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PROJEKTY WYBRANE!
8 mln złotych i 28 zadań. Tyle wynosi Budżet Obywatelski, który zostanie przeznaczony w przyszłym roku na realizację zwycięskich projektów. 

Sylwia Turzańska 
 
W te go rocz nym gło so wa niu naj -
więk szym za in te re so wa niem cie szy ły 
się po my sły utwo rze nia tęż ni so lan -
ko wych. Naj wię cej gło sów w stre fie 
ogól no miej skiej zdo był projekt „Park 
li no wy wraz ze ścież ką i tram po li na -
mi. Stre fa ak tyw ne go se nio ra. Tęż nia 
so lan ko wa w Par ku im. Jac ka Ku ro -
nia”. Na ten pro jekt pa dło aż 2599 

gło sów, a war tość sza cun ko wa pro -
jek tu wy no si 1 mln zł. Tęż nia so lan -
ko wa po wsta nie tak że w stre fie re jo -
no wej, na Za gó rzu. Pro jekt zy skał 
uzna nie 1281 miesz kań ców i wstęp -
nie osza co wa no je go koszt na 370 tys. 
zł. – Tęż nie so lan ko we to wspa nia ły 
po mysł. Do tej po ry jeź dzi łam 
do Cze la dzi, by się zre lak so wać, więc 
je stem za do wo lo na, że bę dzie my 
mieć wła sne. Tęż nie so lan ko we cie -

szą się du żą po pu lar no ścią i nie za leż -
nie do wie ku, ma ją swo ich zwo len ni -
ków – przy zna je An na Gar bar czyk, 
któ ra za gło so wa ła za tym, by w par ku 
w Ka zi mie rzu po wsta ła ko lej -
na atrak cja.  

– Po za tym w Sta rym So snow cu po -
wsta nie tor ro we ro wy pump track, ska -
te park przy Trój ką cie Trzech Ce sa rzy, 
no wo cze sny plac za baw w Mi lo wi -
cach. Po ja wią się tak że no wo ści wy -

daw ni cze w fi liach bi blio te ki, te le bim 
i zbio ry mul ti me dial ne w Me dia te ce, 
si łow nia ple ne ro wa przy uli cy Ka li no -
wej czy stre fa re lak su – Ale ja Róż 
przy ul. Wa go wej – wylicza Ar ka diusz 
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.  

W su mie 22 tys. 128 osób wzię ło 
udział w gło so wa niu w Bu dże cie 
Oby wa tel skim. Oddano 38 tys. 652 
gło sy. Fre kwen cja wy nio sła 11,33 
proc. Gło so wa nie in ter ne to we trwa -

ło przez 10 dni, a so sno wi cza nie mo -
gli wy bie rać spo śród po nad 100 po -
my słów w dwóch stre fach: ogól no -
miej skiej i re jo no wej. Naj chęt niej 
gło so wa li miesz kań cy w wie ku 36 
– 45 (24 proc.), 60+ (19,3 proc.) 
oraz 26 – 35 (18,46 proc.). Naj wyż -
szą fre kwen cję za no to wa li śmy w Ka -
zi mie rzu (17,39 proc.), Mi lo wi cach 
(16,35 proc.) oraz Ostro wach Gór ni -
czych (16,28 proc.).

W kolejny długi weekend 
na mieszkańców Sosnowca 
czekają atrakcje. W dniach 
od 8 do 10 listopada 
Sosnowiec za pół ceny 
powraca, tym razem jako 
bonus za frekwencję 
w wyborach parlamentarnych. 
O połowę mniej zapłacimy 
w obiektach sportowych, 
usługowych, kulturalnych, 
kawiarniach i restauracjach. 
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Prezydent Sosnowca 
Arkadiusz Chęciński 
zaprasza mieszkańców 
do wzięcia udziału 
w obchodach 101. rocznicy 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości. – Świętujmy 
razem i złóżmy hołd 
wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego, że 
dzisiaj możemy żyć 
w wolnym kraju – podkreśla 
prezydent. 

