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SOSNOWIEC SIĘ ŚMIEJE!
To będzie wielkie otwarcie muszelki koncertowej po gruntownym remoncie! 8 września w parku w Kazimierzu odbędzie się Sosnowiecki Iwent Kabaretowy.  Start o godz. 17.00. 

Krzysz tof Po lacz kie wicz 
 
– Przed na mi po nad czte ry go dzi ny 
świet nej za ba wy. To pierw sza edy -
cja SIK-u, z za ło że nia li czy my, że 
bę dzie to cy klicz na im pre za ka ba -
re to wa, któ rej w na szym mie ście, 
re gio nie bra ku je – pod kre śla Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So -
snow ca. Wi dzom za pre zen tu ją się 

naj więk sze gwiaz dy ro dzi me go ka -
ba re tu. – Wy stą pią: Ka ba ret Mło -
dych Pa nów (na zdjęciu), Ka ba ret 
Ske czów Mę czą cych, Ka ba ret Cze -
su af, a tak że ro dzi me, za głę biow -
skie gwiaz dy stand up’u – so sno wi -
cza nin Ja cek Noch i An to ni Gor -
goń „Gru cha”. Ca łość po pro wa dzi 
Ma riusz Ka ła ma ga – mó wi Piotr 
So bik, szef agen cji Star Ma na ger, 

któ ra wraz z mia stem or ga ni zu je 
przed się wzię cie. 

Bi le ty w ce nie 90 zł moż na jesz cze 
ku pić, m.in. wcho dząc na na szą stro -
nę in ter ne to wą: www.so sno wiec.pl 
oraz stro nę: star ma na ger. pl.  

– Przed la ty w par ku w Ka zi mie rzu 
od by wał się sze reg im prez ple ne ro wych. 
Chce my wró cić do tam tej tra dy cji. 
Obiekt prze szedł grun tow ną me ta mor -

fo zę, dzię ki cze mu mo że my tu taj or ga -
ni zo wać im pre zy z praw dzi we go zda -
rze nia – do da je pre zy dent Chę ciń ski. 

Prze bu do wa musz li kon cer to wej 
wraz z oto cze niem w par ku im. Jac -
ka Ku ro nia w So snow cu oraz re wi -
ta li za cja Miej skie go Do mu Kul tu ry 
„Ka zi mierz” po chło nę ła w su mie 
po nad 13 mln zł, z cze go po nad  
11 mln zł to unij ne do fi nan so wa -

nie. Po zo sta łe środ ki po cho dzi ły 
z bu dże tu gmi ny. W przy pad ku 
musz li kon cer to wej za da nie obej -
mo wa ło m.in. roz bu do wę ist nie ją -
ce go bu dyn ku o no wą część, ter mo -
mo der ni za cję bu dyn ku tech nicz ne -
go, re mont ogro dze nia, a tak że wy -
mia nę na wierzch ni ale jek par ko -
wych. A to nie ko niec im prez ka ba -
re to wych. str. 3 ➤

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej 
w Katowicach wybuduje 
nową halę na terenie 
zakładu przy 
 ul. Milowickiej. Hala, która 
ma kosztować ok. 20 mln zł, 
powinna rozwiązać 
problem nieprzyjemnego 
zapachu, z jakim 
mieszkańcy walczą od lat.

str. 2 ➤

Spotkanie z cyklu 
„Miasta Idei”, którego 
bohaterem będzie 
Sosnowiec, już  
4 września odbędzie się 
przy Wake Zone Stawiki. 
W planach nie tylko 
debata o wizerunku 
i tożsamości Sosnowca, 
a także warsztaty dla 
mieszkańców.  
Start o godz. 18.00.  
Wstęp wolny. 

Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy jedno 
podwójne zaproszenie na Sosnowiecki Iwent Kabaretowy, do odbioru w naszej redakcji. 
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Michał Zastrzeżyński to m.in. świetny specjalista od zamówień publicznych. 

M
aciej Łydek

JESZCZE ROK CIERPLIWOŚCI 
Mieszkańcy Milowic nie dali za wygraną i przez ostatnie miesiące walczyli z uciążliwym zapachem, który 
ma pochodzić z katowickiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Zakładu Odzysku 
i Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Milowickiej.

Będzie nowa hala, zniknie fetor w Milowicach? 

Sylwia Turzańska 
 
Po licz nych in ter wen cjach i zgło -
sze niach miesz kań ców o za tru -
wa ją cym ży cie fe to rze, wła dzom 
So snow ca i Ka to wic, uda ło się 
dojść do po ro zu mie nia. Pod czas 
wspól nej kon fe ren cji pra so wej, 
Mar cin Kru pa, pre zy dent Ka to -
wic, ogło sił, że pro blem po win -
na roz wią zać bu do wa no wej, 
szczel nej ha li na te re nie za kła du. 
– Bu do wa ha li jest w tej chwi li 
prio ry te tem dla MPGK i mia sta 
Ka to wi ce. Zo stał już pod pi sa ny 
wnio sek o wy da nie de cy zji śro -
do wi sko wej. W tej chwi li re ali -
zo wa ny jest etap zwią za ny 
z pro ce du ra mi, któ ry jest bar dzo 
waż ny w przy pad ku te go ty pu 
in we sty cji. Trwa two rze nie 
szcze gó ło we go pro gra mu funk -
cjo nal no -użyt ko we go oraz Spe -
cy fi ka cji Istot nych Wa run ków 
Za mó wie nia. Peł na do ku men ta -
cja po win na być go to wa je sie nią 
te go ro ku. W pierw szej po ło wie 
przy szłe go ro ku roz pocz ną się 
pra ce bu dow la ne, a ich za koń -
cze nie pla no wa ne jest na dru gą 
po ło wę 2020 ro ku – mó wi Mar -
cin Kru pa.  

Za nim zo stał zło żo ny wnio -
sek o wy da nie de cy zji śro do wi -

sko wej do Re gio nal nej Dy rek -
cji Ochro ny Śro do wi ska, przy -
go to wa no kar tę in for ma cyj ną 
przed się wzię cia. Za wie ra ona 
m.in. ob li cze nia do ty czą ce 
emi sji do po wie trza i ha ła su, 
a tak że nie zbęd ne za ło że nia 
tech no lo gicz ne. Wy ni ka 
z niej, że od pad do tych czas 
pry zmo wa ny na ze wnątrz bę -
dzie pod da wa ny pro ce so wi 
doj rze wa nia w 10 żel be to -
wych, za my ka nych po miesz -
cze niach. Każ de wy po sa żo ne 
bę dzie w od dziel ny wen ty la tor 
na po wie trza ją cy, przy spie sza -

ją cy etap sta bi li za cji. Po za -
koń cze niu te go eta pu od pad 
bę dzie zgod nie z ka no na mi 
kom po sto wa nia prze sie wa ny 
i ten pro ces tak że od by wał się 
bę dzie w szczel nej ha li. Ca ły 
obiekt zo sta nie do dat ko wo 
wy po sa żo ny w pro fe sjo nal ny 
sys tem wen ty la cji i oczysz cza -
nia po wie trza. Bę dą to mię dzy 
in ny mi płucz ki wod ne i che -
micz ne.  

– Od wie lu lat je stem ata ko -
wa ny za to, że nic nie ro bię w tej 
spra wie. Po dob nie jak pre zy -
dent Kru pa. To nie praw da. 

Od kil ku mie się cy ze so bą roz -
ma wia li śmy, szu ka li śmy roz -
wią za nia i za to wszyst ko pa nu 
pre zy den to wi Kru pie dzię ku ję. 
Chciał bym pro sić miesz kań ców 
Mi lo wic o jesz cze chwi lę cier -
pli wo ści. Dzia ła nia już zo sta ły 
pod ję te. W ro ku 2020 po win no 
być za koń cze nie in we sty cji 
– mó wił Chę ciń ski.  

W cią gu ostat nie go ro ku 
na po pra wę pro ce sów tech no -
lo gicz nych i zmi ni ma li zo wa nie 
uciąż li we go od dzia ły wa nia 
prze zna czo no oko ło 2 mln zł. 
MPGK m.in. za ku pi ło i re gu -
lar nie sto su je 4 ar mat ki an ty -
odo ro we (każ da o war to ści 40 
tys. zł) oraz myj ki do po sa dzek. 
Pra cow ni cy przy kry li tak że 
mem bra na mi izo lu ją cy mi 
znaj du ją cy się na ze wnątrz sta -
bi li zat. W ha li przy jęć od pa -
dów uru cho mio no in sta la cję 
an ty odo ro wą o war to ści 125 
tys. zł i są sto so wa ne tam też 
pre pa ra ty neu tra li zu ją ce za -
pach. Z te re nu za kła du wy wie -
zio no na to miast oko ło 13 tys. 
ton zma ga zy no wa ne go kom -
po stu prze zna czo ne go na re -
kul ty wa cję skła do wi ska. Bu do -
wa no wej ha li ma kosz to wać 
ok. 20 mln zł. 

Michał Zastrzeżyński, 
dotychczasowy naczelnik 
Wydziału Zamówień 
Publicznych w UM w 
Sosnowcu, objął stanowisko 
wiceprezydenta miasta. Będą 
mu podlegać Wydział 
Gospodarki Komunalnej, 
Wydział Ekologii i Gospodarki 
Odpadami oraz Wydział 
Zamówień Publicznych. 
 

– Od mo men tu, gdy zo sta -
łem pre zy den tem, pod ją łem 
de cy zję, że naj bliż szych współ -
pra cow ni ków do bie ram wy -
łącz nie we dług klu cza kom pe -
ten cji. Mo imi za stęp ca mi są 
naj lep si fa chow cy w swo ich 
dzie dzi nach, a nie dzia ła cze 
par tyj ni. Na kie row ni cze sta no -
wi ska po wo łu je my oso by do -

świad czo ne – pod kre śla Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So -
snow ca. 

Mi chał Za strze żyń ski ukoń -
czył Aka de mię Eko no micz ną 
oraz stu dia po dy plo mo we z za -
kre su za mó wień pu blicz nych. 
W Urzę dzie Miej skim w So -
snow cu pra cu je od 2015 ro ku, 
kie dy wy grał kon kurs na sta no -
wi sko na czel ni ka Wy dzia łu Za -
mó wień Pu blicz nych.  

Mi chał Za strze żyń ski jest 
trze cim za stęp cą pre zy den ta 
So snow ca. Pre zy den ta za stę pu -
ją tak że Zbi gniew By szew ski, 
od po wie dzial ny m.in. za edu ka -
cję i go spo dar kę miesz ka nio wą 
oraz Je re miasz Świe rzaw ski, 
od po wie dzial ny m.in. za in we -
sty cje i za rzą dza niem ru chu 
dro go wym. ST

Ron do za miast tra dy cyj ne go 
skrzy żo wa nia – to naj więk sze 
zmia ny w trwa ją cej prze bu do -
wie skrzy żo wa nia ulic Ostro -
gór skiej i Ja giel loń skiej. To 
bę dzie eks pre so wa in we sty cja, 
po nie waż wy ko naw ca ma czas 
tyl ko do grud nia 2019 ro ku. 
Umo wę z wy ko naw cą, fir mą 
Ber ger Bau, pod pi sa no 5 
sierp nia w Urzę dzie Miej -
skim. 22 sierp nia skrzy żo wa -
nie zo sta ło za mknię te dla ru -
chu. 

Uli ca Ostro gór ska to głów -
na ar te ria, któ rą wy bie ra ją kie -
row cy po ru sza ją cy się po mię dzy 
So snow cem a My sło wi ca mi 

oraz osie dlem Naf to wa. 
– W go dzi nach szczy tu prze jeż -
dża tę dy po nad 1100 sa mo cho -
dów na go dzi nę. Te raz w miej -
sce skrzy żo wa nia w kształ cie li -
te ry „T”, po ja wi się ron -
do z trze ma wlo ta mi – wy ja -
śnia Ar ka diusz Chę ciń ski, pre -
zy dent So snow ca. 

Oprócz sa me go skrzy żo wa -
nia prze bu do wą ob ję ty zo sta nie 
bli sko 400-me tro wy od ci nek 
uli cy Ostro gór skiej (kil ka dzie -
siąt me trów przed ron dem i ca ły 
od ci nek do prze jaz du ko le jo we -
go). Po pra wi się rów nież bez -
pie czeń stwo pie szych i ro we -
rzy stów, po nie waż przej ścia 

i prze jaz dy dla ro we rów bę dą 
do dat ko wo oświe tlo ne i wy po -
sa żo ne w tzw. azy le, któ re uspo -
ko ją ruch sa mo cho do wy. W ra -
mach prze bu do wy wy bu do wa -
ny zo sta nie frag ment dro gi ro -
we ro wej, któ ra po łą czy bul war 
Czar nej Prze mszy z uli cą Ja -
giel loń ską. – Z ko lei w re jo nie 
ogród ków dział ko wych po -
wsta nie kil ka dzie siąt miejsc 
par kin go wych, aby dział kow cy 
mo gli bez piecz nie zo sta wić 
swo je sa mo cho dy. No wo ścią 
bę dzie rów nież za tocz ka 
do kon tro li dro go wych – do da -
je Je re miasz Świe rzaw ski, za -
stęp ca pre zy den ta mia sta od po -

wie dzial ny m.in. za miej skie in -
we sty cje. 

