki to na uczy cie -
le – prak ty cy, któ rzy pra cu ją  z pa sją, za -
an ga żo wa niem, ma ją do świad cze nie
w pra cy z pa cjen ta mi i dzie lą się wie dzą

i umie jęt no ścia mi, atrak cyj ne pra cow -
nie, bar dzo do brze wy po sa żo ne w spe -
cja li stycz ny sprzęt oraz współ pra ca
z uczel nia mi wyż szy mi, da ją ca szan se
stu den tom na roz sze rze nie kom pe ten cji.

Wię cej in for ma cji moż na za się gnąć
na stro nie in ter ne to wej: www.rcku.na -
zwa.pl. KP

Medyk rozpoczyna rekrutację

1 kwiet nia przed UM w So snow cu
od był się brie fing pra so wy, pod -
czas któ re go pre zy dent So snow ca
Ar ka diusz Chę ciń ski po ru szył pro -
blem wzro stu cen ener gii.

– Kwe stia za pew nie nia Po la -
kom do staw ener gii elek trycz nej
na ak cep to wal nym po zio mie ce no -
wym zo sta ła po trak to wa na w Mi -
ni ster stwie Ener gii prio ry te to -
wo – czy ta my w dwóch róż nych
pi smach Mi ni ster stwa Ener gii.

Dzię ku ję za ja sną i kla row ną
obiet ni cę. Chciał bym jed nak za py -
tać pa na mi ni stra, kie dy do cze ka -
my się re ali za cji tych obiet nic – py -
tał pod czas spo tka nia z dzien ni ka -
rza mi pre zy dent So snow ca.

Po mi mo war tej 15 mln zł in we -
sty cji mia sta w wy mia nę lamp
oświe tle nia, ra chun ki, któ re pła ci
gmi na, są wyż sze. – Po rów nu jąc
dwa ana lo gicz ne okre sy: 1 stycz -
nia – 15 lu te go 2018 i 1 stycz -
nia – 15 lu te go 2019 ro ku, zu ży -
cie ener gii spa dło o bli sko 24 pro -
cent. Ja kież by ło na sze za sko cze -
nie, gdy mi mo to ra chu nek wzrósł
z 564 ty się cy zło tych do 658 tys.
zł. To pra wie 17 pro cent! – pod -
kre śla Ar ka diusz Chę ciń ski.

Ob ni że nie staw ki do ce ny obo -
wią zu ją cej w dniu 1 czerw ca 2018
ro ku mo gło by przy nieść oszczęd -
no ści dla wszyst kich jed no stek
i spół ek miej skich rzę du 7 mi lio -
nów zło tych. O tym, że obiet ni ce
nie zo sta ną zre ali zo wa ne, świad -

czy no we li za cja usta wy z „sub tel -
ną zmia ną”. – Z usta wy z dnia
21 lu te go 2019 r. zmie nia ją cej
usta wę o zmia nie usta wy o po dat -
ku ak cy zo wym oraz nie któ rych in -
nych ustaw, któ ra we szła w ży -
cie 20 mar ca 2019 ro ku, znik nę ła
da ta mó wią ca o obo wiąz ku
zmniej sze nia cen do dnia 1 kwiet -
nia 2019 r. Zna lazł się za to za pis,
mó wią cy o tym, że to mi ni ster wła -
ści wy do spraw ener gii okre śli,
w dro dze roz po rzą dze nia, spo sób
wy zna cza nia obo wią zu ją cych
w dniu 30 czerw ca 2018 r. cen
i sta wek opłat za ener gię elek trycz -
ną dla od bior ców koń co wych,
a przed się bior stwa ener ge tycz ne
bę dą mia ły 30 dni na wpro wa dze -
nie zmian. W mo jej oce nie zmia -
na zo sta ła wpro wa dzo na po to, by
mi ni ster stwo mo gło mak sy mal nie
wy dłu żyć wpro wa dze nie roz po rzą -
dze nia okre śla ją ce go da tę po wro tu
do cen z 30 czerw ca 2018 ro ku.
Być mo że za mie rze nie jest jesz cze
bar dziej da le ko idą ce i w za my śle
cho dzi o to, by nie wra cać do po -
przed nich cen ener gii – za sta na wia
się pre zy dent Chę ciń ski. – Chcia -
łem za tem za py tać pa na mi ni stra,
kie dy po ja wi się roz po rzą dze nie
wtej spra wie, a jed no cze śnie kie dy
na stą pi wy wią za nie się ze zło żo -
nych przez Ma te usza Mo ra wiec -
kie go, pre ze sa Ra dy Mi ni strów
oraz współ pra cow ni ków, da nych
nam obiet nic – do dał pre zy dent. KP

Prezydent Sosnowca
zaniepokojony cenami energii

Inwestycja powinna zostać zrealizowana do końca sierpnia. 
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Ilo na Ce bo -Ku bi czek, ad wo kat

Opie ka na prze mien na w prak ty ce po le ga na tym, iż
po roz wo dzie dziec ko miesz ka u jed ne go, jak i u dru -
gie go ro dzi ca w po rów ny wal nych i po wta rza ją cych
się okre sach.

Przy kła do wo dziec ko mo że na prze mian w jed -
nym ty go dniu miesz kać u ma my, a w ko lej nym u ta -
ty; w jed nym mie sią cu wa ka cyj nym u jed ne go z ro -
dzi ców, w dru gim – u dru gie go. Są dy orze ka ją o ta -
kim spo so bie wy ko ny wa nia wła dzy ro dzi ciel skiej, je -
że li jest to zgod ne z dobrem dziec ka. Ro dzi ce po mi -
mo roz wo du po win ni umieć się po ro zu mieć, by ten
ro dzaj opie ki mógł być sto so wa ny. Trud no so bie rów -
nież wy obra zić re ali za cję opie ki na prze mien nej, gdy
ro dzi ce miesz ka ją w zna cze nie od da lo nych od sie bie
miej sco wo ściach.

Obec nie sa mo po ję cie opie ki na prze mien nej nie
jest wprost okre ślo ne w ko dek sie ro dzin nym i opie -

kuń czym. Funk cjo nu je jed nak w ob ro cie praw nym.
Po słu gu je się nim usta wa z dnia 11 lu te go 2016 r.
o po mo cy pań stwa w wy cho wy wa niu dzie ci (okre śla -
ją ca za sa dy przy zna wa nia świad cze nia „500+”).
Zgod nie z nią, w przy pad ku gdy dziec ko, zgod nie
z orze cze niem są du, jest pod opie ką na prze mien ną
oby dwoj ga ro dzi ców roz wie dzio nych, ży ją cych w se -
pa ra cji lub ży ją cych w roz łą cze niu spra wo wa ną
w po rów ny wal nych i po wta rza ją cych się okre sach,
kwo tę świad cze nia wy cho waw cze go usta la się każ -
de mu z ro dzi ców w wy so ko ści po ło wy kwo ty przy -
słu gu ją ce go za da ny mie siąc świad cze nia wy cho -
waw cze go. Po dob na re gu la cja za war ta jest rów nież
w roz po rzą dze niu Ra dy Mi ni strów z dnia 30 ma -
ja 2018 r. w spra wie szcze gó ło wych wa run ków re ali -
za cji rzą do we go pro gra mu „Do bry start” (któ re okre -
śla za sa dy przy zna wa nia kwo ty 300 zł na wy praw kę
szkol ną). W dok try nie przyj mu je się, iż prze pi sy KRO,
choć wprost nie de fi niu ją opie ki na prze mien nej, to
umoż li wia ją jej sto so wa nie na pod sta wie art. 58 § 1
oraz § 1a. Sąd mo że za tem orzec o wspól nym wy ko -
ny wa niu wła dzy ro dzi ciel skiej za rów no w przy pad ku
przed sta wie nia pi sem ne go po ro zu mie nia, jak
i w bra ku ta kie go wnio sku. De cy du ją cym czyn ni kiem
jest tu do bro dziec ka. Na moż li wość orze cze nia ta -
kiej opie ki wska zu je art. 598 KPC. Ist nie je rów nież
po gląd prze ciw ny, któ ry pod kre śla brak od po wied -
nich re gu la cji dla orze ka nia przez są dy opie ki na -
prze mien nej. Z po wo du licz nych wąt pli wo ści w tym
za kre sie zde cy do wa no się na przed mio to we zmia ny.
Zgod nie z pro jek to wa ną no we li za cją sąd bę dzie
mógł po wie rzyć wy ko ny wa nie wła dzy ro dzi ciel skiej
oboj gu ro dzi com oraz okre ślić, iż dziec ko bę dzie
miesz kać z każ dym z ro dzi ców w po wta rza ją cych się
okre sach.

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

Za war łam umo wę o kom plek so wy re mont
ła zien ki. Ter min wy ko na nia umo wy zo stał
usta lo ny na 4 ty go dnie. Fa cho wiec roz po -
czął pra ce, za in ka so wał za licz kę na ma te -
ria ły, skuł sta re ka fel ki. Po cząt ko wo eki pa
pra co wa ła co dzien nie, a póź niej tyl ko
po 2 – 3 go dzi ny. Zda rza ły się dni, kie dy ża -
den z pra cow ni ków się nie po ja wił. Mi nę ły
trzy ty go dnie, pra ce są wy ko na ne mo że
w 30 proc. Co mo gę zro bić w ta kiej sy tu acji.
Czy mo gę zre zy gno wać z umo wy? 

Umo wa, któ rej przed mio tem jest okre -
ślo ny efekt – w tym wy pad ku wy re mon to -
wa na ła zien ka – jest umo wą o dzie ło. Za sa -
dy do ty czą ce re ali za cji ta kiej umo wy re gu -
lu ją prze pi sy ko dek su cy wil ne go. Przy pa -
dek opóź nie nia prac przez wy ko naw cę
i upraw nień zle ca ją ce go zo stał ure gu lo wa -
ny w art. 635 k. c. 

Je że li przyj mu ją cy za mó wie nie opóź nia
się z roz po czę ciem lub wy koń cze niem dzie -
ła tak da le ce, że nie jest praw do po dob ne,
że by zdo łał je ukoń czyć w cza sie umó wio -
nym, za ma wia ją cy mo że bez wy zna cze nia
ter mi nu do dat ko we go od umo wy od stą pić
jesz cze przed upły wem ter mi nu do wy ko na -
nia dzie ła. 

Je śli za tem fa cho wiec opóź nia się z wy -
koń cze niem ro bót tak da le ce, że nie jest
praw do po dob ne, aby zdo łał je ukoń czyć
w umó wio nym ter mi nie, za ma wia ją cy ma
pra wo do od stą pie nia od umo wy o dzie ło
bez wy zna cze nia ter mi nu do dat ko we go,
na wet je że li ter min do wy ko na nia dzie ła
jesz cze nie upły nął. Upraw nie nie do od stą -
pie nia od umo wy o dzie ło w opi sa nym przy -
pad ku w istot ny spo sób róż ni się od upraw -
nie nia do od stą pie nia od umo wy wza jem nej
w ra zie zwło ki prze wi dzia ne go w prze pi -
sach ogól nych ko dek su cy wil ne go, do ty -
czą cych zo bo wią zań. Prze pis do ty czą cy
dzie ła prze wi du je pra wo do od stą pie nia na -
wet wte dy, gdy ter min na ukoń cze nie re -
mon tu jesz cze nie upły nął. Istot ne jest
wszak że, że opóź nie nie wy koń cze nia dzie -
ła mu si być na ty le du że, że obiek tyw nie nie
jest praw do po dob ne, aby zdo ła no je ukoń -
czyć w umó wio nym ter mi nie. Nie ma na to -
miast zna cze nia czy opóź nie nie w wy koń -
cze niu prac za le ży od oko licz no ści, za któ -
re przyj mu ją cy za mó wie nie po no si od po -
wie dzial ność. Za ma wia ją cy mo że od stą pić
od umo wy na wet wte dy, gdy opóź nie nie nie
wy ni ka z bra ku na le ży tej sta ran no ści przyj -
mu ją ce go za mó wie nie. Nie są istot ne przy -
czy ny, dla któ rych wy ko naw ca opóź nia się
z wy ko na niem ro bót. Wresz cie za ma wia ją -

cy mo że od stą pić od umo wy o dzie ło bez
wy zna cze nia ter mi nu do dat ko we go do do -
koń cze nia - wy ko na nia dzie ła. Nie jest ko -
niecz ne we zwa nie i wy zna cza nie do dat ko -
we go ter mi nu.