M
ariusz Binkiew

icz

reklama

W ramach Budżetu Obywatelskiego powstał m.in. Edupark w Szkole Podstawowej nr 9. 
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DARMOWE SZCZEPIENIA 
I BADANIA DLA SENIORÓW

Zapraszamy mieszkańców w wieku 60 lat i powyżej do udziału w programie profilaktycznych szczepień ochronnych 
przeciwko grypie, jak również osoby, które ukończyły 65 rok życia do udziału w programie profilaktycznym badań 
przesiewowych pod kątem wykrywania chorób sercowo-naczyniowych.

Krzysz tof Po lacz kie wicz 
 
Szcze pie nia moż na wy ko nać w jed -
nym z sze ściu miejsc po da nych 
w ram ce po ni żej. Oprócz miesz kań -
ców zgła sza ją cych się bez po śred nio 
do przy chod ni na szcze pie nie, re ali -
za to rzy pro gra mu zo bli go wa ni zo sta -
li tak że do za szcze pie nia pod opiecz -
nych so sno wiec kich ośrod ków 
wspar cia ta kich jak: do my po mo cy 
spo łecz nej, dzien ne do my po mo cy 
spo łecz nej, czy Za kład Opie kuń czo -
-Lecz ni czy So sno wiec kie go Szpi ta la 
Miej skie go sp. z o.o. – Na ten cel za -
bez pie czo no w te go rocz nym bu dże -
cie mia sta kwo tę 64 818 zło tych, 
z prze zna cze niem na za kup oko -
ło 1 500 szcze pio nek – pod kre śla 
An na Je dy nak, peł no moc nik pre zy -
dent So snow ca ds. fun du szy ze -
wnętrz nych i po li ty ki spo łecz nej. 

Na ba da nia pod ką tem wy kry wa nia 
cho rób ser co wo -na czy nio wych za pra -
sza my do NZOZ „Na sza Przy chod -
nia” przy ul. Ki sie lew skie go 2.  Wa run -

kiem przy stą pie nia do pro gra mu jest 
wiek po wy żej 65 lat oraz po sia da nie co 
naj mniej trzech z czte rech wy mie nio -
nych po ni żej czyn ni ków ry zy ka, tj. cho -
ro by wień co we, nad ci śnie nia tęt ni cze -

go, wy so kie go po zio mu cho le ste ro lu 
i pa le nie ty to niu. Po wstęp nej kwa li fi -
ka cji każ dy z uczest ni ków bę dzie mógł 
wziąć udział w ak cji „Stop uda rom” lub 
„Wy kry wa nie tęt nia ka aor ty brzusz -

nej”. Ak cja obej mu je wy ko na nie pod -
sta wo wych ba dań krwi, po mia ru RR, 
BMI, EKG, USG Dop pler tęt nic szyj -
nych lub koń czyn dol nych, od by cia 
kon sul ta cji u le ka rza cho rób na czyń, 
die te ty ka. Pro gram trwa do 25 li sto pa -
da 2019 r. Szcze gó ło we in for ma cje 
na te mat pro gra mu w ga bi ne cie za bie -
go wym przy chod ni – po kój 110, I pię -
tro lub pod nu me rem te le fo nu 
32 2632484 wew. 208 lub 101.

Cztery mandaty poselskie dla reprezentantów 
Prawa i Sprawiedliwości, trzy dla Koalicji 
Obywatelskiej oraz dwa dla Lewicy, a także 
dwa mandaty senatorskie dla przedstawicieli 
KO. Tak będzie prezentować się reprezentacja 
Zagłębia w najbliżej kadencji Sejmu RP. 
 