Prze bu do wa na zo sta nie rów -
nież sieć urzą dzeń in fra struk tu -
ry tech nicz nej ko li du ją cej z pla -
no wa nym przed się wzię ciem 
sie ci ka na li za cji desz czo wej, sie -
ci elek trycz nych, oświe tle nia 
ulicz ne go, sie ci te le tech nicz -
nych, sie ci wo do cią go wej, sie ci 
ga zo wej. 

Ca ła in we sty cja, na któ rą 
wy ko naw ca fir ma Ber ger Bau 
udzie li 7-let niej gwa ran cji, jest 
war ta 5,4 mln zł. Mia sto otrzy -
ma ło 2,4 mln zł do fi nan so wa -
nia z re zer wy sub wen cji ogól -
nej Mi ni stra Fi nan sów. Ze 

wzglę du na tem po prac, skrzy -
żo wa nie ulic Ostro gór skiej 
i Ja giel loń skiej bę dzie cał ko wi -
cie wy łą czo ne z użyt ko wa nia, 
a ruch sa mo cho do wy bę dzie 
po pro wa dzo ny ob jaz dem, 
głow nie z wy ko rzy sta niem uli -

cy Naf to wej. – Cza su jest nie -
wie le, ale o ter min re ali za cji je -
stem spo koj ny  – pod kre ślał 
pod czas pod pi sa nia umo -
wy Mi chał Sa rań czak, dy rek tor 
od dzia łu fir my Ber ger Bau 
w Chrza no wie. KP

Trzeci zastępca 
prezydenta miasta

Ruszyła przebudowa skrzyżowania ulic Ostrogórskiej i Jagiellońskiej

UWAGA NA ZMIANĘ PRZYSTANKÓW I ROZKŁADU JAZDY

Od 22 sierpnia 2019 r. uruchomione zostało tymczasowe 
stanowisko przystanku autobusowego Sosnowiec 
Wspólna w kierunku ronda Ludwik. Stanowisko zlokalizowane jest 
przy ulicy Sienkiewicza, przed skrzyżowaniem z ulicą Wspólną, 
na wysokości przejścia podziemnego. Przystanek obsługiwany jest 
przez linię autobusową nr 835, jadącą w kierunku Maczek 
(Sosnowiec) oraz komunikację zastępczą, oznaczoną jako C-J, 
uruchomioną na czas realizacji zadania.

Marcin Krupa (z prawej), prezydent Katowic razem z Arkadiuszem Chęcińskim, 
prezydentem Sosnowca, przedstawili harmonogram prac nad nową halą. 

Sylw
ia Turzańska
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„TAK NAPRAWDĘ WSZYSCY KOCHAJĄ 
SOSNOWIEC, TYLKO WSTYDZĄ SIĘ PRZYZNAĆ”

Krzysz tof Po lacz kie wicz 
 
27 paź dzier ni ka w so sno wiec kiej „Mu zie” 
od bę dzie się ofi cjal ny Ro ast Mia sta So sno -
wiec. Ho no ru So snow ca bro nić bę dzie pre -
zy dent Ar ka diusz Chę ciń ski. 

Czy wyj dzie obron ną rę ką i po ka że wła ści -
we miej sce wszyst kim ro astu ją cym? Te go do -
wie my się wkrót ce. Waż ne jed nak, że So sno -
wiec, ja ko pierw sze mia sto sta nie do wal ki 
o mia no „Mia sta z dy stan sem”. – Gwa ran tu -
ję, że nie bę dę brał jeń ców i obro nię ho nor 
na sze go mia sta. To bę dzie cie ka we i zu peł nie 
no we do świad cze nie. Bi le ty już moż na ku pić 
na stro nie Miej skie go Klu bu im. Ja na Kie pu -
ry – wy ja śnia Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent 
So snow ca. 

Wy da rze nie po pro wa dzi Ar ka diusz „Pan” 
Paw łow ski zna ny z pro wa dze nia wszyst kich 
edy cji gal Fa me MMA. Na sce nie po ja wią się 

Bar tosz Gaj da (Łow cy. B), Ja siek Bor kow ski, 
Chwy tak, Mar cin Zbi gniew Woj ciech, Ja -
kub Po czę ty, Ku ba Ro sa, Da mian Ku bik, 
Pa weł Re szel i Piotr Woj te czek. W for mie 
prze ka zu my śli wy da rze nie uatrak cyj ni zna -
ny wszyst kim Krzysz tof Ski ba oraz Ja cek 
Noch. O opra wę mu zycz ną za dba Zgas & 
Zga sik, pierw szy w świe cie be at bo xu ją cy 
brzu cho mów ca. To nie ko niec nie spo dzia -
nek! 

15 wrze śnia na stro nie: www.Ro asty.pl 
star tu je kon kurs, w któ rym do wy gra nia bę -
dzie po nad 100 na gród. Mię dzy in ny mi 
week en do wy po byt all in c lu si ve dla dwóch 
osób z ro man tycz ną ko la cją i eks tre mal ny mi 
prze ży cia mi. 
Jak to się wszyst ko za czę ło? 

2 czerw ca na swo im fa ce bo oko wym pro fi lu 
Fi lip Chaj zer opu bli ko wał wpis „Szu kam 
do ma te ria łu w „Dzień Do bry TVN”  

30-latków (bądź wię cej), któ rzy ni gdy nie by li 
za gra ni cą na sze go pięk ne go kra ju. PS. So -
sno wiec się nie li czy”. Te mat pod chwy ci ły 
me dia i so sno wi cza nie, a wśród nich po ja wił 
się ko men tarz Do mi ni ka Cha ra si ma „(...) Ja 
bym chciał, aby w So snow cu ktoś urzą dził 
ROAST So snow ca i że by to la ta ło po sie ci. 
To naj lep szy spo sób na do brą re kla mę”. 

Mia sto pod ję ło to wy zwa nie. Szer szej pu -
blicz no ści po ka że my, że So sno wiec się li czy 
i to bar dzo! 
 
Jak, gdzie i kie dy? 
Bi le ty w ce nie 79 i 89 zł do na by cia: 
http://www.kie pu ra.pl/pl,re per tu ar 
Do stęp on li ne z do wol ne go miej sca na Zie -
mi (Pay -Per -View) już od 19 zł – http://li -
ve.ro asty.pl/ 
Bie żą ce in for ma cje o wy da rze niu: 
www.so sno wiec.pl; www.RoastSosnowca.pl

Pod koniec sierpnia 
na sosnowieckich Stawikach 
otwarto nowy plac zabaw. 
Jego budowę zlecił Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Co 
warte podkreślenia, większość 
urządzeń dla najmłodszych 
ufundowała firma Hags, 
producent urządzeń 
zabawowych, który w zeszłym 
roku otworzył zakład 
przy trasie S1.  
 
Na po wierzch ni po nad 700 
me trów kwa dra to wych za in -
sta lo wa no sze reg urzą dzeń, 
z któ rych ko rzy stać mo gą 
dzie cia ki. Nie za po mnia no 
tak że o nie peł no spraw nych. 
Plac te ma tycz nie na wią zu je 
do znaj du ją ce go się obok ką -
pie li ska. Ma my więc okręt, 
kro ko dy la czy zwie rzę ta mor -
skie.  

W ra mach in we sty cji za mon -
to wa no tak że ław ki, ko sze 
na śmie ci oraz sto ja ki na ro we -
ry. So sno wiec ki MOSiR 
za przy go to wa nia po wierzch ni 
i mon taż za pła cił po nad  
300 tys. zł. KP

Rozpoczęły się prace przy 
budowie kolejnej drogi 
rowerowej w Sosnowcu. Tym 
razem Pogoń połączona 
zostanie z Będzinem i centrum 
miasta. Dzięki inwestycji 
zyskają też piesi.  
 
20 sierp nia ru szy ły pra ce 
przy bu do wie ko lej ne go cią gu 
pie szo -ro we ro we go. Cho dzi 
o ma ją cy ok. 750 me trów frag -
ment dro gi od skrzy żo wa nia 
z Gro ta -Ro wec kie go aż do uli -
cy Bę dziń skiej. W ra mach za -
da nia po wsta ną tak że no we za -
to ki po sto jo we. 

In we sty cja do sko na le ze pnie 
ze so bą już ist nie ją ce dro gi ro -
we ro we – na tzw. „śli ma ku”, 
przy ul. Że rom skie go, a tak że 
w kie run ku Bę dzi na. Wkrót ce 

ru szą tak że pra ce przy bu do wie 
no wej dro gi ro we ro wej wzdłuż 
Gro ta -Ro wec kie go oraz na ul. 
Mi rec kie go. 

No wy ciąg pie szo -ro we ro wy 
roz pocz nie się na wy so ko ści 
przej ścia pod ziem ne go. Co 
waż ne, sa mo przej ście zo sta nie 
za mu ro wa ne z obu stron. 
Po nim bę dzie prze bie ga ła no -
wa dro ga ro we ro wa. Tuż 
za skrzy żo wa niem z Gro ta -Ro -
wec kie go, ro we rzy ści po ja dą 
dru gą stro ną, aż do ron da Mi -
cha li ny Ko niecz nej. Tam dro ga 
przej dzie na dru gą stro nę (od ul. 
Sta ro po goń skiej), aby włą czyć 
się w ist nie ją cą tra sę w kie run ku 
Bę dzi na. 

Pra ce wy ko nu je fir ma Eu ro -
via, a ko niec jest prze wi dy wa ny 
na li sto pad 2019. KP

Nowy plac zabaw  
na Stawikach

Kolejna ścieżka  
rowerowaPlaster miodu, czyli pierwszy w mieście sklep charytatywny 

Elż bie ta La skie wicz – ak tor ka Te atru Za -
głę bie – kie ro wa ła się za wsze ideą, że po -
ma ga nie lu dziom przy no si wię cej ob da ro -
wu ją ce mu niż ob da ro wa ne mu. By ła wiel ką 
spo łecz nicz ką i nie zwy kłą ko bie tą, 
a przy tym przy ja ciół ką so sno wiec kie go ho -
spi cjum.  

– Pod czas jed nej ze swo ich po dró ży 
do Wiel kiej Bry ta nii tra fi ła do tak zwa ne -
go „Cha ri ty Shop”, czy li skle pu cha ry ta -
tyw ne go, w któ rym pro po no wa ne są 
za sym bo licz ną kwo tę, przed mio ty da ro -
wa ne na rzecz lo kal nej or ga ni za cji po żyt -
ku pu blicz ne go. Idea ta bar dzo prze mó -
wi ła do Eli i jej wiel kim ma rze niem sta ło 
się stwo rze nie ta kie go skle pu w So snow -
cu – przy zna je Mał go rza ta Cza pla, pre zes 
Ho spi cjum So sno wiec kie go im. św. To -
ma sza Apo sto ła. – Po sta no wi li śmy uczcić 
pa mięć na szej przy ja ciół ki i speł nić jej 
ma rze nie. Otwie ra my przy uli cy 3 Ma ja 1 
szcze gól ne miej sce pod na zwą „Pla ster 

mio du”. Moż na bę dzie w nim na być nie -
zwy kłe przed mio ty, a cał ko wi ty do chód 
ze sprze da ży zo sta nie prze ka za ny na ce le 

sta tu to we Ho spi cjum So sno wiec kie go. 
To, co dla ko goś nie sta no wi szcze gól nej 
war to ści, dla in nej oso by mo że być rze czą 
waż ną i god ną uwa gi. W ten spo sób 
przed mio ty ład ne i uży tecz ne mo gą zna -
leźć no we go na byw cę. Dla te go ape lu je my 
do czy tel ni ków, po da ruj nam przed mio ty 
cał kiem no we al bo sta re w sta nie ide al -
nym, my nada my im dru gie ży cie! – do -
da je.  

Do po wsta ją ce go przy ul. 3 Ma ja 1 
w So snow cu skle pu cha ry ta tyw ne go moż -
na przy nieść książ ki, ak ce so ria, por ce la nę, 
bi żu te rię, pły ty wi ny lo we i CD, ubra nia 
(ale tyl ko no we), ar ty ku ły do mo we i rę ko -
dziel ni cze. Zbiór ka rze czy ru szy 27 sierp -
nia i od te go dnia, w każ dy ko lej ny wto rek 
i w czwar tek w godz. od 10.00 do 16.00 
i w każ dą śro dę w go dzi nach od 12.00 
do 18.00. Uro czy ste otwar cie skle pu „Pla -
ster Mio du” od bę dzie się w sa mo po łu -
dnie 12 wrze śnia. ST

Na placu zabaw królują morskie 
motywy. 