Od stą pie nie od umo wy naj bez piecz niej
do ko nać w tra dy cyj nej for mie na pi śmie
lub przy uży ciu in ne go trwa łe go no śni -
ka – np. pocz tą elek tro nicz ną, sms -em, chy -
ba że w umo wie za strze żo no okre ślo ną for -
mę pod ry go rem nie waż no ści. W każ dym
wy pad ku na le ży za dbać o utrwa le nie
oświad cze nia o od stą pie niu – re zy gna cji,
aby w ra zie spo ru móc udo wod nić ten fakt. 

Skut kiem od stą pie nia od umo wy o dzie -
ło jest obo wią zek zwro tu przez stro ny wza -
jem nych świad czeń, a tak że o ile po wsta ła
szko da – obo wią zek jej na pra wie nia przez
przyj mu ją ce go za mó wie nie, któ ry nie na le -
ży cie je wy ko nał. 

War to rów nież zwró cić uwa gę na obo -
wią zek współ dzia ła nia stron w wy ko na niu
umo wy. Gdy by np. za ma wia ją cy nie do star -
czył ma te ria łu po trzeb ne go do wy ko na nia
umo wy, nie za pła cił uzgod nio nej za licz ki
na ma te ria ły wów czas upraw nie nie do od -
stą pie nia od umo wy, nie bę dzie mu przy słu -
gi wa ło, gdyż opóź nie nie w wy ko na niu prac
bę dzie le ża ło po stro nie zle ca ją ce go, a nie
wy ko naw cy. 

Gdy by zle ca ją cy chciał do cho dzić rosz -
czeń o na pra wie nie szko dy spo wo do wa nej
opóź nie niem, mu si za cho dzić zwią zek szko -
dy z oko licz no ścia mi, za któ re wy ko naw ca
po no si od po wie dzial ność. Mu si za tem za -
cho dzić zwią zek mie dzy za wi nio nym za cho -
wa niem wy ko naw cy a szko dą, ja ką po niósł
zle ca ją cy pra ce.     

ADWOKAT RADZI

Opieka naprzemienna 
po rozwodzie

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Opóźniony remont 

Nowa wystawa „Salvador
Dali – Boska Komedia.
Z prywatnej kolekcji Kesauri”
zostanie udostępniona
26 kwietnia w Pałacu Schoena –
Muzeum w Sosnowcu.
Poprzednimi właścicielami prac
była Marina Vlady – gwiazda
kina i Włodzimierz
Wysocki – legendarny rosyjski
pieśniarz.

Eks po zy cja obej mu je aż254 ory gi -
nal ne pra ce ar ty sty. Jest to cykl gra -
fik po wsta łych z ilu stra cji, ja kie
w la tach 50. XX wie ku wy ko nał,
na zle ce nie Bi blio te ki Na ro do wej
w Rzy mie, do ar cy dzie ła Dan te -
go – ju bi le uszo we go wy da nia Bo -
skiej ko me dii z oka zji 700. rocz ni -
cy uro dzin jej au to ra. Da li na ma lo -
wał100 ilu stra cji w tech ni ce akwa -
re li, po jed nej wstęp nej i 33 dokaż -
dej czę ści po ema tu Dan te go. Po -
wsta ły pra ce uwa ża ne za jed no
z naj wy bit niej szych osią gnięć ilu -
stra tor skich ar ty sty. Po mi mo wy co -
fa nia się Wło chów z umo wy (po -
wie rzy li wy ko na nie ilu stra cji ro da -
ko wi), Da li ukoń czył dzie ło. Akwa -
re le zo sta ły na stęp nie przez nie go
i dwóch drze wo ryt ni ków prze nie -
sio ne w tech ni kę drze wo ry tu. Aby
przy sto so wać je do dru ku, do każ -
dej zro bio no spe cjal ne ma try ce
zdrze wa buksz pa no we go. Wsu mie
wy ko na no po nad 3,5 ty sią ca ma -
tryc, nie zbęd nych dopo wsta nia100
ksy lo gra fii. Pra wa do nich wy ku pił
Les Heu res Cla ires iosta tecz nie zo -
sta ły wy da ne we Fran cji. 

Eks po zy cja za wie ra 200 gra -
fik (100 + 100) na wią zu ją cych te -

ma tycz nie do trzech czę ści utwo -
ru: Ra ju, Czyść ca i Pie kła. Jej in -
te re su ją cym uzu peł nie niem są
tzw. de kom po zy cje, wy bra ne trzy
gra fi ki roz ło żo ne na po szcze gól -
ne war stwy ko lo ru, ra zem 50.
Cie ka wost kę sta no wią tak że czte -
ry se ri gra fie na je dwa biu. Wy sta -
wa bę dzie po raz pierw szy pre -

zen to wa na w Pol sce w peł nym
za kre sie. Po zwo li od bior com le -
piej po znać i zro zu mieć ję zyk
sztu ki Da le go, do ce nić mi strzo -
stwo warsz ta tu, po znać fi lo zo fię
i zro zu mieć ar ty stycz ne cre do.
Wy sta wę prac wiel kie go mi strza
bę dzie moż na oglą dać do
11 sierp nia. red

Bo ska ko me dia w uję ciu Sa lva do ra Da li Dzień ce le bra cji sztu ki w Zam ku Sie lec kim

Legenda Starszych Panów na scenie „Muzy”

Indiana Jones w… spódnicy w Mediatece 

Dzień Wol nej Sztu ki to pro pa go wa na przez mu -
zea i ga le rie ini cja ty wa celebracji dzieł sztu ki
w du chu „slow”. W Zam ku Sie lec kim dzień wol -
nej sztu ki bę dzie ce le bro wa ny 27 kwiet -
nia. – W tym dniu, każ dy od wie dza ją cy Ga le rię
Extra va gan ce, bę dzie miał moż li wość de gu sta cji
sztu ki, jak do bre go wi na, bez po śpie chu i w do bo -
ro wym to wa rzy stwie. Obiek tem kon tem pla cji bę -
dzie rzeź ba wy bit nej ar tyst ki – Ka ta rzy ny Ko bro.
To jed na z naj wy bit niej szych rzeź bia rek dwu dzie -
sto le cia mię dzy wo jen ne go i naj waż niej szych
awan gar do wych ar ty stów XX wie ku. Ze wzglę du
na tra gicz ne oko licz no ści, w któ rych przy szło ar -

ty st ce żyć i two rzyć, po zo sta wi ła po so bie sto sun -
ko wo nie wiel ki, ale zna czą cy do ro bek – za po wia -
da Pa weł Py tel, spe cja li sta ds. pro mo cji w Zamku
Sieleckim. Spo tka nie po pro wa dzi hi sto rycz ka
sztu ki – Alek san dra Go rze lik. Po czą tek spo tka nia
o godz. 12.00. 

Kon ty nu acja Dnia Wol nej Sztu ki na stą pi 29
kwiet nia. O godz. 18.00 roz pocz nie się spo tka nie
z Mał go rza tą Czyń ską – au tor ką wy da nej w 2015 r.
książ ki o Ka ta rzy nie Ko bro pt.    „Ko bro. Skok
w prze strzeń”.

Au tor ki pro jek tu są Ad ria na Zim no wo da i Mał go -
rza ta Ma li now ska -Kli mek. Wstęp jest wol ny. SK

Si ła Ka ba re tu Star szych Pa nów
i wspa nia łe go prze ka zu Je re mie -
go Przy bo ry i Je rze go Wa sow -
skie go jest uni wer sal na. Spró bu ją
do wieść te go już 13 kwiet nia

na sce nie Sa li Wi do wi sko wo -
-Kon cer to wej „Mu za” ze spół
mię dzy po ko le nio wej gru py Sce -
na Mo lie ra i Te atru ITAN. Wspól -
nie z Jac kiem Fe do ro wi czem, któ -

ry jest wo dzi re jem spek ta klu i Ar -
tu rem Dziur ma nem na wią zu ją
do peł ne go dy stan su hu mo ru Ka -
ba re tu Star szych Pa nów. Ja cek Fe -
de ro wicz pro wa dzi wi dzów po -
przez świat Ka ba re tu Star szych
Pa nów, a wi dzo wie ma ją oka zję
po znać ge ne zę po wsta wa nia wie -
lu utwo rów, po cząt ki dzia łal no ści
Star szych Pa nów w ra diu i te le wi -
zji. Spek takl roz pocz nie się
o godz. 18.00. Bi le ty są ce nie 39
i 49 zł, do na by cia   na stro -
nie www.kie pu ra.pl, w ka sie Sa li
Wi do wi sko wo -Kon cer to wej „Mu -
za” oraz w ka sie Ener ge tycz ne go
Cen trum Kul tu ry. SK

An na Ja kle wicz, po dróż nicz ka i ar che oloż ka, au tor ka
ksią żek „In do ne zja. Po dru giej stro nie ra ju” i „Nie bo
w ko lo rze in dy go. Chi ny z da la od wiel kie go mia sta”,
któ ra pu bli ku je m. in. w Na tio nal Geo gra phic TRA -
VE LER i Ma ga zy nie Po dróż ni ków Tam Tam, bę dzie
go ściem Za głę biow skiej Me dia te ki już 8 kwiet nia.
Tym ra zem po dróż nicz ka sku pi się w głów nej mie -

rze na ar che olo gicz nej wy pra wie do Su da nu, ale in -
nych te ma tów też nie za brak nie. Po dró żo wa ła tak że
po Mon go lii, In diach, La osie, Kam bo dży, Taj lan dii,
Wiet na mie oraz Ma le zji i Sin ga pu rze. O 10.30 roz -
pocz nie się spo tka nie dla dzie ci i mło dzie ży (obo wią -
zu ją za pi sy), a o godz. 18.00 spo tka nie dla wszyst kich
chęt nych. Wstęp jest wol ny. SK

arc Pałac Schoena - Muzeum w Sosnowcu
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IWONA KLICH – diagnosta laboratoryjny, specjalista
laboratoryjnej transfuzjologii medycznej, od 2004 r.
pracuje w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej
w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o. jako
starszy asystent. Wyjaśnia, co oznaczają symbole grup
krwi, kiedy pojawia się konflikt serologiczny i czy
człowiek ma tę samą grupę krwi przez całe życie. 

Gru py krwi po raz pierw szy zo sta ły od kry te przez au striac kie -
go le ka rza pra cu ją ce go w In sty tu cie Ana to mii Pa to lo gicz nej
w Wied niu – Ka ro la Land ste ine ra. W 1901 r. za uwa żył on, że
su ro wi ca zdro wych lu dzi aglu ty nu je krwin ki czer wo ne nie tyl -
ko po cho dze nia zwie rzę ce go, ale i ludz kie go. Od po wie dzial ne
za to by ły dwa an ty ge ny wy stę pu ją ce na krwin kach czer wo -
nych.

Dru gim współ au to rem na uki o gru pach krwi był pol ski le -
karz, bak te rio log i im mu no log – Lu dwik Hirsz feld. Wraz z Emi -
lem von Dun ger nem stwo rzy li pod sta wy na uki o gru pach krwi
oraz przy czy ni li się do wpro wa dze nia obo wią zu ją ce go do dzi -
siaj na zew nic twa ukła du ABO. Na zew nic two to zo sta ło wpro -
wa dzo ne w 1928 r. i jest sto so wa ne na ca łym świe cie. Udo -
wod ni li rów nież, że gru py krwi dzie dzi czą się zgod nie z pra wa -
mi Men dla, co w póź niej szym okre sie zna la zło za sto so wa nie
do ce lów do cho dze nia oj cow stwa. 