W wy bo rach do sej mu w okrę gu nr 32, któ ry 
obej mu je So sno wiec, Dą bro wę Gór ni czą, Ja -

worz no oraz po wia ty bę dziń ski i za wier ciań ski, 
naj wię cej osób za gło so wa ło na kan dy da tów 
Pra wa i Spra wie dli wo ści. W sej mie za sią dą 
Ewa Ma lik, Wal de mar An dzel, Ro bert War -
was i Da nu ta No wic ka. Swo ich przed sta wi cie li 
bę dą mie li tak że zwo len ni cy Ko ali cji Oby wa -
tel skiej. Man dat zdo by li Bar ba ra Dol niak, 
Woj ciech Sa łu ga i Ma te usz Bo che nek. W izbie 
niż szej nie za brak nie tak że przed sta wi cie li le -

wi cy. Wło dzi mierz Cza rza sty i Ra fał Adam -
czyk wy wal czy li man da ty i za sią dą w ła wach 
po sel skich.  

W se nac kim okrę gu nr 77, któ ry obej mu je 
So sno wiec i Ja worz no, man dat zdo by ła Jo an -
na Se ku ła (KO). Z ko lei w okrę gu nr 76, obej -
mu ją cym Dą bro wę Gór ni czą oraz po wia ty bę -
dziń ski i za wier ciań ski, zwy cię ży ła Be ata Ma łec -
ka -Li be ra. ST

Szkoła Podstawowa nr 6 została laureatem 
konkursu organizowanego przez firmę 
NIVEA i tym samym wygrała Podwórko 
Talentów.  
 
Przy bo isku szkol nym po wsta ło po dwór ko, 
któ re cie szy się ol brzy mim po wo dze niem 
wśród dzie ci i mło dzie ży. Znaj du je się na nim 
stre fa spor to wa, na uko wa i ar ty stycz na. Dzię -

ki pla ne ta rium w stre fie na uko wej dzie ci mo -
gą oglą dać gwiezd ne kon ste la cje, ma pę Zie mi 
czy Układ Sło necz ny. W stre fie ar ty stycz nej 
moż na po ba wić się z ko lei w te atrzyk oraz po -
grać na ta bli cach mu zycz nych. – To bar dzo 
kre atyw ny spo sób spę dza nia cza su oraz moż -
li wość roz wi ja nia ta len tów – pod kre śla Iwo -
na Szu mi las -Ka siń ska, dy rek tor ka SP nr 6. 
War tość pla cu za baw wy no si 250 tys. zł. KP 

W związku z modernizacją pływalni 
krytej i siłowni przy ulicy Żeromskiego 4d 
basen został wyłączony z użytkowania. 
Miasto zamierza przeznaczyć ma 
przebudowę krytej pływalni ok. 30 mln zł. 
Procedura przetargowa jest w toku. 
 
Pły wal nia przy ul. Że rom skie go zo sta ła 
czę ścio wo zmo der ni zo wa na w 2010 ro ku. 
Roz bu do wa no wów czas i zmo der ni zo wa -
no ha lę ba se no wą, prze bu do wa no ist nie ją -
cą niec kę i do bu do wa no nową, wy mie nio -
no dach. Od te go cza su pły wal nia cie szy ła 
się nie słab ną cą po pu lar no ścią, co prze kła -
da ło się na ol brzy mią śred nio mie sięcz ną 
fre kwen cję użyt kow ni ków oscy lu ją cą 
w gra ni cach 16 ty się cy osób. 

Pro jekt prze wi du je grun tow ną prze bu -
do wę ho lu głów ne go, ze spo łów szat nio -
wych dla użyt kow ni ków głów nej niec ki ba -
se no wej, bu do wę no we go bro dzi ka o wy -
mia rach 12,50 x 6,00 m w miej scu do tych -
cza so we go z za cho wa niem funk cji do na -
uki pły wa nia oraz prze bu do wę ze spo łów 
szat nio wych dla użyt kow ni ków bro dzi ka. 