M
aciej Łydek

W Sosnowcu potrafią się śmiać. Zarówno z innych, jak i z siebie. O tym, że mamy do siebie dystans, 
świadczy choćby akcja „paszportowa” – „Sosnowiec All Inclusive”, która cieszyła się ogromną 
popularnością. Przed nami także pierwszy SIK, czyli Sosnowiecki Iwent Kabaretowy, ale to nie wszystko! 

reklama reklama reklama
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NAJLEPSZA OPIEKA DLA DZIECI
Samodzielny oddział dermatologii w sosnowieckim Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II 

Syl wia Tu rzań ska 
 
W so sno wiec kim Cen trum Pe -
dia trii im. Ja na Paw ła II otwar -
to wła śnie ta ki sa mo dziel ny od -
dział. Po cząt ko wo w ma ju te go 
ro ku zo stał on prze nie sio ny 
do So snow ca z Ka to wic kie go 
Cen trum On ko lo gii i świad cze -
nia der ma to lo gicz ne by ły udzie -
la ne na Od dzia le Chi rur gicz -
nym dla Dzie ci z Pod od dzia łem 
Der ma to lo gicz nym. Te raz 
dzia ła już ja ko od ręb ny od dział 
z 12 łóż ka mi. Pa cjen ci ma ją 
do dys po zy cji czte ry sa le z ła -
zien ka mi.  

– In we sty cje w służ bę zdro -
wia są dla nas jed nym z prio ry -
te tów. Mam świa do mość, że 
ochro na zdro wia miesz kań ców 
re gio nu wy ma ga od po wied nich 
na kła dów fi nan so wych. Szcze -
gól nie je śli cho dzi o naj młod -
szych pa cjen tów. Od dział der -
ma to lo gii w Cen trum Pe dia trii 
bę dzie wła śnie ta kim przy ja -
znym miej scem. Ma li pa cjen ci 

są pod do brą opie ką le ka rzy, 
w kom for to wych wa run -
kach – pod kre ślał pod czas uro -
czy ste go otwar cia od dzia łu 

mar sza łek wo je wódz twa ślą -
skie go, Ja kub Cheł stow ski.  

Der ma to lo gia dzie cię ca róż -
ni się od tej dla do ro słych. Jest 

wie le scho rzeń skó ry, któ rych 
le cze nie am bu la to ryj ne jest 
trud ne lub wręcz nie moż li we, 
ta kich jak twar dzi na, łusz czy ca 

czy bie lac two. Cho ro by te wy -
ma ga ją sta łej ob ser wa cji i w ra -
zie po trze by szyb kiej zmia ny le -
cze nia. Cześć scho rzeń der ma -
to lo gicz nych po trze bu je spe cy -
ficz nej i za awan so wa nej dia -
gno sty ki, któ ra jest moż li wa tyl -
ko w szpi ta lu.    

– Utwo rze nie od dzia łu der -
ma to lo gii to uzu peł nie nie i roz -
sze rze nie na szej ofer ty me dycz -
nej. Chce my obej mo wać opie -
ką pa cjen tów z róż ny mi scho -
rze nia mi i dać im moż li wość 
kon sul ta cji u spe cja li stów z wie -
lu dzie dzin me dy cy ny. Pro ble -
my skór ne u dzie ci są czę sto po -
wią za ne z in ny mi cho ro ba mi. 
W na szym szpi ta lu bę dą mo gły 
ko rzy stać z wie dzy spe cja li stów 
z chi rur gii, reu ma to lo gii, psy -
chia trii czy ga stro en te ro lo gii 
i pe dia trii – przy zna je An drzej 
Si wiec, szef Cen trum Pe dia trii 
w So snow cu.  

Koszt re mon tu wy niósł 
ok. 1 mln 150 tys. zł. Szpi tal 
sfi nan so wał go z wła snych 

środ ków. Kwo ta ta po kry ła 
prze bu do wę po miesz czeń 
szpi ta la, gdzie wcze śniej mie -
ści ły się po rad nie oraz za kup 
wy po sa że nia od dzia łu. Cześć 
apa ra tu ry me dycz nej zo sta ła 
prze nie sio na z Ka to wic kie go 
Cen trum On ko lo gii. Od dzia -
łem kie ru je dr Bar ba ra Szpyr -
ka. Pra cow ni cy za mie rza ją 
wpro wa dzić jed no dnio we ho -
spi ta li za cje, pod czas któ rych 
usu wa ne by ły by zmia ny na -
czy nio we i drob ne zmia ny no -
wo two ro we, a tak że bli zny 
po opa rze niach czy trą dzi ku. 
Te raz ta kie za bie gi moż -
na naj czę ściej prze pro wa dzić 
tyl ko w pry wat nych pla ców -
kach. W pla nach jest tak że 
współ pra ca ze zlo ka li zo wa -
nym nie da le ko szpi ta la Wy -
dzia łem Far ma ceu tycz nym 
Ślą skie go Uni wer sy te tu Me -
dycz ne go, któ ra da je szan sę 
na współ pra cę i ba da nia kli -
nicz ne pro wa dzo ne w try bie 
szpi tal nym. 

reklama

Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński z Jakubem Chełstowskim, marszałkiem województwa śląskiego, dokonali 
symbolicznego otwarcia oddziału. 

Nowy oddział dermatologii dla dzieci to jeden z zaledwie czterech oddziałów szpitalnych w Polsce, gdzie można leczyć dzieci z chorobami skóry.
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PRZYSTĄP DO „UNIWERSYTETU NAJLEPSZYCH” 
Rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca do drugiej edycji programu „Uniwersytet Najlepszych”. Możliwość dołączenia do „Najlepszych” już od 2 września 
ponownie otrzymali młodzi ludzie spełniający regulaminowe kryterium – osoby uczącej się i zamieszkałej na terenie Chorzowa lub Sosnowca. 

Krzysztof Polaczkiweicz 
 
„Uni wer sy tet Naj lep szych” to no wo -
cze sna ini cja ty wa edu ka cyj na, któ rej 
po my sło daw ca mi są Uni wer sy tet Ślą -
ski i mia sto Ka to wi ce. W bie żą cej edy -
cji pro gram zo stał roz sze rzo ny o ko lej -
ne mia sta – wspar cie wy róż nia ją cym 
się uczniom w ro ku aka de mic -
kim 2019/2020 za pew nią rów nież 
Cho rzów oraz So sno wiec. Przed się -
wzię cie skie ro wa ne jest do naj zdol niej -
szych uczniów szkół pod sta wo wych 
i po nad pod sta wo wych z wo je wódz twa 
ślą skie go. To pierw sza te go ty pu ini -
cja ty wa w na szym re gio nie, a jej ce lem 
jest roz wi ja nie za in te re so wań naj zdol -
niej szych uczniów me tro po lii gór no -
ślą sko -za głę biow skiej. Głów ną me to -
dę pra cy w „Uni wer sy te cie Naj lep -
szych” sta no wi edu ka cja sper so na li zo -
wa na opar ta na tu to rin gu. Tu tor, czy li 
opie kun po ma ga ją cy w zna le zie niu 
opty mal nej ścież ki na uko wej i do sto -
so wa niu jej do za in te re so wań ucznia, 

pod czas spo tkań z uczest ni kiem pro -
jek tu mo ty wu je go do dłu go trwa łej 
pra cy nad roz wo jem oso bi stym i na -
uko wym. 

Pierw sza edy cja pro gra mu cie szy ła 
się du żym za in te re so wa niem wśród 
uczniów ka to wic kich szkół – zgło szo -
nych zo sta ło po nad 60 kan dy da tów, 
spo śród któ rych ko mi sja zło żo -
na z pra cow ni ków na uko wych Uni -
wer sy te tu Ślą skie go wy bra ła 30 naj -

zdol niej szych uczniów mo gą cych pod -
jąć pra cę pod okiem tu to rów. 

– To uni ka to wa ini cja ty wa, re ali zo -
wa na w po ro zu mie niu z mia stem. Po -
my śle li śmy, że trze ba zbu do wać ofer tę 
pro gra mo wą dla naj lep szych, wy bit -
nych, wy róż nia ją cych się uczniów; tak -
że dla tych, któ rzy mo gą szu kać dróg 
swo je go roz wo ju w ca łej Pol sce, a na -
wet na świe cie. Chce my spra wić, aby 
pod czas na my słu nad swo ją przy szło -

ścią edu ka cyj ną, po my śle li o Ślą sku ja -
ko o miej scu, gdzie mo gli by kształ cić 
się, miesz kać i pra co wać – mó wi 
o pierw szej edy cji pro gra mu pro rek tor 
ds. kształ ce nia i stu den tów Uni wer sy -
te tu Ślą skie go prof. dr hab. Ry szard 
Ko zio łek. 

Do pro gra mu mo gą przy stą pić kan -
dy da ci, któ rzy w dniu roz po czę cia pro -
gra mu bę dą ucznia mi VIII kla sy szko ły 
pod sta wo wej lub ucznia mi szko ły po -

nad pod sta wo wej, z wy łą cze niem klas 
ma tu ral nych, a tak że speł nia ją re gu la -
mi no we kry te rium – oso by uczą cej się 
i za miesz ka łej na te re nie Cho rzo wa lub 
So snow ca. 

Re kru ta cja po trwa do 15 wrze -
śnia 2019 ro ku. 

Wię cej in for ma cji oraz for mu larz 
zgło sze nio wy do stęp ne są na stro nie 
in ter ne to wej pro gra mu: www.uni wer -
sy tet naj lep szych.us.edu.pl. 

reklama

Jana Kiepurę na fali  
i wakacje all inclusive 
w Sosnowcu promowaliśmy 
jako redakcja „Kuriera 
Miejskiego” w sierpniu 
na placu Stulecia w Sosnowcu, 
podczas festynu, 
zorganizowanego  
dla mieszkańców. 
 
Był mro żo ny poncz z so ku z ar -
bu za, pącz ki, go rą ce la ty no skie 
ryt my i oczy wi ście pasz por ty, 
któ re roz da wa li śmy miesz kań -
com i „tu ry stom”. Szczę śliw cy 
mo gli wy lo so wać ko szul ki: 
„Kie pu ra na fa li”, „So sno wiec all 
in c lu si ve”, „So sno wiec last mi -
nu te” i „In wa zję spa do chro nia -
rzy na So sno wiec”.  

Ko szul ki pro mu ją ce So sno -
wiec moż na ku pić w ce nie 40 zł 
w re dak cji „Ku rie ra Miej skie go” 
przy ul. 3 Ma ja 11 w So snow cu. 

Wzo ry ory gi nal nych ko szu lek 
moż na zo ba czyć na stro nie: 
www.ku rier miej ski.com.pl. 

Za wspar cie i po moc w or ga -
ni za cji fe sty nu ser decz nie dzię -
ku je my: re stau ra cji „Czar ci 

Młyn”, ka wiar ni „Aba da ba”, 
Pącz kar ni Tra dy cyj nej „Do brze 
Na dzia ne”, bu ti ko wi „Pro sta -
for ma2”, Tra vel pla net. pl oraz 
Miej skie mu Za kła do wi Za so -
bów Miesz ka nio wych. STPonad 100 tysięcy butelek 

wrzucili mieszkańcy 
od początku roku 
do specjalnych automatów 
na butelki. Urządzenia  
cieszą się tak dużą 
popularnością, że zakupiono 
kolejne automaty,  
do których będzie można 
wrzucać także aluminiowe 
puszki.  
 
No we urzą dze nia już po ja wi ły 
się w mie ście i są wła śnie w fa -
zie te stów. – Nie spo dzie wa li -
śmy się tak ogrom ne go za in te -
re so wa nia ak cją „Wrzuć bu tel -
kę”. Idzie my za cio sem i usta -

wia my ko lej ne z do dat ko wą 
funk cją. Oprócz pla sti ko wych 
bu te lek moż na do nich tak że 
wrzu cać alu mi nio we pusz -
ki – wy ja śnia Ar ka diusz Chę -
ciń ski, pre zy dent So snow ca. 

No we au to ma ty zo sta ły 
usta wio ne na ba se nie w Kli -
mon to wie (ul. Hu ba la -Do -
brzań skie go) oraz w Za gó rzu 
(ul. Bo ha te rów Mon te Cas si -
no) i na Sta dio nie Zi mo wym 
(ul. Zam ko wa). –  Ba sen 
przy ul. Bo ha te rów Mon te 
Cas si no i lo do wi sko to miej -
sca, gdzie wcze śniej sta ły urzą -
dze nia, przyj mu ją ce tyl ko bu -
tel ki PET. Wła śnie w tych lo -

ka li za cjach licz ba od da nych 
bu te lek jest naj więk sza, dla te -
go po sta no wi li śmy usta wić 
tam au to ma ty z do dat ko wą 
funk cją. Sa mo dziel nym re kor -
dzi stą jest au to mat mie szą cy 
się przy uli cy Bo ha te rów 
Mon te Cas si no – mó wi Ar ka -
diusz Teo do row ski, pre zes 
Miej skie go Przed się bior stwa 
Go spo dar ki Od pa da mi, któ re 
za ku pi ło au to ma ty. 

Au to ma ty na bu tel ki ze Sta -
dio nu Zi mo we go oraz kry tej 
pły wal ni zo sta ły prze nie sio ne 
na okres wa ka cyj ny na te ren 
pły wal ni let niej w Siel cu i ba -
se nu przy uli cy Że rom skie go. 
Po zo sta łe znaj du ją się Urzę -
dzie Miej skim przy alei Zwy -
cię stwa, Szko le Pod sta wo wej 
nr 36 w Ju liu szu i na te re nie 
bu dyn ku klu bo we go na Sta -
dio nie Lu do wym przy uli cy 
Kre so wej. 