Po dział grup krwi zwią za ny jest z obec no ścią lub bra kiem
od po wied nich an ty ge nów na krwin kach czer wo nych. Na ery -
tro cy tach wy stę pu je wie le ta kich swo istych ukła dów gru po -
wych, ale do naj waż niej szych na le żą: układ ABO i układ
Rh. I tak: obec ność lub brak an ty ge nu A lub B de cy du je o przy -
na leż no ści do jed nej z czte rech pod sta wo wych grup: A, B, AB
lub O. Zgod nie z za sa dą, że zdro wy or ga nizm nie wy twa rza
prze ciw ciał skie ro wa nych do an ty ge nów obec nych na je go
wła snych krwin kach, gru py krwi de fi niu je my w na ste pu ją cy
spo sób:
• gru pa O – na ery tro cy tach brak jest an ty ge nu, na to miast

w su ro wi cy obec ne są prze ciw cia ła an ty -A i an ty -B; gru pa
A – na ery tro cy tach obec ny jest an ty gen A, a w su ro wi cy
obec ne są prze ciw cia ła an ty -B; gru pa B – na ery tro cy tach
obec ny jest an ty gen B, a w su ro wi cy obec ne są prze ciw cia -
ła an ty -A;

• gru pa AB – na ery tro cy tach obec ne są an ty ge ny A i B, na to -
miast w su ro wi cy brak jest prze ciw ciał.
Dru gim waż nym ukła dem gru po wym jest układ Rh, od kry -

ty na po cząt ku XX wie ku, a je go na zwa po cho dzi od mał py ga -
tun ku Ma ca cus rhe sus, któ rej krwin ki czer wo ne uży wa ne by -
ły do ba dań. Naj waż niej szy an ty gen te go ukła du to an ty gen D.
Obec ność an ty ge nu D na krwin kach czer wo nych okre śla my
ja ko RhD+ do dat ni, na to miast brak te go an ty ge nu ja ko RhD -
ujem ny.

Obec ność lub brak an ty ge nu D jest bar dzo waż na w mo men -
cie, kie dy pa ra sta ra się odziec ko. Je śli mat ka dziec ka nie po sia da
an ty ge nu, jest RhD - ujem na, na to miast oj ciec dziec ka jest RhD+
do dat ni, a dziec ko dzie dzi czy an ty gen D po oj cu i rów nież jest
RhD+ do dat nie, mó wi my o po wsta niu kon flik tu se ro lo gicz ne go
(or ga nizm mat ki wy twa rza prze ciw cia ła skie ro wa ne prze ciw ko
an ty ge no wi D obec ne mu na krwin kach pło du, do cho dzi do nisz -
cze nia krwi nek czer wo nych dziec ka jesz cze wcza sie cią ży). Obec -
nie wszyst kie ko bie ty cię żar ne RhD -ujem ne pod da wa ne są pro fi -
lak ty ce kon flik tu se ro lo gicz ne go – wcza sie cią ży oraz pouro dze -
niu dziec ka RhD+ do dat nie go po da je im się pre pa rat Im mu no glo -
bu li ny an ty -D, któ ry za po bie ga nisz cze niu krwi nek czer wo nych.

Przy na leż ność do okre ślo nej gru py krwi jest ce chą sta łą,
nie zmien ną przez ca łe ży cie. W wy jąt ko wych sy tu acjach,
po prze szcze pie szpi ku kost ne go gru pa krwi mo że ulec zmia -
nie – „no wy” szpik za cznie wy twa rzać krwin ki czer wo ne z an -
ty ge na mi od daw cy.

Zna jo mość gru py krwi w za kre sie ukła du ABO oraz an ty ge -
nu D z ukła du Rh ma ogrom ne zna cze nie w sy tu acji, gdy wy -
ma ga ne jest prze to cze nie krwi, np. w cza sie za bie gu ope ra cyj -
ne go (zwłasz cza przy prze szcze pia niu na rzą dów), pod czas le -
cze nia cho rób ukła du krwio twór cze go, kie dy or ga nizm sam
nie jest w sta nie wy pro du ko wać wy star cza ją cej ilo ści krwi nek
czer wo nych lub krwi nek płyt ko wych.

Krew i jej skład ni ki po win ny być prze ta cza ne zgod nie z ukła -
dem ABO i ukła dem Rh, w wy jąt ko wych przy pad kach zgod nie
z po zo sta ły mi ukła da mi an ty ge no wy mi krwin ki czer wo nej (np.
Kell, Kidd, Duf fy, itp.). W sta nach za gro że nia ży cia, kie dy nie -
zna na jest gru pa krwi pa cjen ta, do pusz czal ne jest prze ta cza -
nie krwi in nej gru py – O RhD - ujem nej, trak to wa nej, ja ko „krew
uni wer sal na”.

Czę sto tli wość wy stę po wa nia grup krwi w Pol sce (na pod -
sta wie: krwio daw cy. org): A RhD+ do dat ni 32 proc., O RhD+
do dat ni 31 proc., B RhD+ do dat ni 15 proc., AB RhD+ do dat ni 7
proc., O RhD - ujem ny 6 proc., A RhD - ujem ny 6 proc., B RhD -
ujem ny 2 proc., AB RhD - ujem ny 1 proc.

Oso ba po sia da ją ca gru pę krwi O RhD - ujem ną na zy wa -
na jest cza sem uni wer sal nym daw cą, krew tej gru py moż -
na bo wiem prze to czyć oso bie z każ dą gru pą krwi; na to miast
oso ba z krwią gru py AB RhD+ do dat ni na zy wa na jest cza sem
uni wer sal nym bior cą – ta kiej oso bie moż na do prze to cze nia
do brać krew każ dej gru py.

Na ko niec cie ka wost ka. Krą ży wie le teo rii, zgod nie z któ ry -
mi po trze by die te tycz ne da nej oso by za le żą od jej gru py krwi.
Na ukow cy są zgod ni: zdro wa die ta, re gu lar na ak tyw ność fi -
zycz na, nie pa le nie ty to niu i nie na du ży wa nie al ko ho lu ogdry -
wa ją naj waż niej szą ro lę w pro fi lak ty ce i le cze niu wie lu scho -
rzeń. Nie udo wod nio no na to miast do tej po ry, ja ko by die ta po -
win na być do pa so wa na do po sia da nej gru py krwi.

reklama

O grupach krwi 

reklama

Już po raz siód my od by ły się Mię -
dzysz kol ne Za wo dy Ra tow nic twa
Przed me dycz ne go „Każ dy z nas
jest ra tow ni kiem 2019”. Uczest ni -
cy kon kur su ry wa li zo wa li 7 mar ca
na ha li spor to wej VII LO im. K. K.
Ba czyń skie go w So snow cu. W te -
go rocz nej edy cji wzię ło udział
aż 18 dru żyn z so sno wiec kich
szkół. Trzy oso bo we dru ży ny mu -
sia ły wy ka zać się wie dzą teo re tycz -
ną pod czas te stu oraz umie jęt no -
ścia mi prak tycz ny mi na przy go to -
wa nych wcze śniej sta no wi skach sy -
mu lu ją cych róż ne zda rze nia zwią -
za ne z wy pad ka mi. Sę dzia mi za -
wo dów by li ra tow ni cy z po go to wia
ra tun ko we go. Przy go to wa ne przez
nich za da nia  „ap tecz ka”,  „le -
śnik” i „obiad” te go rocz nej edy cji
oka za ły się być wy zwa niem.
Wszyst kie dru ży ny po ra dzi ły so bie
z udzie la niem po mo cy. I miej -
sce w kon kur sie zdo by ła dru ży -
na nr 12 ze Szko ły Pod sta wo wej
nr47 wSo snow cu wskła dzie: Aga -
ta Głów ka, Ju sty naGłów ka, Emi lia
Cem brzyń ska pod opie ką Jo an ny
Sy pek. Dru gie miej sce za ję ła dru -
ży na nr 8 ze Szko ły Pod sta wo wej
nr 35 im. Ar mii Kra jo wej w So -
snow cu wskła dzie: Ju lia Wi twic ka,
Ro za lia Ma tu sik, Mal wi na Gar -
dziń ska pod opie ką Agniesz ki Ro -
ki ty. Trze cie miej sce przy pa dło
w udzia le dru ży nie nr 2 ze Szko ły

Pod sta wo wej nr 16 w So snow cu,
któ rą re pre zen to wa li: Pa try cja Se -
we ryn, Alek san dra Cie ślik, Ja kub
Ma zu rek podopie ką Jo an ny Sy pek.
Naj lep sze dru ży ny otrzy ma ły cen -
ne na gro dy, me da le, pu cha ry i dy -
plo my, a wszy scy uczest ni cy drob -
ne upo min ki od or ga ni za to rów.
Naj młod szy mi uczest ni ka mi kon -
kur su by li ucznio wie szó stej kla sy
Szko ły Pod sta wo wej nr 27 im. Sta -
ni sła wa Wy spiań skie go wSo snow -
cu, któ rych or ga ni za to rzy do ce ni li
spe cjal ny mi upo min ka mi.

W prze rwie mię dzy kon ku -
ren cja mi prak tycz ny mi a te stem

spraw dza ją cym teo rię mło dzi
ra tow ni cy mo gli uczest ni czyć
w cie ka wym wy kła dzie z die te -
ty ki, któ ry dla uczniów przy go -
to wa ła i prze pro wa dzi ła Jo an -
na War den ga, die te tycz ka kli -
nicz na. Za wo dy zor ga ni zo wa -
li  Szko ła Pod sta wo wa nr 6
w So snow cu, VII Li ceum Ogól -
no kształ cą ce w So snow cu oraz
Wyż sza Szko ła Pla no wa nia
Stra te gicz ne go w Dą bro wie
Gór ni czej,  a ho no ro wy pa tro -
nat nad im pre zą ob jął  Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So -
snow ca. SK

Na dej ście wio sny so sno wiec cy
se nio rzy przy wi ta li ra zem
z przed szko la ka mi MP nr 10,
z któ ry mi prze szli spod „Pa tel ni”
do Prze mszy, gdzie tra dy cyj nie
uto pio no Ma rzan nę. Dzień po wi -
ta nia wio sny dzie się cio oso bo wa
gru pa rad nych se nio rów spę dzi ła
bar dzo pra co wi cie. 

Przy ję li za pro sze nie po słan ki
Be aty Ma łec kiej - Li be ry do Sej -
mu RP. W sa li ko lum no wej człon -
ko wie Ze spo łu Pro gra mo we go
Pol ska Se nio ra za pre zen to wa li
pro jekt usta wy do ty czą cy wspar -
cia Rad Se nio ra, po mo cy oso bom
nie sa mo dziel nym oraz sys te mu
ba dań pro fi lak tycz nych. Se nio rzy

uczest ni czy li tak że w Ga li Do -
brych Ini cja tyw w So snow cu,
pod czas któ rej Gra ży na Bia lik
i Jó zef Krzy nó wek zo sta li wy róż -
nie ni za za an ga żo wa nie w dzia ła -
nia na rzecz ogra ni cze nia za nie -
czysz cze nia po wie trza w mia stach
w ra mach pro jek tu „Cla ir Ci ty”. 

Dy żu ry rad nych Ra dy Se nio -
rów mia sta So snow ca od by wa ją
się w bu dyn ku przy ul. Mo drze -
jow skiej 42 w po nie dział ki, wtor -
ki, czwart ki od godz. 11.00
do 12.00, a po go to wie in for ma -
tycz ne dla se nio rów w każ dą śro -
dę od go dzi ny 16.00 do 17.00. SK

Fun da cja Rób Do bro za pra sza 16 kwiet nia na kon -
cert cha ry ta tyw ny w wy ko na niu Mak sy ma Rze miń -
skie go. Do chód z kon cer tu wes prze 3-let nią Ni ko lę
Dra gan, któ ra od kil ku ty go dni zma ga się z ostrą bia -
łacz ką lim fo bla stycz ną. Dziew czyn ka prze by wa
w szpi ta lu, obec nie pod da wa na jest che mio te ra pii,
prze szła za pa le nie trzust ki. Ce gieł ki bę dą prze zna -
czo ne na po kry cie kosz tów jej le cze nia. Pia ni sta

Mak sym Rze miń ski, ab sol went Aka de mii Mu zycz -
nej w Kra ko wie, wy stą pi cha ry ta tyw nie. Miej ski
Klub im. J. Kie pu ry nie od płat nie udo stęp nił na kon -
cert Sa lę Wi do wi sko wo -Kon cer to wą „Mu za”.
W pro gra mie kon cer tu wy jąt ko we wy ko na nia utwo -
rów kom po zy to rów mu zy ki fil mo wej, m. in. Ki lar,
Mor ri co ne, Yiru ma, Ba da la men ti, Zim mer, Wil -
liams. Kon cert roz pocz nie się o godz. 18.00. SK

Każdy z nas może
uratować życie

Zawodnicy musieli wykazać się wiedzą teoretyczną
i umiejętnościami praktycznymi. 

arc

Sosnowiecka Rada Seniorów
wszystkim mieszkańcom życzy
pełnych  radości i spokoju  Świąt
Wielkiej Nocy. 