W pod piw ni cze niu pla nu je się utwo rze -
nie pro fe sjo nal ne go sau na rium z trze ma 
sau na mi, w tym jed ną wie lo oso bo wą dla  
40 osób o po wierzch ni 36,36 m kw. 

Obiekt bę dzie miał no wą ele wa cję na -
wią zu ją cą do tej, któ ra zo sta ła już czę ścio -
wo zre ali zo wa na pod czas po przed nie go 
eta pu mo der ni za cji. 

– W związ ku z za mknię ciem ba se nu 
przy ul. Że rom skie go, za pra sza my na szych 
miesz kań ców na po zo sta łe miej skie pły wal -
nie, a więc obiek ty przy ul. Bo ha te rów Mon -
te Cas si no 46a oraz przy ul. mjr. Hu ba la -
-Do brzań skie go 99 – in for mu je Je rzy Gó rak, 
dy rek tor so sno wiec kie go MOSiR-u. KP 

Znamy zwycięzców wyborów parlamentarnych

Podwórko Talentów przy SP nr 6

Czas na remont 

WYNIKI PARLAMENTARNE W SOSNOWCU

SEJM: 
Prawo i Sprawiedliwość – 33,53% (33 731 głosów) 
Koalicja Obywatelska – 30,88% (31 068 głosów) 
Lewica – 26,80% (26 961 głosów) 
Konfederacja – 5,30% (5 332 głosów) 
PSL – 3,48% (3 501 głosów) 
SENAT:  
Joanna Sekuła (KO) – 61,65% (60 514 głosów) 
Jacek Dudek (PiS) – 38,35% (37 637 głosów)

reklama reklama

Prace remontowe potrwają przez cały następny rok. 

Paw
eł Leśniak 

Seniorzy przeciwko grypie mogą szczepić się w jednej w z sześciu przychodni. 

SENIORZE! TUTAJ MOŻESZ SIĘ 
ZASZCZEPIĆ:

• Sante Clinic Sp. z o.o. Sp. k.  
(Al. Wolności 6) 

• Fundacja Unia Bracka  
(ul. Dmowskiego 6a oraz Ogrodowa 1) 

• NZOZ „Nasza Przychodnia”  
(ul. Kisielewskiego 2) 

• FOR HELP Sp. z o.o. (ul. Wojska 
Polskiego 73) 

• Przychodnia MILOWICE Sp. z o.o.  
(ul. Baczyńskiego 14) 

• Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 
(ul. Wojska Polskiego 19, ul. Wawel 15, 
ul. Nowopogońska 57, ul. Hallera 5)

Podwórko składa się z trzech stref: sportowej, naukowej 
i artystycznej. 

w
w

w.shutterstock.com

arc SP nr 6 w Sosnowcu
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NOWE ROGÓWKI NA LEPSZE ŻYCIE
Wielką szansę na odzyskanie widzenia dają dzieciom lekarze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu. Wszystko dzięki zabiegom przeszczepu 
rogówki. Kilkanaście dni temu lekarze wszczepili rogówki od zmarłego dawcy pacjentom w wieku 10 i 12 lat. Dzięki temu zabiegowi obaj mają szansę 
na odzyskanie widzenia. Celem przeszczepu jest uzyskanie przeźroczystości rogówki i odpowiednich właściwości optycznych.

Tylko w tym roku lekarze szpitala „św. Barbary” przeprowadzili dwieście przeszczepów rogówki

Syl wia Tu rzań ska 
 
– Za bieg ke ra to pla sty ki drą żą cej, bo 
tak na zy wa ny jest prze szczep ro gów ki, 
jest za bie giem z wy ko rzy sta niem ma -
te ria łu od zmar łe go daw cy. Na si pa -
cjen ci otrzy ma li no we ro gów ki z na -
dzie ją na znacz ną po pra wę wi dze nia. 
Przed ni mi jesz cze dłu ga re ha bi li ta cja, 
ale ma my na dzie je, że po zwo li im to 
na od zy ska nie ja ko ści wi dze nia – mó -
wi dr hab. n. med. Da riusz Do bro wol -
ski, kie row nik Od dzia łu Oku li stycz ne -
go z Ze spo łem Za bie go wym i Pod od -
dzia łem Chi rur gii Re frak cyj nej. 