Nie zmie nia się za sa da ko -
rzy sta nia z au to ma tu. Za każ -
dą bu tel kę lub pusz kę miesz -
kań cy otrzy mu ją wir tu al nie 10 
gro szy, któ re mo gą prze zna -
czyć na je den z wy bra nych klu -
bów spor to wych w mie ście: 
Za głę bie So sno wiec (pił ka 
noż na), Za głę bie So sno wiec 
(ho kej) i CTL Za głę bie So -
sno wiec (ko szy ków ka). Ze bra -
ne pie nią dze na kon ta klu bów 
prze le je MPGO w So snow cu. 
Re gu la min ak cji do stęp ny jest 
na stro nie: www.mpgo.so sno -
wiec.pl. ST

Sosnowiec all inclusiveRekordowa akcja „Wrzuć butelkę” 

Na pączki chętnych nie brakowało, ale jeszcze większym wzięciem cieszyły 
się koszulki, promujące „Sosnowiec all inclusive”. 

Mieszkańcy chętnie oddają butelki, wspierając tym samym nie tylko 
środowisko, ale i sosnowiecki sport.  

Najzdolniejsi uczniowie z województwa śląskiego będą rozwijać się pod okiem tutorów. 

Sylw
ia Turzańska
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Nieprawidłowo 
wykonywany 
remont   

Wa ka cje to nie tyl ko czas urlo pów i wy jaz dów. To tak 
że czas sprzy ja ją cy re mon tom. Nie ste ty, nie za wsze 
wszyst ko idzie zgod nie z pla nem, a czę sto po ukoń cze 
niu prac zle ca ją cy stwier dza wa dy. Co zro bić, aby za re 
kla mo wać dzie ło? Na ja kie prze pi sy się po wo łać?  
 
Umo wa, któ rej przed mio tem jest re mont miesz ka nia, 
to umo wa o dzie ło – cho dzi tu o uzy ska nie okre ślo 
ne go re zul ta tu – efek tu. Dzie ło, tak jak i ku po wa ne 
w skle pach to wa ry, pod le ga re kla ma cji.  

W przy pad ku, gdy w chwi li od bio ru stwier dza my 
wa dy wy ko na nych prac, na le ży je od no to wać w pro 
to ko le od bio ru. Je śli ta kie go pro to ko łu wy ko naw ca 
nie spo rzą dzi al bo też wa dy zo sta ną wy kry te póź niej, 
na le ży za dbać, aby re kla ma cję zło żyć na pi śmie lub 
in nym trwa łym no śni ku, np. ema ilem, aby mieć do 
wód i w ra zie spo ru lub dal szych pro ble mów móc 
sku tecz nie do cho dzić rosz czeń.  

Pod sta wo wym pra wem do re kla ma cji dzie ła jest 
tzw. rę koj mia. Na pod sta wie art. 638 Ko dek su Cy wil 
ne go do od po wie dzial no ści za wa dy dzie ła sto su je się 
od po wied nio prze pi sy o rę koj mi przy sprze da ży. Od 
po wie dzial ność przyj mu ją ce go za mó wie nie jest wy 
łą czo na, je że li wa da dzie ła po wsta ła z przy czy ny 
tkwią cej w ma te ria le do star czo nym przez za ma wia 
ją ce go. Tak że w przy pad ku, gdy udzie lo no gwa ran cji 
na wy ko na ne dzie ło, prze pi sy o gwa ran cji przy sprze 
da ży sto su je się od po wied nio. 

Rę koj mia jest za tem pra wem, któ re przy słu gu je 
za ma wia ją ce mu z mo cy pra wa, a gwa ran cja wte dy, 
gdy zo sta nie udzie lo na. W przy pad ku umów o dzie 
ło naj czę ściej gwa ran cja udzie la na jest w umo wie, ale 
nie wy łącz nie. Mo że mieć po stać osob ne go oświad 
cze nia, po stać kar ty, itp. Gwa ran cja nie jest obo wiąz 
ko wa i nie mu si być udzie lo na.  

Waż ne: sa ma fak tu ra czy po kwi to wa nie za pła ty nie 
sta no wią gwa ran cji. Je że li nie udzie lo no gwa ran cji, 
wów czas je dy nym pra wem do re kla ma cji jest rę koj mia. 
Za wsze to zle ca ją cy pra ce re mon to we wy bie ra, z któ rej 
pod sta wy praw nej zło żyć re kla ma cję. War to prze czy 
tać gwa ran cję, aby do wie dzieć się, do cze go zo bo wią 

zał się gwa rant. To bo wiem sam udzie la ją cy gwa ran cji 
okre śla, co w ra zie wad bę dzie zo bo wią za ny zro bić. 
Gdy by w gwa ran cji nie okre ślo no obo wiąz ków gwa ran 
ta, to na pod sta wie prze pi sów ko dek so wych bę dzie on 
zo bo wią za ny dzie ło na pra wić al bo wy mie nić.  
Na to miast w ra mach rę koj mi zle ca ją cy dzie ło – re 
mont mo że do ma gać się: 
– usu nię cia wad, 
– wy mia ny dzie ła, a tak że, 
– ob ni że nia wy na gro dze nia o okre ślo ną i ade kwat ną 

do wad kwo tę, 
– od stą pie nia od umo wy, o ile wa dy dzie ła nie są nie 

istot ne. 
W pra wi dło wo zło żo nej re kla ma cji po win ny się zna leźć: 
1. Da ne re kla mu ją ce go – zle ca ją ce go re mont; 
2. Da ne wy ko naw cy – ad re sa ta rosz czeń; 
3. Pod sta wa (ty tuł) re kla ma cji – wska za nie, czy jest 

to re kla ma cja z rę koj mi czy z gwa ran cji; 
4. Okre śle nie przed mio tu re kla ma cji i wska za nie 

wszyst kich stwier dzo nych wad; 
5. Żą da nie – czy li w ja ki spo sób zle ca ją cy żą da, aby 

re kla ma cja zo sta ła zre ali zo wa na; 
6. Pod pis, o ile re kla ma cja skła da na jest w for mie pi sem nej. 
W re kla ma cji mo gą zna leźć się jesz cze in ne istot ne 
z punk tu wi dze nia kon kret nej umo wy i przy pad ku in for 
ma cje. War to rów nież zro bić do ku men ta cję fo to gra ficz 
ną wa dli we go dzie ła, któ rą moż na za łą czyć do re kla ma 
cji. Na le ży za dbać, aby pre cy zyj nie opi sać stwier dzo ny 
pro blem i za bez pie czyć do wód na zło że nie re kla ma cji, 
np. po twier dze nie zło że nia pi sma – po kwi to wa nie 
na ko pii, do wód nada nia i do rę cze nia li stu po le co ne go, 
po twier dze nie do rę cze nia ema ila, itp. Re kla ma cję moż 
na tak że skła dać ust nie, ale uwa ga w ra zie spo ru to zle 
ca ją cy bę dzie mu siał udo wod nić, że zo sta ła zło żo na, co 
by ło jej przed mio tem i ja kie by ło żą da nie.  
 
KON SU MEN CIE, PA MIĘ TAJ! 
Rę koj mia jest pra wem usta wo wym i przy słu gu je 
z mo cy pra wa, o ile wa dy dzie ła ujaw nią się w okre 
sie 2 lat od wy da nia – ukoń cze nia, a gwa ran cja jest 
do bro wol na (nie mu si być udzie lo na) i trwa w okre 
sie okre ślo nym przez gwa ran ta, a gdy nie zo sta nie 
wska za ny okres – 2 la ta. To zle ca ją cy wy bie ra, czy 
chce zło żyć re kla ma cję z rę koj mi czy gwa ran cji. Nie 
jest do pusz czal ne zło że nie re kla ma cji z oby dwu pod 
staw jed no cze śnie. Je śli re ali za cja re kla ma cji w wy 
bra nym try bie oka że się nie moż li wa lub nie sku tecz 
na, do pie ro wów czas moż na przejść na dru gi tryb.

Ryczałt za nocleg 
w kabinie kierowcy 

Kie row cy przy słu gu je pra wo do cho dze nia wy pła ty ry 
czał tu za noc leg w ka bi nie. Mo że te go do cho dzić 
wstecz i naj le piej na za sa dzie po ro zu mie nia z pra co 
daw cą, a osta tecz nie na dro dze sądowej. Zgod nie 
z wy ro kiem Są du Naj wyż sze go z 6 li sto pa da 2018 r. 
(I PK 145/17) sam noc leg w ka bi nie po jaz du, na wet 
o pod wyż szo nym stan dar dzie, nie ni we czy au to ma 
tycz nie za sad no ści żą da nia za są dze nia ry czał tów 
w związ ku z po dró żą służ bo wą, a mo że co naj wy żej 
wpły nąć na je go wy so kość. 

 Orze cze nie do ty czy ło od po wie dzial no ści pra co 
daw cy z ty tu łu ry czał tów za noc le gi na leż nych kie row 
cy pra cu ją ce mu w trans por cie mię dzy na ro do wym. 

 Kie row ca w cza sie po dró ży no co wał w ka bi nie 
swo je go sa mo cho du za par ko wa ne go na wy bra nym 
par kin gu. Po cząt ko wo re gu la min wy na gra dza nia przy 
zna wał pra cow ni kom ry czałt za noc leg, chy ba że wy 
ko ny wa li trans port po jaz dem wy po sa żo nym w ka bi nę 
przy sto so wa ną do spa nia (z we ba sto), a noc leg wy padł 
na par kin gu udo stęp nia ją cym sa ni ta ria ty. Od pew ne 
go cza su pra co daw ca pła cił każ de mu kie row cy, któ ry 
spał w ka bi nie, 20 eu ro za dzień w przy pad ku tra sy 
do 10 dni oraz 18 eu ro za dzień, je śli po dróż trwa ła po 
nad 10 dni. 

 Po wód w okre sie za trud nie nia otrzy mał łącz nie 6,1 
tys. zło tych ty tu łem na leż no ści za noc le gi – jed nak je 
go zda niem na leż ność ob li czo na we dług prze pi sów re 
gu lu ją cych wy so kość diet w przy pad ku po dró ży służ 
bo wej pra cow ni ków sfe ry bu dże to wej wy no si ła 

by 23,7 tys. zło tych, więc wy stą pił do są du o za pła tę 
wy rów na nia. 

Sąd I in stan cji uwzględ nił rosz cze nia: ry czałt za noc 
leg przy słu gu je nie za leż nie od te go, czy i w ja kiej wy so 
ko ści pra cow nik po niósł kosz ty noc le gu (na wet je śli 
pra cow nik nie po niósł fak tycz nie tych kosz tów), chy ba 
że pra co daw ca za pew nił mu moż li wość bez płat ne go 
noc le gu – któ rym nie mo że być moż li wość spa nia w ka 
bi nie. Usta wa o cza sie pra cy kie row ców gwa ran tu je 
każ de mu pra cow ni ko wi mi ni mal ne stan dar dy wy zna 
czo ne tre ścią art. 77 (5) par. 35 kp i prze pi sa mi wy ko 
naw czy mi – prze to mi ni mal ny ry czałt po wi nien wy no 
sić 25 pro cent li mi tu okre ślo ne go w tych prze pi sach. 
Pra co daw ca pła cił mniej, dla te go pra cow ni ko wi przy 
słu gu je do dat ko wa na leż ność z te go ty tu łu. 

Od mien ny po gląd miał sąd roz pa tru ją cy ape la cję 
pra co daw cy: sko ro Try bu nał Kon sty tu cyj ny za kwe 
stio no wał kon sty tu cyj ność art. 21a usta wy o cza sie 
pra cy kie row ców, to skut ki orze cze nia od no szą się tak 
że do wcze śniej szych sta nów fak tycz nych (wy rok TK 
z 24 li sto pa da 2016 r., K 11/15). Nie ma przy tym zna 
cze nia, że wy rok TK zo stał opu bli ko wa ny z opóź nie 
niem. 

W kon se kwen cji ozna cza to, iż brak pod sta wy 
praw nej po zwa la ją cej na uwzględ nie nie rosz czeń 
– czy li na le ży je od da lić.   

Sku tecz na oka za ła się skar ga ka sa cyj na wnie sio 
na przez pra cow ni ka: fakt, że nie mo że mieć za sto so 
wa nia nie kon sty tu cyj ny art. 21a usta wy o cza sie pra 
cy kie row ców nie ozna cza, że nie ma za sto so wa nia 
tak że art. 77 (5) par. 5 kp – z tym, że na le ży mieć 
na uwa dze „au to no micz ne” ro zu mie nie po ję cia po dró 
ży służ bo wej (wy rok SN z 21 lu te go 2017 r., 
I PK 300/15).

ADWOKAT RADZI ILONA CEBO-KUBICZEK  
adwokat

AD RIAN NA PEĆ  
rzecz nik praw kon su men ta

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Po raz ostatni w tym roku 
Miejskie Granie odbędzie 
się 15 września. Gwiazdą 
imprezy w parku 
w Kazimierzu Górniczym 
będzie Andrea Lattari.  
 