Ak tyw nie przy wi ta li pierw szy dzień wio sny

Wsparcie na wagę życia 
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W sejmie radni seniorzy mieli okazję poznać szczegóły
planowanych ustaw w zakresie rad seniorów i pomocy
osobom niesamodzielnym. 
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Zagrali dla Tobiasza Bernata
Dwa milimetry od śmierci

– Stałem twarzą do bandy, bo chciałem wybić krążek z naszej tercji. Nagle rywal zaatakował mnie z tyłu i tak rozpoczęło się moje nieszczęście. Jeszcze wtedy nie
wiedziałem, że w przeciągu kilkunastu godzin całe moje hokejowe życie runie jak domek z kart – wspomina Tobiasz Bernat, wychowanek hokejowego
Zagłębia. 31 marca na Stadionie Zimowym w Sosnowcu odbył się mecz charytatywny, z którego dochód zostanie przekazany na jego rehabilitację.

Krzysz tof Po lacz kie wicz 

Do fe ral ne go zda rze nia do szło pod czas
sierp nio we go spa rin gu Za głę bia z Du klą
Mi cha low ce.  – Ude rzy łem gło wą w ban -
dę lo do wi ska. Pierw sze ba da nia nie wy -
ka za ły nic po waż ne go. Wró ci łem do So -
snow ca i… – za wie sza głos To biasz Ber -
nat. – Po tem wszyst ko po to czy ło się bły -
ska wicz nie. Stra ci łem czu cie w rę kach.
Oka za ło się, że dwa krę gi w od cin ku
szyj nym są uszko dzo ne i uwie ra ją
na rdzeń krę go wy. Te raz wiem, że mo gło
być jesz cze go rzej, bo tak na praw dę by -
łem dwa mi li me try od śmier ci. 

Krą żek mię dzyr dze nio wy za trzy mał
się wła śnie w ta kiej od le gło ści od rdze -
nia. Je go prze rwa nie mo gło za koń czyć
się śmier cią – do da je by ły już ho ke ista,
któ ry jest w trak cie po wro tu do nor mal -
ne go ży cia. 

Ber nat jest w trak cie te ra pii ste ry do -
wej. – Plus to fakt, że prze sta je mi drę twieć
rę ka. Wia do mo już, że to po ra że nie, a nie
pa ra liż. Po dob no ner wy z cza sem moż -
na zre ge ne ro wać, ale do te go po trze ba cza -
su. Mu szę być do brej my śli. Mam dla ko -
go wal czyć. Nie do wład rę ki mi nął, ale
o peł nej jej spraw no ści mo gę na ra zie po -
ma rzyć. Chciał bym wziąć cór kę na rę ce
z peł ną świa do mo ścią, że ją utrzy mam.
Ła two się nie pod dam. To tak jak z wal ką
na lo dzie. Na pew no fakt, że by łem spor -
tow cem, po wi nien mi po móc w szyb szym
doj ściu do spraw no ści, bo cia ło mam wy -
tre no wa ne. Sil ne mięśnie kap tu ro we kar -
ku za trzy ma ły ten nie szczę sny krą żek
mię dzyr dze nio wy. To one spra wi ły, że krą -
żek nie po le ciał da lej. Na wet nie chcę my -
śleć, co by się sta ło, gdy by prze ciął
rdzeń – mó wi Ber nat, któ re go co dzien no -
ścią jest obec nie żmud na re ha bi li ta cja. 

To wła śnie na po trze by re ha bi li ta cji
zbie ra ne by ły fun du sze pod czas me czu

cha ry ta tyw ne go.  Na Sta dio nie Zi mo wym
w So snow cu zmie rzy ły się Ho ke jo wa Re -
pre zen ta cja Ar ty stów Pol skich wspie ra -
na przez Sto wa rzy sze nie Za wod ni ków Ho -
ke ja na Lo dzie oraz Za głę bie So sno wiec,
któ rzy na lód wy je cha li w ko szul kach
z nu me rem 5 na ple cach. To wła śnie
z „piąt ką” grał za wsze To biasz. Na lo dzie
po ja wi li się za rów no za wod ni cy z ak tu al -
nej ka dry, jak rów nież ci, któ rzy są już
na spor to wej eme ry tu rze.  Za gra li pod ha -
słem „Gra my dla To bia sza”. – Przy znam
szcze rze, że ca ły się trzę sę. Łzy w oczach
się po ja wi ły i jest mi bar dzo mi ło. Chciał -
bym z ca łe go ser ca po dzię ko wać wam
wszyst kim za oka za łą po moc. Gdy chło -

pa ki ze sto wa rzy sze nia prze ka za li mi in -
for ma cję o tym me czu, to od ra zu za py ta -
łem, dla cze go ja. Jest wie lu wy bit niej -
szych ho ke istów Za głę bia So sno wiec.
Dzi siaj po czu łem się ja ko za wod nik. Za -
wod nik, któ ry za kła dał ko szul kę uko cha -
ne go klu bu i czuł się wol ny  – mó wił pod -
czas me czu wzru szo ny Ber nat.

Mecz ro ze gra ny zo stał w sys te mie
trzech dwu dzie sto mi nu to wych ter cji,
w prze rwach któ rych od by wa ły się li cy ta -
cje przed mio tów i ga dże tów spor to wych
prze ka za nych na tę oko licz ność przez
przy ja ciół i sym pa ty ków To bia sza. Spo -
tka nie za koń czy ło się wy ni kiem 7: 7, ale
to nie wy nik tej ry wa li za cji był naj waż niej -

szy. O wie le waż niej szy był fakt, że pod -
czas li cy ta cji uda ło się ze brać po nad 10
tys. zł. Ta ką sa mą kwo tę wpła ci li dar czyń -
cy po przez zbiór kę na por ta lu zrzut ka. 

– Pa mię tam, że To biasz za wsze był
wal cza kiem. Na lo dzie gra li śmy tyl ko
prze ciw ko so bie. Cie szę się, że w ta ki
spo sób mo gli śmy mu po móc. Nie ste ty,
ta kie sy tu acje się zda rza ją. Jest to cięż ka
kon tu zja i przy kro, że tra fi ło wła śnie
na nie go. Cho ciaż w ta ki spo sób je ste śmy
w sta nie do ło żyć ce gieł kę do je go le cze -
nia – po wie dział Aron Chmie lew ski, któ -
re go ko szul kę wy li cy to wa no naj dro żej.

– Im pre za na praw dę się uda ła, jed nak
dla mnie sa me go cięż ko jest po my śleć

o tym, że zo sta ła ona zor ga ni zo wa na, by
po móc wła śnie To bia szo wi. Trud no so bie
wy obra zić, gdyż przez wie le lat gra li śmy
ra zem w dru ży nie i szcze rze mó wiąc,
przed me czem, ta łza w oku się za krę ci -
ła. Zna my się od wie lu lat, ra zem cho dzi -
li śmy do pierw szej dru ży ny Za głę bia. My
chce my mieć To bia sza z na mi i dru ży ną.
Cze ka na nie go miej sce w szta bie szko le -
nio wym, po nie waż jest to nasz chło pak
i za wsze da wał z sie bie dwie ście pro cent.
Li czy my na je go po wrót do zdro wia
i wszy scy z nim je ste śmy –  po wie dział
Mar cin Ko złow ski, obec ny tre ner Za głę -
bia So sno wiec, a za ra zem wie lo let ni ko -
le ga z lo du.

Podczas meczu charytatywnego udało się zebrać ponad10 tys. zł. Pieniądze pomogą Tobiaszowi Bernatowi (wśrodkowym rzędzie drugi zprawej) wrehabilitacji.
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Sześć me da li wy wal czy li ka ra te cy So sno wiec kie go Klu bu
Ka ra te pod czas Mi strzostw Ślą ska, któ re od by ły się w Gli -
wi cach. Pod opiecz ni shi ha na Eu ge niu sza Da dzi bu ga zdo -
by li je den zło ty me dal, trzy srebr ne i dwa brą zo we. 

Na naj wyż szym stop niu po dium sta nę ła Ka mi la Krzak
w ka ta se nio rów. Po srebr ne me da le się gnę li Je rzy Pry ga
(ku mi te se nio rów -80 kg), Va nes sa Goj (ka ta ju nio rek)

oraz Agniesz ka Ko kosz ka (ku mi te ju nio rek -55 kg. Na to -
miast brą zo we me da le wy wal czy li Mi chał Błach (ku mi te
ma sters -85 kg) oraz Ka mil Urbań czyk (ku mi te ju nio rów 
-60 kg).

W su mie w za wo dach wzię ło udział 130 naj lep szych za -
wod ni ków z na sze go wo je wódz twa w ka te go riach se nior, ju -
nior i ju nior młod szy. KP

Karatecy na szóstkę „Jaski” bliżej ekstraklasy

Zwycięstwa przy stole

Zawodnicy Sosnowieckiego Klubu Karate błysnęli formą podczas Mistrzostw Śląska. 

Ko szy kar ki z So snow ca zro bi ły dwa ko lej -
ne kro ki w dro dze do Ener ga Ba sket Li ga
Ko biet. W I run dzie play -off JAS -FBG Za -
głę bie bez więk szych pro ble mów wy eli mi -
no wa ło Grot To miQ Pa bia ni ce, a na stęp nie
po za cię tej ry wa li za cji po ko na ło Mon -Pol
Płock.

Eki pa Jac ka Mar ca gład ko ogra ła ze spół
z Pa bia nic. W So snow cu JAS -FBG po ko nał
ry wal ki 92:53, a w me czu wy jaz do wym
wy grał 87:57. W star ciach z eki pą z Płoc ka
już tak ła two nie by ło, ale ry wa li za cja i tym
ra zem za koń czy ła się po dwóch wy gra nych

„Ja sek”. W So snow cu JAS -FBG wy gra -
ło 71:62, na par kie cie ry wa li 76:74. O wy -
gra nej w Płoc ku prze są dzi ły ostat nie frag -
men ty gry. Przy sta nie 74:71 dla miej sco -
wych za trzy punk ty tra fi ła Alek san dra Dzi -
wiń ska. Chwi lę po tem dwa punk ty na wa gę
wy gra nej zdo by ła Ka ro li na Zu ziak. Płocz -
czan ki pró bo wa ły jesz cze od wró cić lo sy
me czu, ale sku tecz ny blok We ro ni ki Te len -
gi za ła twił spra wę i awans do pół fi na łu play -
-off stał się fak tem. Te raz nasz ze spół za gra
ze zwy cięz cą ry wa li za cji po mię dzy Li de -
rem Prusz ków a MUKS -em Po znań. KP

Uda ny start za wod ni ków UKS Dwój ka So -
sno wiec pod czas Wio sen ne go Tur nie ju Te -
ni sa Sto ło we go, któ ry od był się w Cho rzo -
wie.

W ka te go rii dziew cząt do lat 16 dru gie
miej sce za ję ła Mo ni ka Wilk, na to miast trze -
cie zdo by ła Emi lia Kop czyń ska. Star tu ją cy
w za wo dach Ad rian Eliasz, in struk tor te ni sa
sto ło we go w UKS Dwój ka So sno wiec, za jął
pierw sze miej sce w ka te go rii męż czyzn

(rocz ni ki 1969-1983). Po zo sta łe za wod nicz -
ki z So snow ca pod czas cho rzow skie go tur -
nie ju za ję ły miej sca tuż za po dium. Wik to ria
Ko wal by ła czwar ta, a na pią tym miej scu
upla so wa ła się Li dia Kmie cik.