Oko ło 4000 pa cjen tów w Pol sce 
cze ka na prze szczep ro gów ki, co ozna -
cza, że prze cięt nie trze ba cze kać na za -
bieg oko ło trzech lat. Tro chę ina czej 

sy tu acja wy glą da w przy pad ku dzie ci. 
Czas ocze ki wa nia dzię ki opra co wa ne -
mu sys te mo wi z udzia łem spe cja li stów 
Oku li sty ki oraz Cen trum Or ga ni za -
cyj no – Ko or dy na cyj ne go ds.Trans -
plan ta cji jest znacz nie krót szy. Pa cjen ci 
nie let ni ma ją pierw szeń stwo w przy -
dzia le tka nek przez Ban ki Oczne. Pa -
cjen ci, któ rzy wła śnie prze szli prze -
szczep w szpi ta lu w So snow cu, cze ka li 
na prze pro wa dze nie za bie gu oko ło 
dwóch ty go dni.  

– Obec ny rok jest dla nas wy jąt ko wy. 
Do paź dzier ni ka wy ko na li śmy oko ło 
dwu stu prze szcze pów i nie za mie rza my 
na tym za koń czyć. Do kła da my wszel -
kich sił, by zna leźć roz wią za nia, któ re 
w re zul ta cie do pro wa dzą do zwięk sze nia 
ilo ści wy ko ny wa nych te go ty pu za bie -

gów. Świad czy o tym zło żo ność wy ko -
ny wa nych pro ce dur oraz wpro wa dze nie 
re fun do wa nej ke ra to pro te zy po raz 
pierw szy w Pol sce. W ten spo sób kon se -
kwent nie re ali zu je my am bit ny plan 
uczy nie nia ze szpi ta la św. Bar ba ry czo ło -
we go ośrod ka, nie tyl ko w ska li re gio nu, 
ale też ca łe go kra ju – do da je dr hab.  
n. med. Da riusz Do bro wol ski. –Prze -
szcze pie nie koń czy pe wien etap po zy ski -
wa nia tkan ki, ale wszyst ko za czy na się 
w ośrod kach, któ re zgła sza ją daw ców i to 
im na le żą się po dzię ko wa nia za ak tyw -
no ści i za an ga żo wa nie – dzię ki daw com, 
ich ro dzi nom, ane ste zjo lo gom i in nym 
le ka rzom od po wie dzial nym za po bra nie 
mo gli śmy dziś prze szcze pić tym mło -
dym pa cjen tom ro gów ki i dać im dru gą 
szan sę – pod su mo wał.

Nowe odcinki ścieżek rowerowych, remonty 
chodników oraz przebudowa przejścia 
podziemnego przy ul. Sienkiewicza. Wszystko to 
w ramach projektu „Budowa i rozbudowa małych 
węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek 
rowerowych na terenie Sosnowca – etap III”. 
 
– Przed mio tem pro jek tu jest uzu peł nie nie sie ci 
ma łych wę złów prze siad ko wych funk cjo nu ją cych 
na te re nie So snow ca o wę zeł prze siad ko wy 
przy ul. Sien kie wi cza po przez prze bu do wę przej -
ścia pod ziem ne go, mon taż plat form dla osób 
z nie peł no spraw no ścia mi, wy po sa że nie w mo ni -
to ring miej ski ce lem za pew nie nia bez pie czeń stwa 
po dróż nym, mon taż wia ty ro we ro wej (na czte ry 
sztu ki), mon taż wy po ży czal ni ro we rów oraz bi le -
to ma tu. Po nad to w ra mach pro jek tu zo sta nie uzu -
peł nio na sieć dróg ro we ro wych po przez bu do wę 
oko ło 1 km no wych ście żek ro we ro wych. W tym 
przej ściu rów nież zo sta nie za in sta lo wa ny sys tem 
gło śni ków umoż li wia ją cy ko mu ni ko wa nie się 
ope ra to rów miej skie go mo ni to rin gu z oso ba mi 
znaj du ją cy mi się w przej ściu pod ziem ny. Po ja wią 