Idea im prez z cy klu  Miej -
skie Gra nie zro dzi ła się w ubie -
głym ro ku. W 2019 ro ku im -
pre za mu zycz na po łą czo na z fe -
sty nem ro dzin nym od by wa ła 
się od ma ja w róż nych czę ściach 
na sze go mia sta. Ba wi li śmy się 
na Dań dów ce, na Macz kach, 
na Po go ni, w Mi lo wi cach oraz 
na Ju liu szu. Pod czas ostat niej 
te go rocz nej edy cji Miej skie -
go Gra nia za pla no wa no m.in. 
atrak cje na sce nie – opra wę mu -
zycz ną DJ-a, wi do wi sko in te -

rak tyw ne dla dzie ci oraz po -
za sce ną – ma lo wa nie twa rzy, 
ba lo ny, ani ma cje dla dzie ci (bi -
twy wod ne, prze cią ga nie li ny 
i in ne), stre fę ma lu cha (stre fa 
za baw dla naj młod szych (mi ni 

dmu chań ce, puz zle, ani ma cje), 
bań ki my dla ne, dmu chań ce, 
ścian kę wspi nacz ko wą. Pod czas 
trwa nia im pre zy bę dą tak że wy -
rzu ty ko lo rów. Im pre za roz -
pocz nie się o godz. 15.00. KP

Ostatnia odsłona Miejskiego Grania

Cykl imprez w ramach Miejskiego Grania będzie miał swój finał 
w Kazimierzu Górniczym. 

Paw
eł Leśniak

reklama
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CO WARTO WIEDZIEĆ O REZONANSIE MAGNETYCZNYM

Zalety badania  
metodą rezonansu 
magnetycznego  

 
MAŁGORZATA NIEMIEC – pielęgniarka z wieloletnim stażem, 
pełniąca funkcję pielęgniarki koordynującej Zakładu 
Diagnostyki Obrazowej Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego 
sp. z o. o., wyjaśnia, na czym polega badanie metodą 
rezonansu magnetycznego i jak się do niego dobrze 
przygotować  
 
Ba da nia ob ra zo we to sze ro ka gru pa pro ce dur wy ko ny wa nych 
w ce lu zdia gno zo wa nia po ten cjal nych scho rzeń. Do tych ba dań 
za licz my: naj czę ściej wy ko ny wa ne przez pa cjen tów – ba da nia 
ra dio lo gicz ne (RTG) oraz ul tra so no gra ficz ne (USG), ba da nia en -
do sko po we, a tak że ba da nia bar dziej za awan so wa ne tech no lo -
gicz nie i da ją ce szer sze spek trum dia gno stycz ne: to mo gra fię 
kom pu te ro wą (CT) czy re zo nans ma gne tycz ny (MRI). I to wła śnie 
ostat nie z wy mie nio nych – MRI – uzna wa ne jest za jed no za naj -
bez piecz niej szych  i naj do kład niej szych ba dań dia gno stycz -
nych. 

Ba da nie me to dą re zo nan su ma gne tycz ne go wy ko rzy stu je sil -
ne po le ma gne tycz ne, fa le ra dio we oraz kom pu ter do uzy ska nia 
ob ra zów, któ re umoż li wia ją po sta wie nie dia gno zy bez za sto so -
wa nia pro mie nio wa nia rent ge now skie go. Ob ra zo wa nie me to dą 
MR wy ko rzy sty wa ne jest w ob sza rze ca łe go cia ła.  

– Dia gno sty ka re zo nan sem ma gne tycz nym ma wie le za let 
mó wi – Mał go rza ta Nie miec, pie lę gniar ka ko or dy nu ją ca Za kła -
du Dia gno sty ki Ob ra zo wej So sno wiec kie go Szpi ta la Miej skie go. 
– Przede wszyst kim są to ba da nia nie in wa zyj ne, bez piecz ne dla 
pa cjen tów, nie ob cią ża ją ce ich szko dli wy mi pro mie nia mi rent -
ge now ski mi. Po zwa la ją uzy skać ob ra zy cien ko war stwo we w do -
wol nej płasz czyź nie, jak rów nież pre cy zyj nie róż ni co wać tkan -
ki – do da je.  

Ba da nie jest cał ko wi cie bez bo le sne. Pa cjent wjeż dża do tu by 
na sto le apa ra tu. Tech nik wy ko nu ją cy ba da nie in for mu je pa cjen -
ta o po zo sta niu bez ru chu przez ca ły okres je go trwa nia, co cza -
sem mo że być nie ła twe, gdyż pro ce du ry mo gą trwać od 30 
do na wet 90 mi nut. Z uwa gi na gło śną pra cę apa ra tu pa cjent ma 
za bez pie czo ne uszy słu chaw ka mi lub sto pe ra mi, jed nak po zo -
sta je w kon tak cie z per so ne lem.  

– Do ba da nia trze ba się przy go to wać – pod kre śla Mał go rza ta 
Nie miec. – Pa cjent po wi nien się zgło sić z wy peł nio ną an kie tą 
kwa li fi ku ją cą, któ rą otrzy mał w dniu za pi su w re je stra cji. Dys -
kwa li fi ka cją do wy ko na nia MRI jest po sia da nie roz rusz ni ka ser -
ca, jak rów nież in nych me ta li w cie le – dodaje. Je że li pa cjent po -
sia da: płyt ki, śru by, gwoź dzie, klip sy na czy nio we, sta ple ry czy 
we wnątrz czasz ko we apa ra ty słu cho we, po wi nien do star czyć do -
ku men ta cję me dycz ną, na pod sta wie któ rej wia do mo, z ja kie go 
sto pu jest wy ko na ny da ny ele ment (do ba da nia re zo nan sem na -
da ją się je dy nie me ta le ty ta no we!). Pa cjent zgła sza się rów nież 
z po przed ni mi wy ni ka mi MRI, TK lub USG – oczy wi ście je śli miał 
ta kie wy ko ny wa ne. Je że li le karz kie ru ją cy na ba da nie zle ci wy -
ko na nie go z po da niem środ ka kon tra sto we go, wów czas pa cjent 
mu si do star czyć ak tu al ny wy nik po zio mu kre aty ni ny z krwi oraz 
po ziom GFR. Zwy kle wy nik jest waż ny do 14 dni, wy ją tek sta no -
wią wy ni ki osób po sia da ją cych scho rze nia ne rek.  

Je śli pa cjent ma mieć wy ko na ne ba da nie z wy ko rzy sta niem 
kon tra stu, nie po wi nien spo ży wać po sił ków przez trzy go dzi ny. 
Kon trast po da wa ny jest do żyl nie, dla te go pie lę gniar ka za kła da 
wkłu cie do żyl ne. Zda rza się, że po po da niu kon tra stu po ja wia ją 
się dzia ła nia nie po żą da ne – zwy kle są jed nak ła god ne i krót ko -
trwa łe. Naj czę ściej pa cjen ci od czu wa ją nie smak w ustach, uczu -
cie cie pła prze cho dzą ce go przez cia ło. Rzad ko wy stę pu je po -
krzyw ka czy ból gło wy, a spo ra dycz nie od no to wy wa na jest re -
la cja ana fi lak tycz na. 

– War to jed nak za zna czyć, że wy ko rzy sty wa ne w MRI środ ki 
kon tra sto we wy wo łu ją zde cy do wa nie mniej ostrych re ak cji aler -
gicz nych niż wy ko rzy sty wa ne środ ki w in nych pro ce du rach ob -
ra zo wych. Pa cjent za wsze ma moż li wość zgło sze nia złe go sa mo -
po czu cia i prze rwa nia wy ko ny wa ne go ba da nia za po mo cą 
grusz ki alar mo wej, któ rą do sta je do rę ki. Przy każ dym ba da niu 
za wsze obec ny jest le karz ra dio log, któ ry de cy du je o dal szym 
po stę po wa niu w ra zie wy stą pie nia re ak cji aler gicz nej – mó wi 
Mał go rza ta Nie miec.  

Waż ne jest rów nież, by przed wy ko na nym ba da niem po in for -
mo wać tech ni ka o cią ży, po nie waż nie za le ca się wy ko ny wa nia 
ba dań MR u ko biet w pierw szym try me strze. W przy pad ku pa -
cjen ta cho ru ją ce go na klau stro fo bię jest moż li we wy ko na nie ba -
da nia po wcze śniej szym za ży ciu le ków wy ci sza ją cych, mo że tak -
że to wa rzy szyć mu oso ba bli ska pod wa run kiem, że nie po sia da 
wszcze pio nych me ta lo wych ele men tów. Do pra cow ni re zo nan -
su pa cjent po wi nien wy brać się w ba weł nia nym ubra niu, bez me -
ta lo wych ele men tów. W szat ni po zo sta wić moż na rze czy oso bi -
ste, w tym te le fon, ze ga rek, kar ty płat ni cze, za pal nicz kę i mo ne -
ty, któ re mo gły by ulec znisz cze niu w po lu ma gne tycz nym. 

Zdrowie 7

Wielkie święto seniorów odbędzie się 
w drugi tydzień września, 7 i 8 września, 
na terenie Parku Sieleckiego i Zespołu 
Szkół Muzycznych w Sosnowcu.  
 
 – Dni Se nio ra roz pocz nie my tra dy cyj nie 
ko ro wo dem. Sprzed Urzę du Miej skie go 
ru szy barw ny ko ro wód uczest ni ków, któ ry 
po pro wa dzą mo to cy kli ści na har ley ach 
do Par ku Sie lec kie go, gdzie od bę dzie się 
im pre za ple ne ro wa. W przy go to wa nym 
dwu dnio wym pro gra mie prze wi dzia ne są 
wy stę py ar ty stycz ne, za wo dy i gry spraw no -
ścio we, pre zen ta cje wo kal ne i ta necz ne 

– za po wia da Je rzy Du dek, rzecz nik Ra dy 
Se nio rów. Te go rocz ne Dni Se nio ra po -
prze dzą dwa raj dy, rajd pie szy i rajd ro we -
ro wy, któ re od bę dą się 4 wrze śnia. Rajd ro -
we ro wy wy star tu je o godz. 11.00 z sie dli ska 
Sta wi ki, a rajd pie szy roz pocz nie się 
przy pę tli tram wa jo wej w Mi lo wi cach 
o godz. 11.00. Oba raj dy za koń czą się 
na Sta wi kach przy sie dli sku. Po za tym 5 
wrze śnia o godz. 16.00 w „Mu zie” przy ul. 3 
Ma ja od bę dzie się wer ni saż pt. „Uta len to -
wa ni Se nio rzy So snow ca”, wie czór li te rac -
ko -mu zycz ny, jak rów nież sztu ka te atral na. 
Ca ły pro gram im pre zy pre zen to wa ny bę -

dzie na pla ka tach, ulot kach, por ta lach spo -
łecz no ścio wych oraz w sie dzi bie Cen trum 
Ak tyw no ści Lo kal nej przy ul. Mo drze jow -
skiej 42 w So snow cu. – Ser decz nie za pra -
sza my wszyst kich se nio rów do udzia łu 
w ko ro wo dzie roz po czy na ją cym „Se nio ria -
dę”, licz nych atrak cjach w Par ku Sie lec kim, 
jak rów nież w to wa rzy szą cych im pre zie za -
ję ciach re kre acyj no -kul tu ral nych. Pra gnę 
po dzię ko wać w imie niu Ra dy Se nio rów 
So snow ca za po moc w or ga ni za cji na sze go 
świę ta ca łe mu ze spo ło wi Wy dzia łu Po li ty ki 
Spo łecz nej Urzę du Miej skie go w So snow -
cu – pod su mo wał Je rzy Du dek. ST

Wspa nia łe wi do wi sko mu zycz ne, któ re prze nie sie słu cha czy do cza -
su kar na wa łu, in spi ro wa ne mu zy ką roz ryw ko wą lat 70. i 80., peł ne ko -
lo rów, śpie wu i tań ca, od bę dzie się w Miej skim Klu bie „Macz ki”.  
Kon cert, któ ry za pla no wa no na 13 wrze śnia, ma cha rak ter cha ry ta -

tyw ny. W cza sie te go wy da rze nia zo sta nie prze pro wa dzo na zbiór ka 
pu blicz na na le cze nie i re ha bi li ta cję Ur szu li Pa we li, któ ra cho ru je 
na stward nie nie roz sia ne. Kon cert zo stał ob ję ty ho no ro wym pa tro na -
tem pre zy den ta So snow ca. Po czą tek o godz. 18.00. Wstęp wol ny. ST

Barwny korowód, rajdy i sztuka teatralna 

Przeżyjmy jeszcze raz „Karnawałowy zawrót głowy!”

Radni seniorzy zapraszają na Dni Seniora!

reklama

reklama

reklama

W sprawie zamieszczenia reklamy 
skontaktuj się z naszym biurem:

reklama@kuriermiejski.com.pl
660 515 999 
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TAK SIĘ BAWILIŚMY PODCZAS WAKACJI!
Wrażeń, atrakcji i wyśmienitej zabawy nie brakowało. Przeżyliśmy bitwę na poduszki i walkę na balony, kolejne odsłony Miejskiego Grania, Mistrzostwa Europy 
i Afryki w Wakeboardzie, Wakeskacie i Sitwake'u, wielki mecz charytatywny, piknik militarny, koncerty sosnowieckiej orkiestry dętej oraz miejskie grillowanie. 
Było upalnie, muzycznie, sportowo, kolorowo, a na sam koniec... wybuchowo i smacznie. 
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Z kurierem po Sosnowcu kurier miejski wrzesień 2019 nr 810

MORTIMER
Jest częścią Zagórza i jednocześnie najbardziej na północ wysuniętym skrawkiem Sosnowca. Niczym przylądek wrzyna się w terytorium Dąbrowy Górniczej. 
W najwyższym punkcie wznosi się na wysokość ok. 308 m n. p. m. Onegdaj stanowił jakby osobny ląd, można by rzec, swego rodzaju wyspę zawieszoną w przestrzeni 
pomiędzy Zagórzem a Dąbrową. 