Do bry wy nik za no to wa ła tak że Mo ni ka
Wilk, któ ra Wilk za ję ła czwar te miej sce
w VI Me mo ria le im. Jó ze fa Ja skól skie go
w Sie mia no wi cach Ślą skich (ka te go ria
do 30 lat). KP

ar
c 

So
sn

ow
ie

ck
i K

lu
b 

Ka
ra

te
 



PAGINAJUBILACI

11kwiecień 2019 nr 4

zd
ję

ci
a:

 T
om

as
z 

Zy
go

ń 

Świętowali jubileusz pożycia małżeńskiego
8 marca w Pałacu Schoena w Sosnowcu odbyły się uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. W imieniu Prezydenta RP medale wręczyli Jeremiasz Świerzawski, zastępca prezydenta Sosnowca
i Grzegorz Frugalski, sekretarz miasta. W uroczystości wziął udział Maciej Maziarz, zastępca kierownika USC. Oprawę artystyczną jubileuszu przygotowała Wioletta Białk, aktorka Teatru Rozrywki w Chorzowie. 

50-lecie małżeństwa obchodzili: 
Maria i Marian Andraczkowie
Alicja i Stanisław Baranowie
Irena i Zbigniew Bąkowie
Barbara i Marek Bielscy
Bogumiła i Bronisław Bełtowscy
Mirosława i Bogdan Borowieccy
Wiesława i Stanisław Dziedzicowe
Janina i Wiesław Golowie
Lucyna i Sławomir Górnikowscy
Irena i Aleksander Jansonwoie
Stranisława i Antoni Kamińscy
Ewa i Zbigniew Klimczykowie
Zdzisława i Bolesław Konieczny
Jadwiga i Zdzisław Kornaccy

50-lecie małżeństwa obchodzili:
Jadwiga i  Ryszard Korcowie
Wiesława i Adam Kowalczykowie
Weronika i Andrzej Kowalscy
Wanda i Wojciech  Kozakowie
Teresa i Adam Krachowie
Renata i Jerzy Krupowie
Elżbieta i Andrzej  Kukułowie
Wanda i Józef  Labochowie
Zofia i Kazimierz  Łukaszkowie
Zofia i Jacek  Malczewscy
Halina i  Bogusław Marczewscy
Jadwiga i Mieczysław  Marczewscy
Elżbieta i Bolesław Mermelowie
Maria i Andrzej Ociepowie

50-lecie małżeństwa obchodzili:
Wanda i Zbigniew Okońscy
Maria i Stanisław Pawełczykowie
Maria i Kazimierz Pleśniakowie
Lucyna i Wiktor Pustułkowie
Halina i Andrzej Romanowscy
Helena i Zygmunt Romańscy
Cecylia i Wacław Sochowie
Marianna i Henryk Turkowie
Janina i Narcyz Witulscy
Krystyna i Andrzej Włukowie
Irena i Wacław Wojciechowcy
Irena i Jan Wołczykowie
Cecylia i Stanisław Wójtowiczowie
Stefania i Mikołaj Ukusiowie
Teresa i Jan Jarnutowscy

OBCHODZILI WYJĄTKOWĄ ROCZNICĘ
Helena i Zenon Dudkowie (na zdjęciu) obchodzili w marcu jubileusz
70-lecia pożycia małżeńskiego. Pochodzą z dzielnicy Porąbka i poznali
się jeszcze w dzieciństwie. Ze względu na to, że pan Zenon jest kilka lat
starszy, zwrócił uwagę na panią Helenę dopiero wtedy, kiedy był już
dorosły. 
– Tak naprawdę poznaliśmy się, kiedy ukończył szkołę oficerską i jako
podporucznik przyjechał na wesele mojej cioci. Nie ukrywam, że był
jedynakiem i przez to miał cechy przywódcy, a jednocześnie był
niezwykle urokliwym mężczyzną – wspomina pani Helena. – Mieliśmy
dwa śluby. Pierwszy kościelny 30 lipca 1948 roku w Sosnowcu, a drugi
cywilny 5 marca 1949 roku w Urzędzie Gminy w Strzemieszycach. By
móc mnie poślubić, mąż musiał czekać na pozwolenie, wydane przez
przełożonych w wojsku – dodaje.
Po ślubie państwo Dudkowie wyjechali do jednostki wojskowej
w Żarach. Potem przeprowadzali się jeszcze kilkukrotnie. Mieszkali
między innymi w Warszawie, Zgorzelcu, Świdwinie i Krakowie.

Ostatecznie, w 1956 roku, zamieszkali w Sosnowcu. Pan Zenon
odszedł z wojska, by zająć się chorą mamą. 
Przez te wszystkie lata pani Helena pracowała zawodowo, zajmowała
się domem i wychowaniem trójki synów. Mąż, po odejściu z wojska,
pracował w różnych miejscach. Znalazł zatrudnienie na kopalni i był
także… nauczycielem. Prowadzili zdrowy tryb życia, uprawiali sport,
jeździli na rowerach i lubili wycieczki za miasto. 
Jaka jest recepta na tak długi, trwały i udany związek? 
– Teraz jest inne wychowanie i życie pędzi. Myślę, że trzeba zwolnić, by
nie przegapić czegoś ważnego – przyznaje pani Helena. Jej mąż
dodaje: – Po tylu latach mam wiele wspomnień, ale o tym, co nam się
przydarzyło najlepszego, pamiętam każdego dnia – podkreśla.
Najlepsze życzenia z okazji jubileuszu, kwiaty oraz list gratulacyjny
przekazali małżonkom Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta,
Mateusz Bochenek, przewodniczący RM, Grzegorz Frugalski, sekretarz
miasta i Maciej Maziarz, zastępca kierownika USC. SK
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Wielkanoc w Zagórzu
Świę ta Wiel ka noc ne dla chrze ści jan są okre sem bar dzo szcze gól -
nym. Jest to czas, gdy wszech obec ne za bie ga nie dnia co dzien ne -
go ustę pu je miej sca du cho wym prze ży ciom zwią za nym z ce le -
bra cją Tri du um Pas chal ne go. Czas wy ci sze nia, re flek sji iwiel kiej
ra do ści. 

Dzi siaj chciał bym za pro sić Pań stwa wpo dróż doświa ta świą -
tecz nych wspo mnień sprzed 75 lat. Wspo mnie nia te zwią za ne są
z trud nym okre semIIwoj ny świa to wej, ale za ra zem zcza sem cu -
dow ne go dzie ciń stwa, gdy ży cie wy da wa ło się mniej skom pli ko -
wa ne, a świat bar dziej ko lo ro wy. 

Spójrz my za tem naWiel ka noc wi dzia ną oczy ma ma łej za gó -
rzan ki Ma ry si Mer tów ny, a opo wie dzia ną sło wa mi Pa ni Ma rii
Ma słoń zdo mu Mer ta. Pa ni Ma ria jest nie tyl ko praw dzi wą skarb -
ni cą wie dzy na te mat daw ne go Za gó rza, ale rów nież nie stru dzo ną
re gio na list ką zpa sją gro ma dzą cą ar chi wa lia do ty czą ce na szej Ma -
łej Oj czy zny. Mi ło śni cy spor tu zpew no ścią od naj dą woso bie Pa -
ni Ma rii tak że mał żon kę nie zwy kle za słu żo ne go za głę biow skie go
pił ka rza i tre ne ra Ma ria na Ma sło nia. 

„Mam bar dzo du żo lat, ale dla mnie Za gó rze, a przed wszyst -
kim ko ściół św. Jo achi ma zna czy bar dzo wie le. Ja ko dziec ko do -
ra sta łam do słow nie w je go cie niu, gdyż dom nasz stał tuż
przy ple ba ni. Mam mnó stwo wspo mnień zwią za nych z ko ścio -
łem. Do dzi siaj wy da je mi się, że sły szę je go dzwo ny, za rów no te
du że, jak i ma łą sy gna tur kę. Wła śnie to nie sa mo wi te bi cie dzwo -
nów, zwłasz cza pod czas Re zu rek cji, w spo sób szcze gól ny za pi -
sa ło się w mo jej pa mię ci.

Po nie waż prze ży wa my te raz okres Wiel ka noc ny, po sta ram się
przy wo łać wspo mnie nia tych świąt, zcza sów oku pa cji nie miec kiej. 

Pa mię tam, że w Wiel ki Pią tek sta ra część na sze go ko ścio ła
wca ło ści prze ista cza ła się wgrób Pa naJe zu sa. Drzwi głów ne by -
ły na ten czas za mknię te, a do ko ścio ła wcho dzi ło się drzwia mi
bocz nej na wy odstro ny sta re go wi ka ria tu. Ca ły sta ry ko ściół wy -
peł nia ły kar to no we de ko ra cje wy obra ża ją ce ska ły, a gdzieś w za -
ło mach tych skał umiesz czo ne by ły klat ki z pta ka mi, naj praw do -
po dob niej cu krów ka mi, któ re od cza su do cza su gru cha ły. Doj -
ście do gro bu zdo bi ły kwia ty, a w głę bi spo czy wa ła fi gu ra Pa -
na Je zu sa. Przy wej ściu war tę peł ni li stra ża cy ubra ni w ga lo we
mun du ry. Do sko na le pa mię tam, jak lśni ły ich heł my. 

NASTRÓJ BYŁ BARDZO PODNIOSŁY, WZRUSZAJĄCY
INIEZWYKLE UROCZYSTY. 

W wiel ką so bo tę świę ci li śmy to, co na sza ma ma Ma rian na przy -
go to wa ła, że by wło żyć do trzech ko szycz ków, gdyż ja imo je dwie
sio stry mu sia ły śmy mieć każ da swój osob ny ko szy czek ze świę -
con ką. Do świę ce nia szły śmy w od święt nych stro jach kra kow -
skich wy ko na nych wła sno ręcz nie przez ma mę. Wte dy, w cza sie
oku pa cji, strój lu do wy kra kow ski uwa ża ny był zaubiór na ro do wy
i no sze nie go by ło trak to wa ne ja ko prze jaw pa trio ty zmu. 

A CO BY ŁO W KO SZYCZ KACH? 

Jaj ka – mie li śmy od wła snych ku rek, chrzan – rósł w przy do mo -
wym ogród ku, sól – czę sto aż czar naodka mie nia i pieprz – oczy -
wi ście er zac, czy li na miast ka w po sta ci pie przu zio ło we go. 

Chle bek mie li śmy z wła sne go ziar na zmie lo ne go bądź ręcz -
nie nażar nach, bądź wmły nie upa naBiel skie go. Mie ląc wła sno -
ręcz nie przy uży ciu ża ren, trze ba by ło ro bić to po kry jo mu, gdyż
w cza sie oku pa cji by ło to su ro wo za bro nio ne.

Rów nież wę dli nę trze ba by ło zdo być po kąt nie, za zwy czaj do -
sko na le spraw dza ła się w tym przy pad ku po moc są siedz ka,
na któ rą za wsze moż na by ło li czyć.

Kie dy w 1943 ro ku ro dzi com uda ło się utu czyć nie wiel ką
świn kę, to ubój mu siał się od być pod czuj nym okiem ad mi ni stra -
cji nie miec kiej, gdyż po ło wę mię sa na le ża ło prze ka zać na rzecz
woj ska, oczy wi ście nie miec kie go. Wtym ce lu na le ża ło po je chać
do Bę dzi na na tak zwa ny szlach tus. 

Po za wy da rze nia mi zwią za ny mi ze Tri du um Pas chal nym,
w pa mię ci naj bar dziej utkwił mi śmi gus dyn gus. Ileż by ło za ba -
wy i ra do ści w tym dniu. Ra zem z in ny mi dzieć mi po le wa li śmy
się wo dą, wy ko rzy stu jąc do te go psi kaw ki za ku pio ne odod pu sto -
wych kra ma rzy. W tym dniu przy cho dzi li do nas rów nież wuj ko -
wie i w bar dziej dys tyn go wa ny spo sób po kra pia li na sze ma łe
głów ki per fu ma mi. 

I ta kie to by wa ły na sze świę ta, tak je za pa mię ta łam, dzię ki cze -
mu mo gę je po rów nać docza sów dzi siej szych, gdy wszyst ko wy -
glą da zu peł nie ina czej...”. 

Ży czy my Pań stwu, aby pod czas ro dzin nych spo tkań nie za -
bra kło wspo mnień o mi nio nych cza sach. Cza sach bło giej mło -
do ści Wa szych ro dzi ców i dziad ków. Niech po pły nie rze ka opo -
wie ści. Utrwal cie te wspo mnie nia. Nie za po mnij cie o ich pa mię -
ta niu. 

Maria Masłoń i Artur Ptasiński
Centrum Informacji Miejskiej, tel. 32 265 60 04.

Zagórzanki w strojach krakowskich. Od lewej do fotografii pozują: Ola
Merta, Grażyna Szota, Marysia Merta z lalką Ircią oraz Basia Merta.
Zdjęcie z czasów II wojny światowej pochodzi z rodzinnego archiwum
Marii Masłoń. 

Rodzina Mertów, zdjęcie komunijne – 1943 rok. Od lewej: babcia
Katarzyna, mama Marianna, Marysia, Basia, tata Władysław, Ola. 

Kościół pw. św. Joachima w szacie wiosennej. Widok od strony plebani.

Kościół pw. św. Joachima na pocztówce sprzed I wojny
światowej.

Stary kościół stanowi obecnie kruchtę świątyni
zbudowanej w latach 1898-1908. Widoczne na zdjęciu
„Drzwi główne były na ten czas zamknięte,
a do kościoła wchodziło się drzwiami bocznej nawy
od strony starego wikariatu”. 

Widok
od strony
Gródka
Rycerskiego.

Archiwum Marii Masłoń
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Pięć lat temu odszedł Rafał Sznajder
Krzysz tof Po lacz kie wicz

Pięć lat te mu ta wia do mość za -
smu ci ła nie tyl ko fa nów spor tu
w na szym mie ście. 13 kwiet -
nia 2014 ro ku zmarł wy bit ny sza -
bli sta Ra fał Sznaj der. Zo stał zna le -
zio ny mar twy na te re nie tar gów
w Płow diw, gdzie roz gry wa no mi -
strzo stwa świa ta ka de tów i ju nio -
rów, a on pro wa dził za wo dy w sza -
bli ja ko sę dzia. Przy czy ną śmier ci
był atak ser ca. Dwa la ta po tam tym
tra gicz nym wy da rze niu w So -
snow cu od był się I Me mo riał im.
Ra fa ła Sznaj de ra. To mię dzy na ro -
do wy tur niej w sza bli dziew cząt
i chłop ców, bę dą cy jed no cze śnie
Pu cha rem Za głę bia. W tym ro ku
od bę dzie się już czwar ta edy cja
me mo ria łu. 13 kwiet nia mło dzi
sza bli ści ry wa li zo wać bę dą w ha li
przy ul. Że rom skie go. Na ła mach
„Ku rie ra” przy po mi na my po stać
wy bit ne go szer mie rza.

Po cho dził z Bę dzi na, w któ rym
przy szedł na świat w 1972 ro ku.
Od naj młod szych lat in te re so wał
się spor tem, a wzor ce czer pał
od oj ca, któ ry był pił ka rzem. Za -
nim chwy cił za sza blę, ma rzył
o ho ke ju na lo dzie, ale skoń czy ło
się na pla nach. W wie ku 14 lat
tra fił do szer mier cze go „Za głę -
bia” pod skrzy dła Je rze go Wan -
dzio cha. Zna lazł się tam za na mo -
wą ko le gi, któ ry już pod jął tre nin -
gi. Pierw szy suk ces przy szedł
w 1990 ro ku. Wów czas się gnął
po ty tuł mło dzie żo we go wi ce mi -
strza Pol ski. – To był trud ny
czas – wspo mi nał Sznaj der. – Za -
głę bie ban kru to wa ło, za my ka no
ko pal nie, bra ko wa ło pie nię dzy.
By ły mo men ty, że je dy nym spa -
ring part ne rem był dla mnie tyl ko

tre ner. Ta kie sy tu acje po tra fią jed -
nak czło wie ka wzmoc nić i w mo -
im przy pad ku wła śnie tak by -
ło – pod kre ślał Sznaj der.

Po suk ce sach mło dzie żo wych
przy szły se nior skie trium fy, za -
rów no w kra ju, jak i pod czas za -
wo dów Pu cha ru Świa ta. W 1996
ro ku po raz pierw szy po je chał
na Igrzy ska Olim pij skie do Atlan -
ty, gdzie w ry wa li za cji in dy wi du -
al nej był 7, a w dru ży nie wy wal -
czył 4 miej sce. Na olim pia dzie
star to wał jesz cze dwu krot nie,
w Syd ney oraz w Ate nach.
W mię dzy cza sie wy wal czył czte -
ry me da le mi strzostw świa ta,
dwu krot nie się gał po me da le mi -
strzostw Eu ro py, w tym po zło to
w ry wa li za cji dru żyn. Był wie lo -
krot nym mi strzem Pol ski.

W 2003 ro ku wraz z ko le ga mi
z MO SiR So sno wiec, któ re
po upad ku sek cji Za głę bia prze -
ję ło pod swo je skrzy dła sza bli -
stów, się gnął po Klu bo wy Pu -
char Eu ro py.

Trzykrotnie został
wybrany sportowcem
roku w Sosnowcu.

Ka rie rę za wod ni czą za koń czył pod -
czas Pu cha ru Świa ta Mło dzie żow -
ców wso sno wiec kiej Ha li Wi do wi -
sko wo - Spor to wej 13 paź dzier ni -
ka 2007 ro ku. Mistrz szcze gól ne
sło wa uzna nia kie ro wał wów czas
dotre ne ra An drze ja Bi la. – Ukształ -
to wał mnie spor to wo. To zna ko mi ty
tre ner. Dzię ku ję mu, bo gdy by nie
on, pew nie nie do szedł bym tak wy -
so ko – mó wił Sznaj der.

Wy bit ne osią gnię cia sza bli sty
zy ska ły uzna nie władz So snow -

ca. Trzy krot nie zo stał wy bra ny
spor tow cem ro ku (1996, 1998,
2000).

Po za koń cze niu ka rie ry nie od -
szedł od szer mier ki. Był człon -
kiem za rzą du Pol skie go Związ ku
Szer mier cze go, wi ce pre ze sem To -
wa rzy stwa Mi ło śni ków Szer mier -
ki w So snow cu, sę dzią mię dzy na -

ro do wym, m. in. pod czas olim pia -
dy w Lon dy nie w 2012 ro ku.

– Je go odej ście bar dzo na mi
wstrzą snę ło. Od szedł czło wiek
o wiel kim ser cu, wspa nia ły sza -
bli sta, po tem dzia łacz, sę dzia. Był
pa sjo na tem spor tu, któ re go mi -
łość do szer mier ki prze ka zy wa -
na by ła ko lej nym po ko le niom

mło dych spor tow ców. Je stem
dum ny, że mo głem z nim przez
la ta współ pra co wać. W cięż kich
cza sach po tra fił osią gnąć wy ni ki,
o któ rych po wtó rze niu jak na ra -
zie mo że my po ma rzyć – pod kre -
śla An drzej Bil, by ły tre ner Sznaj -
de ra, a obec nie pre zes i szko le nio -
wiec To wa rzy stwa Mi ło śni ków
Szer mier ki Za głę bie.

Ra fał Sznaj der spo czął
na cmen ta rzu w Bę dzi nie -Ma ło -
bą dzu. 25 paź dzier ni ka 2014 r. sa -
li szer mier czej przy ul. Że rom -
skie go nada no je go imię oraz od -
sło nię to pa miąt ko wą ta bli cę.
W uro czy sto ściach wzię ła udział
ma ma sza bli sty, Zo fia Sznaj der,
któ ra prze ka za ła tro fea sza bli sty. 

– Ni gdy nie przy pusz cza łam,
że po ja wię się tu w tym miej scu,
w ta kim cha rak te rze, jak
dziś... Nie ste ty, los zrzą dził ina -
czej... Mój syn bar dzo ce nił to
miej sce, moż na by rzec, że był
klu bo wym pa trio tą, cie szył się
z każ dej spę dzo nej tu chwi -
li. (…) Nie chcia ła bym i Ra fał
też, by ta sa la no si ła je go imię,
tyl ko dla te go, że tak wy pa da, tyl -
ko po to, by wy po wie dzieć je go
na zwi sko pod czas uro czy sto ści.
Wie rzę, że ten pa tro nat ma głę bo -
ki cel, że mo że in spi ro wać nie jed -
ne go z was młod szych pod czas
tre nin gów, star szych w dzia łal no -
ści klu bo wej. Bo cza sem by wa
tak, że już bra ku je sił, pot spły wa
z czo ła, bo lą wszyst kie mię śnie
al bo bra ku je fun du szy, by zor ga -
ni zo wać ko lej ny tur niej. I to wła -
śnie w ta kich mo men tach niech
wspo mnie nie mo je go sy na Ra fa -
ła do da wam od wa gi i sił do dzia -
ła nia, aby ście tak jak on, cięż ka
pra cą i po świę ce niem mo gli wie le

osią gnąć i nie tyl ko w spo rcie, ale
tak że w ży ciu – mó wi ła pod czas
uro czy sto ści nada nia imie nia Ra -
fa ła Sznaj de ra Sa li przy ul. Że -
rom skie go Zo fia Sznaj der.

W pierw szą rocz ni cę śmier ci
od sło nię to ga blo tę z tro fe ami Ra -
fa ła Sznaj de ra. – Ga blo ta zo sta ła
ufun do wa na przez jed ne go
z człon ków To wa rzy stwa Mi ło -
śni ków Szer mier ki. Ra fał był
wzo rem do na śla do wa nia. Szko -
da, że mło dzi adep ci nie bę dą mo -
gli już ko rzy stać z je go po rad.
Wcho dząc na sa lę szer mier czą
i wi dząc je go tro fea, bę dą mo gli
przy naj mniej po pa trzeć na to, co
osią gnął ich star szy ko le ga. Duch
Ra fa ła ca ły czas bę dzie się tu uno -
sił – pod kre śla Krzysz tof Wą tor,
tre ner TMS Za głę bie.

reklama

reklama

Wspominamy wybitnego szablistę

MEDALOWY DOROBEK MISTRZA,
W TRWAJĄCEJ 21 LAT KARIERZE:

• Klubowy Puchar Europy
• Złoto ME w drużynie
• Srebro MŚ i ME w drużynie
• 3-krotny brąz MŚ (w tym

2-krotnie indywidualnie
i jednokrotnie w drużynie)

• 4-krotne złoto MP (w tym
3-krotne indywidualnie)

• 5-krotne srebro MP (w tym
3-krotne indywidualne)

• 6-krotny brąz MP (w tym
4-krotnie indywidualne)

• Srebro MP młodzieżowców
indywidualnie

• Brąz MP młodzieżowców
indywidualnie

• Udział w Olimpiadach:
Atlanta 1996, Sydney 2000,
Ateny 2004, Londyn 2012
(sędzia)

Niezwykła kariera szablisty trwała 21 lat. 

arc

Zasłużeni wyróżnieni
Sylwia Kosman

Ga la Do brych Ini cja tyw 2018,
pod czas któ rej uho no ro wa no oso -
by, jakie na co dzień dzia ła ją
na rzecz spo łecz no ści lo kal nej
So snow ca i ma łej oj czy zny, od by -
ła się 21 mar ca w Sa li Wi do wi -
sko wo -Kon cer to wej „Mu za”. 

Pod czas ga li tra dy cyj nie nie za -
bra kło po dzię ko wań i gra tu la cji.
Naj waż niej sze wy róż nie nia wrę -
czo no w ka te go riach: Wo lon ta -
riusz Ro ku 2018, Ani ma tor Ro -
ku 2018, Fir ma Przy ja zna Spo -
łecz no ści Lo kal nej 2018, Szko ła
Do brych Ini cja tyw 2018 oraz
Spo łecz na Ak cja Ro ku 2018.