Od kie dy to miej sce za czę to na zy wać Mor ti me -
rem? Nie wiem. Za pew ne sta ło się to ja kiś czas 
po na zwa niu tak ko pal ni. Na „gór ni czej” ma pie 
Hem pla z 1856 ro ku, w re jo nie skrzy żo wa nia dzi -
siej szych ulic Bra ci Mie ro szew skich, Gór ni ków 
i Mo drze wio wej za zna czo no za le d wie sześć bu -
dyn ków, w tym karcz mę „He chłów”. Na nie co 
młod szych (rów nież XIX wiek) ma pach tej oko -
li cy po ja wia się tak że ko lo nia Che chłów ka*. 
Znaj do wa ła się ona na za gór sko -dą brow skim po -
gra ni czu – re jon koń co we go frag men tu za chod -
niej stro ny ul. Br. Mie ro szew skich. Część za bu -
do wań two rzą cych tę ko lo nię na dal ist nie je (uli ca 
Sta rzyń skie go w Dą bro wie Gór ni czej), a część 
znik nę ła w związ ku z bu do wą Dro gi Kra jo wej 
nr 94. W ko lo nii tej na prze strze ni lat miesz ka li 
pra cow ni cy po bli skich za kła dów, w tym ko palń 
wę gla „Igna cy” i „Uexkul”, a mo że rów nież hu ty 
cyn ku „Ja dwi ga”. Na pod sta wie po wyż szych da -
nych moż na po ku sić się o stwier dze nie, że we 
wcze śniej szym okre sie Mor ti mer mógł być zwa -
ny He chło wem lub po dob nie. 

Tra dy cje prze my sło we in te re su ją ce go nas te re -
nu się ga ją wcze snych lat wie ku XIX. Wła ści cie -
lem Za gó rza w owym cza sie był hra bia Jó zef 
Mie ro szew ski. Już wte dy wy do by wa no tu taj wę -
giel ka mien ny dla dzia ła ją cej w po bli żu (co naj -
mniej od 1825 ro ku) hu ty cyn ku „Ja dwi ga” (na -
zwa nej tak na cześć dru giej żo ny hra bie go). Wę -
giel do hu ty do star cza ła ko pal nia „Uexkul” (na -
zwa na tak od na zwi ska Niem ca – ge ne ra ła, ba ro -
na Uexkul). Dzia ła ła ona od ok. 1820 ro ku, po -
za Mor ti me rem – mniej wię cej w miej scu, gdzie 
dzi siaj znaj du je się za ple cze pie kar ni – po mię dzy 
ul. Krzy wo uste go a ogro dze niem sta dio nu „Gór -
ni ka”. Być mo że we wcze śniej szym okre sie w po -
bli żu „Ja dwi gi” funk cjo no wał jesz cze ja kiś in ny 
ma ły za kład wy do byw czy. Nie ste ty, ani „Ja dwi gi” 
ani in nej ko pal ni wę glo wej na wspo mnia nej ma -
pie Hem pla nie za zna czo no – za to w oko li cach 
dzi siej sze go wia duk tu DK 94 do ko na no wpi su: 
„Ru da że la za”. Mo że to świad czyć o od kry tych 
zło żach lub eks plo ata cji tej że ru dy.  

Waż ną da tą w hi sto rii Mor ti me ra jest 
rok 1851. Wte dy po ja wi ła się od kryw ko wa ko -
pal nia „Igna cy”, któ rej wła ści cie lem był ko lej ny 
po Mie ro szew skich dzie dzic dóbr za gór skich 
– Ja cek Sie mień ski. W ro ku 1864 Sie mień ski 
za gro żo ny re pre sja mi z po wo du za an ga żo wa nia 
w spra wy Po wsta nia Stycz nio we go zmu szo ny 
zo stał do od sprze da nia za bez cen swe go roz le -
głe go ma jąt ku (w skład któ re go wcho dził m.in. 
„Igna cy” i „Ja dwi ga”) Gu sta wo wi von Kramst. 
Ja kiś czas po śmier ci te goż Kram sta je go spad -
ko bier cy od sprze da li daw ne wło ści Sie mień skie -
go (wraz z ca łym do bro dziej stwem prze my sło -
we go in wen ta rza) świe żo po wsta łe mu To wa rzy -
stwu Ko palń Wę gla i Za kła dów Hut ni czych 
So sno wiec kich. Mia ło to miej sce w ro ku 1890 
i wią za ło się ze zmia ną na zwy ko pal ni z „Igna -
cy” na nasz ty tu ło wy „Mor ti mer” **. Na stał czas 
dy na micz ne go roz wo ju i pro spe ri ty prze pla ta ny 
straj ka mi, re wo lu cją 1905 ro ku, wo jen ny mi za -
wie ru cha mi i kry zy sem lat trzy dzie stych. Ko pal -
nia jesz cze wie lo krot nie zmie nia ła na zwy. Osta -
tecz nie ja ko „Mor ti mer -Po rąb ka” zo sta ła stop -
nio wo zli kwi do wa na w la tach 1965-1974. 
W miej scu, gdzie się znaj do wa ła, po wsta ła słyn -
na na ca ły świat Fa bry ka Sil ni ków Elek trycz -

nych Ma łej Mo cy „Sil ma”. Po są siedz ku, na te -
re nach zli kwi do wa nej jesz cze w 1929 ro ku hu ty 
„Pau li na” (wcze śniej „Ja dwi ga”), po wsta ła ba -
za trans por to wa „Trans gó ru” oraz Za kład Re -
mon to wo -Bu dow la ny Prze my słu Wę glo we go 
(ZRB). W je go skład wcho dzi ła m.in. be to niar -
nia, któ ra przez dłu gie la ta swej dzia łal no ści 
„wy be to no wa ła” spo ry ka wa łek, nie tyl ko So -
snow ca, ale i in nych miast i wsi Za głę bia Dą -
brow skie go. Dzi siaj w miej scu „Sil my” znaj du ją 
się ha le „Expo Si le sia” oraz in ne fir my. Rów nież 
„ZRB” zo stał po dzie lo ny na mniej sze przed się -
bior stwa.   

Dzi siej szy Mor ti mer jest nie co sen ny. Tchnie 
spo ko jem, koi zie le nią po bli skie go par ku i La su 
Za gór skie go. Ja kimś cu dem za cho wa ło się jesz -
cze spo ro pa mią tek z lat prze my sło wej świet no -
ści. Głów nie są to bu dyn ki po ko pal ni „Mor ti -
mer” oraz hu cie „Pau li na”. Po szu ki wa cze in du -
strial nej prze szło ści bez tru du od naj dą bocz ni cę 
ko le jo wą, nad któ rą znaj do wa ła się sor tow nia 
oraz bu dy nek nad szy bia „Mor ti mer I”. Po szu ki -
wa nia śla dów szy bów „Mor ti mer II” „Igna cy”, 
„Ja kub” oraz upa do wej „Mor ti mer I” mo gą na -
strę czyć nie co wię cej trud no ści lub oka zać się bez -
owoc ne. Do brze na to miast za cho wa ły się bu dyn -
ki biu ro we oraz in ne obiek ty tej ko pal ni. Więk -
szość z nich otrzy ma ła no we ży cie. W dość do -
brym i w mia rę ory gi nal nym sta nie prze trwa ły 
dwie ka mie ni ce (wraz z ko mór ka mi) – tzw. Hut -
ni ki znaj du ją ce się nie co na za chód od ha li spor -
to wej MOSiR-u. W bu dyn ku daw ne go Do mu 
Kul tu ry i Szko ły Gór ni czej mie ści się obec nie 
sklep me blo wy. Przy le ga ją cy do nie go od pół no -
cy par te ro wy bu dy nek zo stał ro ze bra ny. Nie gdyś 
znaj do wa ły się tam skle py – mię sny i spo żyw czy, 
a póź niej sklep „1001 dro bia zgów”. Na za ple czu 
bu dyn ku swe pró by od by wa ła Or kie stra Dę ta 
KWK „Czer wo ne Za głę bie”. Nie ma już śla du 
po znaj du ją cym się w po bli żu par ku bu dyn ku 
miesz kal nym oraz kost ni cy. Musz la kon cer to wa 
po zo sta ła już tyl ko na fo to gra fiach. Znik nę ły tak -
że licz ne ka mie ni ce bę dą ce czę ścią za ło że nia pa -
tro nac kie go To wa rzy stwa Ko palń Wę gla i Za -
kła dów Hut ni czych So sno wiec kich. Ich los po -
dzie lił tak że ogród jor da now ski oraz wie ża wod -
na zlo ka li zo wa na przy przy stan ku au to bu so wym 
Za gó rze Expo Si le sia (kier. So sno wiec). Jesz cze 
nie tak daw no przy sta nek ten no sił na zwę Za gó -
rze Mor ti mer i ta kim też po zo stał w pa mię ci wie -
lu oko licz nych miesz kań ców. 

 
Ar tur Pta siń ski – Cen trum In for ma cji Miej skiej, tel. 32 265 60 04 
 
* Nazwy Hechłów i Chechłówka najprawdopodobniej pochodzą 
od słowa „chechło”, którym niegdyś określano podmokłe łąki, bagna.  
** Mortimer to imię męskie pochodzenia francuskiego. Według jednej 
z interpretacji stanowi zbitkę językową słów: martwy i morze. 
Mortimer to również nazwisko bardzo popularne w USA i Wielkiej 
Brytanii. Nazwa kopalni najprawdopodobniej pochodzi od imienia 
jednego z dyrektorów lub założycieli TKWiZHS. 

Ciąg dalszy tej historii w kolejnym numerze „KM”. 

GDZIE ZNAJDUJE SIĘ MORTIMER?

Granice Mortimera nigdy nie zostały formalnie 
określone. Myślę, że można by wytyczyć je 
w oparciu o linię biegnącą od stadionu „Górnika” 
poprzez park (niesłusznie nazywany „parkiem 
na Kępie”) w kierunku ogródków działkowych. 
Wszystko pomiędzy tą linią a granicą z Dąbrową 
Górniczą jest Mortimerem.

  Kopalnia „Mortimer” – widok od strony wschodniej. W centrum kadru widzimy bocznicę kolejową oraz znajdującą 
się nad nią sortownię. Nieco na lewo wznosi się nadszybie i wieża szybowa „Mortimer I”. Daleko w tle (za kominem) 
znajduje się budynek, w którym obecnie mieści się fitness. W lewej części kadru widnieje wieża szybu „Mortimer 
II”. Zdjęcie pochodzi z początku lat 20. XX w – źródło arch. UM w Sosnowcu.

Wzdłuż ulicy Br. Mieroszewskich rozlokowane są budynki pokopalniane „Mortimera”. W szczycie południowej ściany 
pierwszego z nich nadal można dostrzec górnicze godło oraz datę: 1900. Co ciekawe, na mapach, które przeglądałem 
(z początku XX w) obiekt ten nie jest naniesiony. Nie jestem pewien co do pierwotnego przeznaczenie tego budynku. 
Spotkałem się z informacjami, że znajdowała się tutaj prądnica maszyny parowej, magazyn, szatnie oraz łaźnia. Być może 
obiekt na przestrzeni lat pełnił różne funkcje? Po zamknięciu kopalni budynek zaadaptowano na potrzeby hali 
sportowej. Pod koniec lat 80. urządzono w nim sklep meblowy, handlowano odzieżą i nie tylko. Dzisiaj w hali funkcjonuje 
fitness. Na terenie kopalni, która ciężką pracą wyciskała z ludzi „siódme poty” – obecnie można doświadczyć czegoś 
podobnego, oddając się rozlicznym ćwiczeniom mającym pomóc w pozbyciu się zbędnych kilogramów.

Muszla koncertowa i fontanna „z rybką”, która w chwili robienia zdjęcia gdzieś przepadła. W tle po lewej stronie 
widać fragment budynku biurowego huty cynku „Paulina”. Budynek ten istnieje do dzisiaj. W miejscu, gdzie 
znajdowała się widownia, zbudowano hotel robotniczy. W drugiej połowie lat 80. został on zaadaptowany na blok 
mieszkalny. Odnajdziemy go pod adresem ul. Braci Mieroszewskich 122A. Zdjęcie udostępniła Janina Duda.  
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PREZES POWIEDZIAŁ PAS
Pod koniec sierpnia ze stanowiska prezesa zarządu Zagłębia S.A. zrezygnował Marcin Jaroszewski. Formalnie przestanie nim być 30 września 2019 r.  
Nazwisko jego następcy nie jest na razie znane.

Marcin Jaroszewski rezygnuje z funkcji prezesa

Krzysz tof Po lacz kie wicz 
 
 – Po wo dem de cy zji są spra wy oso bi -
ste, ale przede wszyst kim fakt, że 
od dłuż sze go cza su mia łem po czu cie, 
że klub pod mo im kie run kiem się nie 
roz wi jał. Wpadł w im pas, głów nie 
spor to wy, ale też or ga ni za cyj ny, któ -
re go nie by łem w sta nie prze ła mać. 
Wszyst kim dzię ku ję za wspól ne po -
nad sześć lat emo cji, łez, ra do ści, 
smut ku, zło ści i ma rzeń. Swo je mu 
na stęp cy ży czę wal ki w eks tra kla sie 
na no wym sta dio nie, a naj le piej jesz -
cze wcze śniej – prze ka zał za po śred -
nic twem ofi cjal nej stro ny klu bu Mar -
cin Ja ro szew ski. 

Przy po mnij my, że funk cję pre ze sa 
ob jął 13 czerw ca 2013 ro ku. W cza sie 
je go rzą dów Za głę bie naj pierw awan -
so wa ło na za ple cze eks tra kla sy (se -
zon 2014/2015), a na stęp nie do eks tra -
kla sy (2017/2018), z któ rej spa dło wio -
sną bie żą ce go ro ku.  

Co na to Ar ka diusz Chę ciń ski, pre -
zy dent So snow ca? W koń cu to wła śnie 

gmi na So sno wiec jest wła ści cie lem 
spół ki ak cyj nej Za głę bie.  

 – Mar cin Ja ro szew ski na po cząt ku 
na szej roz mo wy po pro sił mnie, abym 

nie na kła niał go do zmia ny de cy zji. 
Usza nu ję je go proś bę i pro sił go nie bę -
dę, ale mam na dzie ję, że w za ci szu ga -
bi ne tu, mo że w do mo wym za ci szu, pre -

zes Ja ro szew ski na spo koj nie, z dy stan -
sem za sta no wi się nad swo ją przy szło -
ścią i jesz cze zmie ni zda nie. Je śli tak się 
nie sta nie, bę dzie my mu sie li wdro żyć 
w ży cie in ny plan. Na ra zie pre zes na dal 
peł ni swo ją funk cję, klub dzia ła tak jak 
dzia łał do tej po ry, dru ży na przy go to -
wu je się do ko lej ne go li go we go me czu 
– mó wi w pre zy dent So snow ca. 

Ar ka diusz Chę ciń ski pod kre śla, że 
jest wdzięcz ny pre ze so wi Ja ro szew -
skie mu za pra cę, ja ką do tej po ry wy ko -
nał w Za głę biu. – Mar cin obej mo wał 
sta no wi sko pre ze sa w mo men cie, gdy 
Za głę bie by ło w II li dze. Co praw da, 
se zon za koń czy li wów czas na czwar -
tym miej scu, ale dłu go wal czy li o spo -
koj ny byt na trze cim po zio mie roz gry -
wek. Dwa la ta póź niej cie szy li śmy się 
na Lu do wym z awan su na za ple cze 
eks tra kla sy, a po trzech ko lej nych la -
tach wi ta li śmy się z eks tra kla są. Już sa -
me te wy da rze nia spra wia ją, że oce -
na dzia łal no ści pre ze sa mu si być wy so -
ka. Do daj my do te go fakt re ak ty wa cji 
ho ke ja na lo dzie. Po kil ku la tach sek cja 

znów za czę ła dzia łać na pro fe sjo nal -
nym po zio mie. Te go pre ze so wi nikt 
nie od bie rze. Wszyst ko to ro bio ne 
przy peł nym za an ga żo wa niu, bo każ -
dy, kto zna Mar ci na, wie, że Za głę bie 
za wsze le ża ło mu na ser cu – pod kre śla 
Ar ka diusz Chę ciń ski. 

Jak prze ka zał nam pre zy dent So -
snow ca, pre zes Mar cin Ja ro szew ski 
miał dość hej tu, któ ry w ostat nim cza -
sie wy lał się na nie go w in ter ne cie. 
– Miał się tym nie przej mo wać, nie czy -
tać, ale czę sto nie da się nad pew ny mi 
rze cza mi przejść do po rząd ku dzien ne -
go. Są pew ne gra ni ce, każ dy jest tyl ko 
czło wie kiem. Se zon w I li dze nie za czął 
się naj le piej, ale na ło ży ło się na to kil ka 
czyn ni ków, m.in. kon tu zje, brak sta bi -
li za cji. Ze spół tak na praw dę się two rzy, 
ale wi dać już po ten cjał. Wie rzę w tę 
dru ży ną, któ rą wspól nie ze szta bem 
szko le nio wym stwo rzył wła śnie Mar -
cin. Daj my pre ze so wi jesz cze tro chę 
cza su do na my słu. Wie rzę, że Mar cin 
Ja ro szew ski zo sta nie w klu bie – do da je 
pre zy dent Chę ciń ski.

Marcin Jaroszewski (z lewej) rządził piłkarskim Zagłębiem przez ostatnich sześć lat. 

arc www.zaglebie.eu

reklama
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50-lecie związku małżeńskiego 
obchodzili:  
 
Cecylia i Bolesław Staszkiewiczowie 
Stanisława i Marian Szmylowie 
Zofia i Zbigniew Tobołowie 
Teresa i Mieczysław Twardowscy 
Ewa i Jerzy Walaszkowie 
Marta i Antoni Walerowiczowie 
Irena i Jan Wielgórscy 
Lidia i Wiesław Wichmanowie 
Urszula i Lucjan Wolniccy 
Lucja i Jan Wójcikowie 
Wanda i Józef Wszołkowie 
Jolanta i Andrzej Zasępowie 

60-lecie związku małżeńskiego 
obchodzili: 
 
Małgorzata i Ryszard Barczykowie 
Maria i Witold Białasowie 
Aleksandra i Stefan Caderowie 
Kazimiera i Henryk Czerwikowie 
Barbara i Czesław Dawidowie 
Maria i Józef Dekowie 
Rozalia i Zygmunt Drazkowie 
Adelajda i Ryszard Flakowie 
Irena i Ryszard Jabłońscy 
Krystyna i Jan Kaczmarczykowie 
Michalina i Stefan Kobylińscy 
Grażyna i Czesław Krzyżykowie 
Halina i Gabriel Kubicowie 
Zofia i Eugeniusz Kupczykowie 
Irena i Jerzy Mackiewiczowie 

60-lecie związku małżeńskiego 
obchodzili: 
 
Teresa i Eugeniusz Napierałowie 
Janina i Henryk Nawrotowie 
Barbara i Leonard Pozorowie 
Danuta i Eugeniusz Rerakowie 
Wiesława i Włodzimierz Satorowie 
Zofia i Stanisław Sarotowie 
Maria i Czesław Sobierajowie 
Aleksandra i Kazimierz Śledziowie 
Krystyna i Stanisław Ślizowie 
Krystyna i Tadeusz Świonciowie 
Marianna i Edward Wawerowie 
Maria i Mieczysław Wąsowie 
Anna i Józef Zborowscy 
Halina i Lucjan Zdrachowie 

Uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie odbyła się 29 kwietnia w Pałacu Schoena w Sosnowcu. W imieniu Prezydenta RP medale wręczyli Anna Jedynak, 
pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Funduszy Zewnętrznych oraz Polityki Społecznej i Komunalnej, Grzegorz Frugalski, sekretarz miasta, Mateusz Bochenek, przewodniczący Rady 
Miejskiej oraz Maciej Maziarz, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Oprawę artystyczną jubileuszu przygotowała Ewa Kopczyńska, aktorka Teatru Zagłębia.

ŚWIĘTOWALI JUBILEUSZ POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
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Poziomo: 1 – wyprawa myśliwska na Czarny Ląd, 5 – obok 
szabli i szpady w szermierce, 8 – filtr organizmu, 9 – spoiwo 
budowlane, 10 – duży australijski nielot, 11 – bonifikata 
w sklepie, 12 – sejmowa debata, 14 – nieziszczalny 
pomysł, 16 – chrześcijanin dla muzułmanina, 17 – karciana 
wróżba, 19 – opiekun muz, 21 – druh Aramisa i Portosa,  
22 – dymi na Sycylii, 25 – z domkiem na plecach,  
28 – wcierany w ciało po kąpieli, 29 – szkolny mebel,  
30 – uchwyt ślusarski, 32 – długa wełna kóz angorskich 
(pisownia angielska), 34 – wdzięk, urok, 35 – włoski król 
tenorów, 36 – święto w parafii, 37 – słynny matematyk 
z Miletu, 38 – obchodzi imieniny z Cyrylem, 39 – przynosi 
wstyd rodzinie. 
 
Pionowo: 1 – do włosów, butów lub ubrania, 2 – polityczny 
skandal, 3 – spisek, knowanie, 4 – o dużym mężczyźnie,  
5 – wystawiana przez dostawcę towaru, 6 –poleciało 
w pończosze, 7 – walczy z bykiem, 13 – i w ulu, 
i w fabryce, 15 – pan od polskiego, 18 – część naboju,  
20 – pisze do rymu, 23 – miasto z Państwowym Muzeum 
AuschwitzBirkenau, 24 – ta pani już nie pracuje,  
26 – opały, tarapaty, 27 – tańce, hulanki, …, 28 – ciepły, 
filcowy kapeć, 31 – sport na tatami, 33 – ukraiński taniec 
ludowy. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 7/2019, RUTH WARE – GRA W KŁAMSTWA  
Ze zwycięzcami w celu odbioru nagrody skontaktujemy się telefonicznie.  
UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie z podaniem imienia i numeru telefonu. 

KUPON 
krzyżówka nr  8/2019

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych  w prawym 
dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które prosimy przesyłać 
do 25 dnia każdego miesiąca pod adres redakcji:  
41200 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”. 

Zbigniew Korpolewski 

Hanka Bielicka. Umarłam  
ze śmiechu  
(Wyd. Prószyński i Ska)

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 

„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. 

Oso bi sta opo wieść o Han ce Bie lic kiej i jej 
wie lo let nie go przy ja cie la Zbi gnie wa Kor 
po lew skie go 
 
Au tor z wła ści wym so bie po czu ciem 
hu mo ru przed sta wia jed ną z naj wy bit 
niej szych ar ty stek pol skiej sce ny. Opi 
su je jej ży cie za wo do we, dro gę do wiel 
kiej ka rie ry, trud ne wy bo ry sce nicz ne, 

a po tem okres, w któ rym nie po dziel nie 
kró lo wa ła na pol skiej sce nie. Au tor pi 
sze tak że o ży ciu oso bi stym pa ni Han ki 
– o jej cha rak te rze, upodo ba niach i roz 
ter kach, o re la cjach z męż czy zna mi 
i oczy wi ście o jej nie kła ma nej mi ło ści 
do ka pe lu szy. 
 
Da ta wy da nia: 8 sierp nia 2019 r. 

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. 

5 września: „Ja teraz kłamię” 
12 września: „Kto napisze naszą 
historię” 

19 września: „Maksymiuk. 
Koncert na dwoje” 
26 września: „Słodki koniec dnia”

 NAGRODY UFUNDOWAŁO WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA.

Nermin Yildirim 

Sny  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Wstrzą sa ją ca po wieść o snach, praw dzie, 
se kre tach, mil cze niu i sa mot no ści wśród 
lu dzi…  
 
Pi lar przy jeż dża do Stam bu łu, w po szu ki 
wa niu za gi nio ne go mę ża. W nie zna nym 
mie ście, wśród ob cych lu dzi za czy na szu 
kać je go śla du. Jed nak wspo mnie nia 

z dzien ni ka snów, któ ry po zo sta wił po so 
bie jej mąż Ey up, z cza sem prze no szą ją 
w cał kiem in ną hi sto rię, w któ rej praw da 
mie sza się z kosz ma rem. Nad cho dzi czas, 
że by wszyst ko, co po zo sta wa ło w ukry ciu, 
wy szło na jaw. 
 
Da ta wy da nia: 13 sierp nia 2019 r. 
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Premiera „Nowej Księgi Dżungli” 
w reżyserii Iwo Vedrala, zaplanowana 
na 21 września, otworzy nowy sezon 
w Teatrze Zagłębia.  
 
Hi sto ria Mow glie go, chłop ca wy cho wa -
ne go w dżun gli przez wil ki, sta no wi trzon 
zbio ru opo wia dań Ru dy ar da Ki plin ga pt. 
„Księ ga dżun gli”. To opo wieść o doj rze -
wa niu i po ko ny wa niu stra chu, o roz po -
zna wa niu swo je go miej sca w świe cie 
i o prze zna cze niu. W sztu ce, pre zen to wa -
nej w Te atrze Za głę bia, na szym Mow -
glim bę dzie dziew czyn ka, któ ra w ma gicz -
nych oko licz no ściach tra fi do dżun gli i po -
dej mie się po ko na nia She re Kha na. 

Dru gą pro po zy cją na koń ców kę wrze -
śnia jest spek takl „Mię dzy usta mi a brze -
giem pu cha ru” w re ży se rii Re mi giu sza 
Brzy ka, sta no wią cy prze wrot ne spoj rze nie 
na ka te go rię li te ra tu ry ko bie cej, in spi ro -
wa ną jed ną z naj bar dziej po czyt nych po -
wie ści Ma rii Ro dzie wi czów ny, czy li 

„Mię dzy usta mi a brze giem pu cha ru”.  
Do peł nie niem te atral nej nar ra cji jest pięk -
na sce no gra fia przy go to wa na przez Igę 
Słup ską i Szy mo na Szew czy ka, któ rzy 
wcze śniej współ two rzy li w So snow cu 
z Brzy kiem sztu ki „Ko rze niec”, „Koń, ko -
bie ta i ka na rek” i „Sió dem ka”. 