Ga lę zorganizowano po raz
ósmy. – Wszy scy no mi no wa ni po -
przez za an ga żo wa nie, wdra ża nie
in no wa cyj nych i twór czych pro jek -
tów w co dzien ne ży cie spo łecz no -
ści mia sta So snow ca, da ją nam
przy kład, jak dzia łać, aby roz wi jać
spo łecz ność lo kal ną w każ dym
aspek cie ży cia co dzien ne go,
a w szcze gól no ści uwraż li wiać
mło de po ko le nie i udowadniać, że
moż na czer pać wiel ką sa tys fak cję

z po ma ga nia in nym. Wszyst kim
te go rocz nym lau re atom ser decz nie
gra tu lu je my – stwier dził Mi chał
Mer cik, peł no moc nik prezydenta
So snow ca ds. kul tu ry, roz wo ju
i dia lo gu spo łecz ne go.

So sno wiec kie Cen trum Or ga ni -
za cji Po za rzą do wych zbie ra ło no -
mi na cje, któ re mo gła zgło sić każ da
oso ba, oko ło dwóch mie się cy
przed pla no wa nym wy da rze niem.
Wy star czy ło wy peł nić wnio sek, za -

miesz czo ny nastro nie: www.wspar -
cie.so sno wiec.pl iprze słać go naad -
res e -ma il lub do star czyć oso bi ście
doSo sno wiec kie go Cen trum Or ga -
ni za cji Po za rzą do wych. Lau re atów
gali wy bra li człon ko wie ka pi tu ły
kon kur so wej, któ rzy oce nia li
wszyst kie in for ma cje o no mi no wa -
nym przed sta wio ne we wnio sku.
Wtym ro ku wskład ka pi tu ły we szli
przed sta wi cie le Urzę du Miej skie go,
So sno wiec kiej Ra dy Dzia łal no ści
Po żyt ku Pu blicz ne go oraz Ra dy
Miej skiej. Opra wą artystyczną te -
go rocz nej gali przy go to wa ło sto -
wa rzy sze nie Twór ców Sztu ki Pas -
sio nis. 

ZWYCIĘZCY GALI DOBRYCH INICJATYW:

• Wolontariusz Roku 2018: Jakub Kopeć 
• Animator Roku 2018: Beata Jankowska ze stowarzyszenia „Kocia

Becia”
• Akcja Roku 2018: Amatorski Klub Sportowy Górnik Niwka za akcję pn.

„Internet to nie wszystko – Idź na boisko!”
• Szkoła Dobrych Inicjatyw 2018: Zespół Szkół Elektronicznych

i Informatycznych w Sosnowcu
• Firma Przyjazna Społeczności Lokalnej 2018: Auchan Sosnowiec

Już po raz ósmy uhonorowano osoby, które działają na
rzecz miasta i jego mieszkańców. 

Mariusz Binkiewicz
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ROZRYWKA

Poziomo: 1 – Nosferatu lub Drakula, 5 – autor elementarza z Alą

i Asem, 8 – drewniany kuchenny stołek, 9 – sport uprawiany 

w kimonie, 10 – egzotyczny owoc z czubem, 11 – buziak, 

12 – chirurg lub stomatolog, 14 – nieboszczyk, 16 – zwierzę na

biegunach, 17 – etui na pistolet, 19 – nie każdy mieszka 

w Londynie, 21 – wyświetlany w kinie, 22 – leśny krewniak

świni, 25 – trzeba je kuć póki gorące, 28 – nasze morze, 

29 – sknera, 30 – w parze z anodą, 32 – enklawa w Afryce, 

34 – kubański taniec, 35 – największa rzeka Azji, 36 – tytoń do

niuchania, 37 – firmament, 38 – umieranie, 39 – przyroda.

Pionowo: 1 – Stanisław, bohater „Lalki”, 2 – ogół czasopism, 

3 – strumyk, 4 – fragment przedstawienia teatralnego, 5 – butelka,

6 – pnącze lasów międzyzwrotnikowych, 7 – macierzyński lub

samozachowawczy, 13 – samochód ze składanym dachem, 

15 – dziedzina gospodarki, 18 – ptak budujący wiszące gniazda,

20 – bieda, 23 – popularnie o czapce z daszkiem, 24 – występuje

w cyrku, 26 – ludowy instrument muzyczny, 27 – pieczątka, 

28 – węgierskie jezioro, 31 – narząd, 33 – zlot czarownic.

Rozwiązanie krzyżówki nr 3 /2019, OLGA RUDNICKA – BYLE DO PRZODU 
Na gro dy otrzy mu ją: Krystyna Z. , Anna J. , Konrad M.
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  4/2019

✂

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.

Sen sa cyj ny de biut po wie ścio wy o ko bie cie ja ko…
nie wol ni cy bia łe go męż czy zny

An na jest w szpi ta lu, wraz z mę żem i do pie ro co
uro dzo nym syn kiem. At mos fe ra jest tyl ko z po zo ru
sie lan ko wa. Bo An na nie jest iko nicz ną Pra mat ką,
tyl ko nie pew ną sie bie ko bie tą, któ ra nie od naj du je się
w swo jej ro li, jej sa mo oce na wy ni ka z te go, jak po -
strze ga ją ją męż czyź ni. W jej ży ciu cho dzi tyl ko o to,
by być po trzeb ną, po żą da ną i do strze ga ną.

An na słu ży swo im dzie ciom, mę żo wi i star sze mu
ko chan ko wi. Jej pra ca za wo do wa wy mie nio na jest
tyl ko mi mo cho dem, nie do wia du je my się ni cze go

o jej przy ja cio łach czy in nych bli skich oso bach. Nie
ma od wa gi po wie dzieć, cze go by chcia ła, zresz tą sa -
ma te go nie wie. Wie tyl ko, że chcia ła by, aby w jej
ży ciu zda rzy ło się coś nad zwy czaj ne go, „cał kiem od -
mien ne go od pra nia”. Ta tę sk no ta spra wia, że zo sta -
wia za so bą do tych cza so wą upo rząd ko wa ną eg zy -
sten cję (ze sprzą tacz ką i wy ma glo wa ny mi prze ście -
ra dła mi) dla mniej uła dzo ne go męż czy zny, in te lek -
tu ali sty. Czy w no wym związ ku bę dzie w sta nie
unik nąć daw nych błę dów?

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

Agnes Lidbeck

Odnaleźć się (Wyd. Prószyński i S-ka)

Po ru sza ją ca roz mo wa z wy jąt ko wym świad kiem hi -
sto rii 

Dla mnie Au schwitz za czę ło się po po łu dniu. Lu -
dzie nie przy po mi na li ani ko biet, ani męż czyzn.

Ali na Dą brow ska – nu mer obo zo wy 44165. Ja ko
dwu dzie sto lat ka zadruk ikol por to wa nie pra sy pod ziem -
nej zo sta ła aresz to wa na. Poro ku pod pi sa ła do ku ment, że
jest „wro giem na ro du nie miec kie go” i zo sta ła wy wie -
zio nadoobo zu Au schwitz, gdzie pod da wa no ją pseu do -

me dycz nym eks pe ry men tom dok to ra Men ge le. Prze ży -
ła pięć obo zów: Au schwitz -Bir ke nau, Ra vensbrück,
Mal chow, Bu chen wald iLe ip zig idwa mar sze śmier ci. 

Przez po nad 50 lat nie by ła w sta nie po je chać
do Oświę ci mia. Do pie ro te raz zde cy do wa ła się opo -
wie dzieć ca łą swo ją hi sto rię i opu bli ko wać li sty pi sa -
ne z obo zu.

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

Alina Dąbrowska, Wiktor Krajewski

Wiem, jak wygląda piekło. Alina Dąbrowska w rozmowie
z Wiktorem Krajewskim (Wyd. Prószyński i S-ka)

Ko lek cja ma tem tycz nych klej no tów na wy cią gnię -
cie rę ki

Sły sze li ście kie dyś o ar cy dzie łach ma te ma ty ki?
Każ dy z nas po tra fi wy mie nić ar cy dzie ła mu zy ki, ma -
lar stwa, li te ra tu ry, ale z pew no ścią nie ma te ma ty ki!

Wy obraź cie so bie na ukę czy ta nia, któ ra sku pia się
wy łącz nie na or to gra fii i in ter punk cji, nie mó wiąc nic
o po wie ściach ani po ezji. Ucznio wie, któ rzy ukoń czą
ta ką szko łę, z pew no ścią ni gdy nie się gną po książ kę.
Wie lu spo śród nas jest w bar dzo po dob nej sy tu acji, je -
śli cho dzi o ma te ma ty kę. Uczo no nas jej, lecz ni gdy

nie wy tłu ma czo no, po co. „Prze wod nik mi ło śni ka ma -
te ma ty ki” to ko lek cja ma te ma tycz nych klej no tów, do -
stęp na każ de mu, kto chce ją po znać, nie za leż nie
od wie dzy (czy nie wie dzy), ja ką wy niósł ze szko ły. 

Edward R. Sche iner man to ame ry kań ski ma te ma -
tyk, pro fe sor na Johns Hop kins Uni ver si ty. Stu dio wał
na Brown Uni ver si ty i Prin ce ton Uni ver si ty. Czło nek
Ame ri can Ma the ma ti cal So cie ty. Spe cja li zu je się
w teo rii gra fów.

Da ta wy da nia: 26 mar ca 2019 r. 

Edward R. Scheinerman

Przewodnik miłośnika matematyki. 
Arcydzieła dla każdego (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”

NA DUŻYM EKRANIE W NAJBLIŻSZYM CZASIE ZOSTANĄ WYŚWIETLONE:

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

4 kwietnia: „Eter”
11 kwietnia: „Atak paniki”
18 kwietnia: „Planeta singli 2”
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HO RO SKOP

BARAN (21.03. – 19.04.) – W tym
miesiącu będziesz miał przypływ
energii i nowej inspiracji do działania.
Wykorzystaj to. Dobry czas
na remont w domu lub odświeżenie
mieszkania. Uważaj w sklepach
na portfel. Postaraj się także więcej
odpoczywać po pracy.
BYK (20.04. – 22.05.) – Ten miesiąc
będzie dla Ciebie dość spokojny.
Spędzisz go, rozmyślając o dalszym
życiu. Będziesz mógł skupić się także
na życiu uczuciowym. Znajdziesz czas
na zrobienie gruntownych
wiosennych porządków. Wyrzuć
wiele zbędnych rzeczy, a poczujesz
się lekko.
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) –
Będziesz tryskać energią i budzić
podziw wśród innych osób, jednak
nie będzie to dla Ciebie dobry czas
na sprzątanie i porządki wiosenne.
Możesz poznać nowych ludzi, ale
uważaj – nie daj się wciągnąć w jakiś
spisek. Działaj rozsądnie.
RAK (22.06. – 22.07.) – Mogą
pojawić się drobne spory
z partnerem, ale szybko sobie z tym
poradzicie. W tym miesiącu będziesz
bardzo kreatywny i wprowadzisz
wiele zmian w swoim życiu. Uważaj
na finanse i nie rób zbyt pochopnych
zakupów. Nie daj się zbyt wciągnąć
portalom internetowym.
LEW (23.07. – 23.08.) – Nie bądź
złośliwy. Skup się na nowych
wyzwaniach. Masz duże możliwości
organizacyjne i wykorzystaj je w tym
miesiącu. Twórz, a nie niszcz.
Przemyśl wszystko, zanim
wprowadzisz zmiany w swoim życiu.
PANNA (24.08. – 22.09.) – Nowy
miesiąc i nowe plany. Masz dużo
energii i świetnie sobie poradzisz.
Troszkę problemów w życiu
uczuciowym i rodzinnym, ale dzięki
opanowaniu dasz sobie ze wszystkim
radę. Nie skrywaj swoich emocji i daj
im upust, jeśli tego potrzebujesz.
WAGA (23.09. – 22.10.) – W tym
miesiącu będziesz trochę mało
zdecydowany. Możesz też mieć
chwiejny nastrój. Wiedząc to, postaraj
się przeczekać ten zły okres. Spędź
ten czas przy książce bądź dobrym
filmie. Ciesz się spokojem i nabieraj
sił, by później zabrać się do owocnej
pracy.
SKORPION (23.10. –21.11) – Miesiąc
ten sprzyjać będzie życiu
towarzyskiemu i miłosnym
uniesieniom. Zaczniesz robić także to,
co lubisz i będzie to przynosić
finansowe efekty. Podążaj za swoją
intuicją, a będziesz w stanie dużo
osiągnąć.
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Bądź
odważny w swoim działaniu. Nie
cofaj się z raz obranej drogi i nie
oglądaj się za siebie. Zrób wokół
siebie porządek i wyrzuć stare
niepotrzebne wspomnienia. Miłość
jest w fazie żarliwego rozkwitu. Ciesz
się tym. Żyj też pasją, bo nikt nie jest
w stanie Cię zatrzymać.
KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.) –
W tym miesiącu będziesz nadzwyczaj
spokojny i nic Cię nie wyprowadzi
z równowagi. Uśmiechaj się często
i nie narzekaj. Wyjdź gdzieś ze
znajomymi i posłuchaj dobrej
muzyki. W pracy wszystko idzie
po Twojej myśli. Jest dobrze, więc
odetchnij i idź z prądem.
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Planety
Ci sprzyjają. Jeżeli jesteś
samotny – czeka Cię duże
powodzenie. Nie trać jednak głowy
i postępuj rozsądnie. Szykuje się miły
okres i wiele spotkań ze znajomymi.
Nie odkładaj ważnych rzeczy
na ostatnią chwilę. Mów to, co
myślisz, tylko w łagodny sposób.
RYBY (19.02. – 20.03.) – Spójrz
na pewne sprawy z innej strony,
a odetchniesz z ulgą. Możesz
rozważać przeprowadzkę do innego
miasta. Masz chęć do pomocy innym,
którzy na Ciebie liczą. Da Ci to dużo
radości i spełnienia.

reklama KINO
RE PER TU AR 
KI NA HE LIOS SO SNO WIEC 
29.03-04.04.2019r.

KINO KONESERA: WYŁĄCZNIE
W PONIEDZIAŁEK
„FREE SOLO” GODZ. 18: 30
Dokument, Od lat: 13, USA, 2018, 100 min
KINO KONESERA: WYŁĄCZNIE W ŚRODA
„PRZEMYTNIK” GODZ. 18: 30
Kryminał, Od lat: 15, USA, 2018, 116 min 
KULTURA DOSTĘPNA: WYŁĄCZNIE
W CZWARTEK
„ETER” GODZ. 13: 00, 18: 00
Dramat/Historyczny, Od lat: 15,
Polska/Ukraina/Węgry, 2018, 117 min
PRZEDPREMIERA:
„SHAZAM!” NAPISY WYŁĄCZNIE W SOBOTĘ
Science-Fiction/Akcja, Od lat: 13,
USA, 2019, 132 min GODZ. 17: 30
„SHAZAM!” DUBBING WYŁĄCZNIE
W NIEDZIELĘ

Science-Fiction/Akcja, Od lat: 13,
USA, 2019, 132 min GODZ. 14: 00
PREMIERA:
„MIŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIE” 16: 00
Dramat/Historyczny/Religijny, Od lat: 13,
Polska, 2019, 90 min
„DUMBO” 10: 30, 15: 30, 18: 00
Familijny, Od lat: 7, USA, 2019, 122 min
„3D DUMBO” 13: 00
Familijny, Od lat: 7, USA, 2019, 122 min
FILMY TYGODNIA:

„CIEMNO, PRAWIE NOC” 19: 15, 21: 45
Thriller/Kryminał, Od lat: 15, Polska, 2018,
„WŁADCY PRZYGÓD. STĄD DO OBLIVIO”
10: 15, 15: 10, 15: 20
Komedia/Przygodowy/Familijny, Od lat: 7,
Polska, 2019, 101 min
„TO MY”
13: 20, 17: 30, 18: 30, 20: 45, 21: 00
Horror, Od lat: 15, USA, 2019, 116 min
„KURIER” 12: 40, 14: 00, 16: 45, 20: 15

Dramat, Biograficzny, Od lat: 13, Polska, 114
min. 
„KAPITAN MARVEL” NAPISY
14: 00, 16: 30, 17: 30, 20: 30
Akcja, Sci-Fi, Od lat: 13, USA, 124 min,
„KAPITAN MARVEL” DUBBING
10: 45, 11: 10, 11: 15, 13: 45,
Akcja, Sci-Fi, Od lat: 13, USA, 124 min,
14: 00, 14: 10
„CAŁE SZCZĘŚCIE” 10: 45, 11: 50, 12: 40
Komedia romantyczna, Od lat: 13,
Polska, 109 min.

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 – kwiecień  2019

02 Wt 10:00 TARTUFFE/ Molier 
03 Śr 10:00 TARTUFFE/ Molier 
04 Czw 19:00 BOEING, BOEING/ M. Camoletti 
05 Pt 19:00 BOEING, BOEING/ M. Camoletti 
06 Sb 18:00 POMOC DOMOWA/ M. Camoletti 
07 Nd 11:00 SZEWCZYK DRATEWKA/ M. Kownacka 
07 Nd 18:00 POMOC DOMOWA/ M. Camoletti 
10 Śr 19:00 DEAD GIRLS WANTED/ J. Janiczak, 
G. Stępniak/ PREMIERA STUDENCKA 
11 Czw 19:00 DEAD GIRLS WANTED/ J. Janiczak, 
G. Stępniak 
12 Pt 19:00 PREZENT URODZINOWY/ R. Hawdon 
13 Sb 18:00 HORROR SZAŁ / P. Pilarski 

14 Nd 18:00 HORROR SZAŁ / P. Pilarski 
16 Wt 10:00 SZEWCZYK DRATEWKA/ M. Kownacka 
17 Śr 10:00 PYZA NA POLSKICH DRÓŻKACH /
M. Kownacka
24 Śr 10:00 SZEWCZYK DRATEWKA/ M. Kownacka 
25 Czw 10:00 TARTUFFE/ Molier 
26 Pt 10:00 TARTUFFE/ Molier 
26 Pt 10:00 TARTUFFE/ Molier 
26 Pt 19:00 TARTUFFE/ Molier 
27 Sb 18:00 BOEING, BOEING/ M. Camoletti 
28 Nd 18:00 BOEING, BOEING/ M. Camoletti 
30 Wt 10:00 WRÓG – INSTRUKCJA OBSŁUGI/
D. Cali, S. Bloch

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 4 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
bilety na spektakle „Dead girls wanted”
w dniach 10 i 11 kwietnia, spektakl „Horror
szał” w dniu 14 kwietnia i sztukę
„Świetoszek” w dniu 26 kwietnia. 

Muzyczny „Horror szał”  z Wampirem z Zagłębia

Premiera komedii Moliera w Teatrze Zagłębia

Skąd bio rą się na sze lę ki i oba wy?
Te atr Za głę bia pró bu je od po wie -
dzieć na to py ta nie i za pra sza wi -
dzów na spek takl „Hor ror szał”
Prze my sła wa Pi lar skie go. Spek -
takl w re ży se rii Jac ka Ja brzy ka,
utrzy ma ny jest w kon wen cji mu -
zycz ne go hor ror. Skąd ta ki po -
mysł?

– Pra co wa li śmy nad spek ta -
klem na Syl we stra i kar na wał.
A Syl we ster jest z jed nej stro ny
cza sem wcho dze nia w no we,
a z dru giej prze cież – po że gna nia
się ze sta rym, z tym, do cze go je -
ste śmy przy wią za ni. To, co już
oswo ili śmy, choć mo że nie ide al -
ne, to jed nak jest zna ne, a z tym
no wym i nie wia do mym wią że się
mnó stwo lę ków. Stąd wła śnie
hor ror, któ ry da je moż li wość

oswa ja nia stra chu i prze pra co wa -
nia go w bez piecz nych wa run -
kach. A per spek ty wa kar na wa łu
spo wo do wa ła, że ten hor ror jest
na po gra ni czu re wii, mu si ca lu
i show – przyznaje Ja cek Ja -
brzyk, re ży ser spek ta klu.

Spek takl opo wia da hi sto rię
dwój ki mło dych lu dzi, któ rzy
spę dza ją Syl we stra w opusz czo -
nym do mu. Za po wia da się wy jąt -
ko wo, ale na strój psu ją po ja wia ją -
cy się ko lej no nie za po wie dzia ni
go ście: Wam pir z Za głę bia, Glo -
ria Vic tis i Dzia dek kom ba tant.
To wa rzy stwo oka zu je się nie -
przy pad ko we i, jak się oka zu je,
ma do zre ali zo wa nia „Bar dzo
Waż ny Plan”.

Mu zy kę do spektaklu skom po -
no wał Ra fał Ma tu szak, zwią za ny

z ze spo łem Co ma. Na ży wo wy -
ko na ją ze spół mu zycz ny Me lan -
cho lia (w spek ta klu: Pro ce sy
Gnil ne) w skła dzie: Ma te usz Ze -
gan (in stru men ty kla wi szo we),
Mi chał Ma ślak (gi ta ra/wo kal),
Prze my sław Bo ro wiec ki (per ku -
sja) oraz Ra fał Mi ciń ski (gi ta ra ba -
so wa). Sce no gra fię i ko stiu my
przy go to wał Łu kasz Bła że jew ski,
sce no graf, ma larz i per for mer. 

Na sce nie wy stą pią: Agniesz ka
Bień kow ska, Be ata Deut sch man,
Si bo ni si we Ndlo vu – Su char ska
(go ścin nie), Mi chał Ba ła ga,
Alek san der Bli tek, To masz Ko -
cuj (go ścin nie), Grze gorz Kwas,
Woj ciech Le śniak, To masz Mu -
szyń ski i An drzej Śle ziak. Spek -
ta kle od bę dą się w dniach 13 i 14
kwiet nia o godz. 18.00. SK

„Tar tuf fe” – sztu ka po wszech nie zna na ja ko
„Świę to szek” – to naj now sza pro po zy cja Te -
atru Za głę bia. Re ży se rii spek ta klu pod jął się
Ru dolf Zio ło, a pre mie ra od by ła się 29 mar ca.
Ko lej ne po ka zy moż na zo ba czyć 2, 3, 25 i 26
kwiet nia.

Hi sto ria Świę tosz ka to jed na z naj gło śniej -
szych sztuk Mo lie ra na pi sa na w 1664 ro ku.
Przez pięć lat by ła ob ję ta za ka zem wy sta wia -
nia wy da nym przez Lu dwi ka XIV, zaś ar cy bi -
skup Pa ry ża pod ka rą eks ko mu ni ki za bra niał
wier nym przed sta wia nia, oglą da nia, a na wet
czy ta nia te go utwo ru.

Dra mat Mo lie ra to opo wieść o Tar tuf fie ja -
ko sym bo lu po li tycz nej si ły, któ ry wy ko rzy -
stu je re li gię dla osią gnię cia wła snych ce lów.
Or gon, za śle pio ny ide olo gią, do pro wa dza
do ru iny ro dzi nę, pa ni Per nel le ter ro ry zu je

naj bliż szych swą na iw ną wia rą, a po zo sta li
człon ko wie ro dzi ny: El mi ra, Ma rian na, Da -
mis i Kle ant, pró bu ją prze ciw sta wić się ob łud -
ne mu Świę tosz ko wi i przy wró cić za bu rzo ny
przez nie go spo kój w ro dzin nym do mu. 
Za dra ma tur gię spek ta klu od po wia da Da ria
Ku bi siak, sce no gra fia to dzie ło An drze ja Wit -
kow skie go, mu zy kę opra co wał Mar cin Nen -
ko, a za ruch sce nicz ny od po wia da Na ta lia
Din ges. SK

Spektakl łączy elementy rewii, musicalu i show. 

Nieśmiertelnego „Świętoszka” można oglądać na deskach teatru
od 29 marca. 

Maciej Stobierski

Maciej Stobierski

WYSTĘPUJĄ: Agnieszka Bałaga-Okońska,
Agnieszka Bieńkowska, Ryszarda Bielicka-
Celińska, Ewa Kopczyńska, Michał Bałaga,
Przemysław Kania, Grzegorz Kwas, Zbigniew
Leraczyk, Wojciech Leśniak, Piotr Zawadzki,
Grzegorz Dzwonek (statystowanie).