„Bo eing, Bo eing” w re ży se rii Woj cie cha 
Le śnia ka to ofer ta te atru, na któ rą war to 
wy brać się w ostat nią nie dzie lę wrze śnia. 
Mi ło śni cy fars nie bę dą za wie dze ni. Ak to -
rzy za bio rą wszyst kich chęt nych na po kład 
bo ein ga, a to bę dzie do pie ro po czą tek za -
baw nych pe ry pe tii. Wy da rzy się to, co nie -
unik nio ne – zmia na roz kła du lo tów. Po psu -
je to ca ły har mo no gram ży cia Mak sa i do -
pro wa dzi go do bia łej go rącz ki. Świad ka mi 
kar ko łom nych wy czy nów głów ne go bo ha -
te ra bę dą słu żą ca Nad ia i ma rzą cy o spo koj -
nym mał żeń stwie, przy ja ciel z dzie ciń stwa, 
Pa weł. Bi le ty można re zer wo wać, pi sząc 
pod ad res a -ma il: re zer wa cje@te atrza gle -
bia.pl oraz te le fo nicz nie: 32 266 11 27. red

Wy sta wa, za ty tu ło wa na „Kie dy Bry ni ca 
i Prze msza łą czy ły. So sno wiec i I po wsta -
nie ślą skie – w 100. rocz ni cę in su rek cji”, 
zo sta nie otwar ta 12 wrze śnia w Pa ła cu 
Scho ena Mu zeum w So snow cu.  

W chwi li gdy Gór no ślą za cy szy ko wa li 
się do wal ki o włą cze nie ich zie mi 
do od ra dza ją ce go się pań stwa pol skie go, 
Za głę bie Dą brow skie i le żą cy nad gra -
ni cą So sno wiec stał się na tu ral nym za -
ple czem dla ich dzia łań i łącz ni kiem 
w kon tak tach z War sza wą. Już w mar -
cu 1919 r. w So snow cu ulo ko wa ła się 
eks po zy tu ra Pol skiej Or ga ni za cji Woj -
sko wej Gór ne go Ślą ska, w ma ju 1919 r. 
Pod ko mi sa riat Na czel nej Ra dy Lu do -
wej z By to mia. Po mo cy Gór no ślą za kom 
udzie la no tak że po wy bu chu I po wsta -
nia. W Pa ła cu Oska ra Scho ena przy uli -
cy 1 Ma ja w So snow cu, gdzie dzi siaj ma 
sie dzi bę sąd, mie ści ło się do wódz two sił 
po wstań czych. Za głę bie by ło za ple czem 
woj sko wym i lo gi stycz nym dla po -
wstań ców.  

W oba wie przed re pre sja mi ucie kły tu -
taj ty sią ce Ślą za ków, w tym po wstań cy. 
Zor ga ni zo wa no dla nich pro wi zo rycz ne 
obo zy i szpi ta le. O tej hi sto rii i wy da rze -
niach sprzed 100 lat opo wia da pre zen to -
wa na wy sta wa, na któ rej uda ło się zgro -
ma dzić do ku men ty, zdję cia, jak i od zna -
cze nia z epo ki. Nar ra cja zo sta ła po pro wa -
dzo na od wy bu chu I po wsta nia ślą skie go, 
po przez ko lej ne zry wy i ple bi scyt, by za -
koń czyć spoj rze niem na tam te dni z per -
spek ty wy współ cze sno ści. Zgro ma dzo ne 
eks po na ty po cho dzą ze zbio rów: Pa ła cu 
Scho ena Mu zeum w So snow cu, Ar chi -
wum Pań stwo we go w Ka to wi cach, Bi -
blio te ki Ślą skiej w Ka to wi cach, Mu zeum 
Czy nu Po wstań cze go w Gó rze św. An ny, 
Od dział Mu zeum Ślą ska Opol skie go, 
Mu zeum Gór no ślą skie go w By to miu, 
Mu zeum Mia sta My sło wi ce i Na ro do we -
go Ar chi wum Cy fro we go. Wy sta wa po -
trwa do 31 paź dzier ni ka. Im pre zą to wa -
rzy szą cą wy sta wie jest kon fe ren cja na uko -
wa, któ ra od bę dzie się 3 paź dzier ni ka. red

Nowa Księga Dżungli z Mowglim 
i jazda bez trzymanki

Bez podziału na Ślązaków 
i Zagłębiaków 

TEATR  
wrzesień  2019

KINO 

21 sobota godz. 16.00 „Nowa księga dżungli” PREMIERA 
22 niedziela godz. 16.00 „Nowa księga dżungli”  
24 wtorek godz. 10.00 „Nowa księga dżungli”  
25 środa godz. 10.00 „Nowa księga dżungli”  
26 czwartek godz. 10.00 „Nowa księga dżungli”  
27 piątek godz. 19.00 „Między ustami a brzegiem pucharu”  
28 sobota godz. 18.00 „Między ustami a brzegiem pucharu”  
29 niedziela godz. 18.00 „Boeing, Boeing” 

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 

HOROSKOP
BARAN (21.03. – 19.04.) – Realizuj 
z powodzeniem swoje plany 
i zakończ niedomknięte sprawy. 

Bądź konsekwentny i weź się 
w garść. Może to już czas 

na sformalizowanie swojego związku. Nie daj 
się opanować stresowi.   

BYK (20.04. – 22.05.) – Musisz być 
bardziej elastyczny i dostosować 
do otaczającej Cię sytuacji 

rodzinnej. Uporządkuj swoje 
sprawy w pracy, zanim wybierzesz 

się na upragniony urlop. Zadbaj o swoje relacje 
rodzinne i towarzyskie. Nie bądź uparty 
i zawzięty. Nie szalej, jeżeli chodzi 
o wydawanie pieniędzy.  

BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Ten 
miesiąc może być trochę 
stresujący z powodu paru spraw 

administracyjnych, ale nie pozwól 
zepsuć sobie dobrego humoru. 

Najlepsze chwile są przed Tobą. Pamiętaj 
o pozytywnym myśleniu. Czasami uważaj 
na to, co mówisz. Lepiej zachowaj dystans i nie 
daj wciągnąć się w kłótnie. 

RAK (22.06. – 22.07.) – Nie chowaj 
w sobie emocji. Teraz możesz 
spokojnie wyrzucić to, co leży Ci 
na sercu. Dobry czas 

na rozwiązywanie nieporozumień. 
Będziesz bardziej rozmowny w tym miesiącu 
niż zazwyczaj. Koniec miesiąca będzie bardzo 
romantyczny. 

LEW (23.07. – 23.08.) – W tym 
miesiącu możesz być bardziej 
zdenerwowany niż zwykle 

z powodu blokady, jaką 
odczuwasz. Nie martw się, gdyż jest 

to tylko tymczasowy stan. Podejmij działanie, 
które okaże się rozwojowe.  

PANNA (24.08. – 22.09.) 
– Żartujesz, a inni rozumieją to 
na opak. Uważaj w tym miesiącu 
na kłopoty z tego powodu. Bądź 

bardziej powściągliwy i nie daj się 
wpędzić w bójkę lub niepotrzebną ostrą 
wymianę zdań. Wykorzystaj czas w pozytywny 
sposób. 

WAGA (23.09. – 22.10.) Nie 
przejmuj się złymi opiniami 
innych osób i obróć wszystko 
w żart. Masz silną osobowość i Ty 

wyznaczasz trendy. Masz w sobie 
mnóstwo energii i umiejętności 
w przekonywaniu innych do swoich pomysłów.  

 SKORPION (23.10. –21.11) 
– Będzie to miesiąc nawiązywania 
towarzyskich relacji. Będziesz 
często w centrum 

zainteresowania. Czujesz się 
kochany i odnajdujesz swoje miejsce. Pomyśl 
o własnych potrzebach i pozwól sobie 
na odrobinę szaleństwa. 

STRZELEC (22.11. – 21.12.) 
– Jesteś oddany dla swoich 
przyjaciół i oni wiedzą, że mogą 
na Ciebie liczyć. Rodzina jest dla 

Ciebie bardzo ważna, ale też lubisz 
zawierać nowe przyjaźnie. Ten miesiąc temu 

sprzyja.  

KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.) 
– W tym miesiącu postaw 
na wyciszenie, gdyż niedługo 

czeka Cię sporo obowiązków 
i potrzeba działania. W tym miesiącu też 
otrzymasz dużo miłości i czułości od ukochanej 

osoby.  

WODNIK (20.01. – 18.02.) – Masz 
za dużo zaufania do innych osób. 
Nabierz trochę dystansu. Nie 

wszystko warto powiedzieć. Bądź 
ostrożniejszy w działaniu i nie ryzykuj za dużo.  

RYBY (19.02. – 20.03.) 
– Odnajdziesz w tym miesiącu 
harmonię sam ze sobą. Jesteś 
gotowy do działania i lubisz 

próbować nowego. Podążysz 
za swoimi pragnieniami. Włóż różowe okulary. 

reklama

Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 7 
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.

ZAPROSZENIE
Dla na szych Czy tel ni ków przy go to wa li śmy jed no po dwój ne za pro sze nie 
na spek takl, za ty tu ło wa ny „No wa Księ ga Dżun gli” w dniu 22 wrze śnia 
o godz. 16.00 oraz jed no po dwój ne za pro sze nie na spek takl „Mię dzy usta -
mi a brze giem pu cha ru” w dniu 27 wrze śnia o godz. 19.00. 

BILETY

Dla naszych Czytelników 
przygotowaliśmy pojedyncze 
zaproszenia do kina, do odbioru  
w naszej redakcji.  
Regulamin odbioru nagród 
znajduje się na stronie: 
www.kuriermiejski.com.pl. 

RE PER TU AR KI NA  
HE LIOS SO SNO WIEC  
30.0805.09.2019r. 
 
NOCNY MARATON 
FILMOWY:WYŁĄCZNIE W ŚRODĘ 
MINI MARATON TO GODZ. 22:00 
KULTURA 
DOSTĘPNA:WYŁĄCZNIE 
W CZWARTEK 
„JA TERAZ KŁAMIĘ” 
GODZ. 13:00, 18:00 
Thriller, Od lat:15, Polska, 2019, 107 
min. 
PRZEDPREMIERA:WYŁĄCZNIE 
W ŚRODĘ I CZWARTEK 
„POLITYKA”  
GODZ. 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 
Różne, Od lat:15, Polska, 2019, 135 
min. 
„TO:ROZDZIAŁ 2”  
WYŁĄCZNIE W CZWARTEK 
Horror, Od lat:15, USA, 2019, 169 
min. GODZ. 11:15, 14:30, 19:30 
PREMIERA: 
„GRZECZNI CHŁOPCY” 10:00*, 
12:20**, 12:45*, 13:50***, 17:15*, 
17:30***,  
Komedia, Od lat:15, USA, 2019, 90 
min. 18:30**, 19:20*, 19:45***, 
20:45**, 21:30* 
* z wyjątkiem środy i czwartku 
** wyłącznie w czwartek 
*** wyłącznie w środę 
FILMY TYGODNIA: 
„PEWNEGO RAZU… 
W HOLLYWOOD” 10:30*, 10:45**, 
14:10**, 14:30*, 15:10***, 17:00**, 
Thriller/Kryminał, Od lat:15, Wlk. 
Brytania/USA, 2019, 159 min. 18:00*, 
20:20**, 20:45*, 21:20* 
* z wyjątkiem środy i czwartku 

** wyłącznie w środę 
*** wyłącznie w czwartek 
„NA BANK SIĘ UDA” 14:50*, 16:00**, 
17:50*, 20:15***, 20:50** 
Komedia/Kryminał, Od lat:13, 
Polska, 2019   
* z wyjątkiem środy i czwartku 
** wyłącznie w środę 
*** z wyjątkiem środy 
„KRÓL LEW” DUBBING 
10:10*, 11:15** 
Przygodowy, od 7lat, USA, 118min.  
* z wyjątkiem środy i czwartku 
** wyłącznie w środę 
DLA DZIECI: 
„PLAYMOBIL. FILM” 10:00*, 10:30**, 
12:15***, 12:20*, 13:50***, 14:45**, 
Film przygodowy, Od lat:7, 
Niemcy/USA, 2019, 99 min. 16:10*** 
* wyłącznie w środę 
** wyłącznie w czwartek 
*** z wyjątkiem środy i czwartku 
 „TOY STORY 4” DUBBING 10:00*, 
11:00**, 13:20**, 14:40***, 15:40***, 
17:00*,  
Animacja, Od lat:b. o., USA, 2019, 100 
min. 18:30**** 
* wyłącznie w czwartek 
** z wyjątkiem środy i czwartku 
*** wyłącznie w środę 
**** z wyjątkiem czwartku  
Więcej szczegółów na www.helios.pl

Spektakl „Boeing, Boeing” już 29 września na deskach Teatru Zagłębia. 
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