się tak że ozna cze nia w ję zy ku Bra il le’a, wska zu ją -
ce kie ru nek po wyj ściu z przej ścia – in for mu je pre -
zy dent So snow ca, Ar ka diusz Chę ciń ski. 
W ra mach pro jek tu prze wi dzia no tak że: 
• bu do wę ścież ki ro we ro wej oraz prze bu do wę 
chod ni ka wzdłuż ul. Ko ściel nej – od ul. Sien kie -
wi cza do ul. Ja giel loń skiej wraz  z prze bu do wą 
ist nie ją cej sy gna li za cji świetl nej na ul. Sien kie wi -
cza w ce lu umoż li wie nia prze jaz du ro we rzy stom; 

• bu do wę ścież ki ro we ro wej wzdłuż ul. Sien kie wi cza 
na skrzy żo wa niu z ul. Ko ściel ną, wy ko na nie prze -
jaz du pieszo-rowerowego przez ul. Ko ściel ną wraz 
z prze bu do wą ist nie ją cej sy gna li za cji świetl nej; 

• bu do wę prze jaz du ro we ro we go przez to ro wi sko 
tram wa jo we na ul. Sien kie wi cza; 

• bu do wę frag men tu ścież ki pie szo -ro we ro wej 
przy przej ściu pod ziem nym przy ul. Sien kie wi -
cza (Od stro ny „CH Pla za”); 

• bu do wę ścież ki ro we ro wej, cią gów pie szo -ro we -
ro wych wraz z prze bu do wą chod ni ka w ul. Pił -
sud skie go i Sien kie wi cza; 

• prze bu do wę przej ścia dla pie szych przy ul. War -
szaw skiej (skrzy żo wa nie z Sien kie wi cza) 

na przej ście pie szo -ro we ro we wraz z sy gna li za -
cją świetl ną; 

• do bu do wę frag men tu ścież ki ro we ro wej wraz 
z prze bu do wą chod ni ków na ul. Ma ła chow skie -
go wraz z wy ko na niem przej ścia dla pie szych, 
prze jaz du ro we ro we go przez uli cę; 

• ozna cze nia w ję zy ku Bra il le’a, wska zu ją ce kie ru -
nek po wyj ściu z przej ścia.  
De cy zją za rzą du wo je wódz twa ślą skie go wy -

bra no pro jekt do do fi nan so wa nia w ra mach Re -
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz -
twa Ślą skie go na la ta 2014-2020, Pod dzia ła -
nie 4.5.1. Ni sko emi syj ny trans port miej ski oraz 
efek tyw ne oświe tle nie – ZIT. 

Do fi nan so wa nie z Unii Eu ro pej skiej wy no -
si 3,3 mln zł, na to miast koszt cał ko wi ty in we sty -
cji to pra wie 4 mln zł. 

Kil ka ty go dni te mu mia sto pod pi sa ło umo wy 
na prze bu do wę trzech przejść pod ziem nych 
za kwo tę 13 mln zł. To przej ście w re jo nie Pla cu 
Ćwier ka i po pu lar nych „pla strów mio du” (ul. 3 
Ma ja, Pił sud skie go, Dę bliń ska),  pod ron dem 
Cze sła wa Uznań skie go (al. Mi rec kie go, Sta ra, 

Pił sud skie go) oraz przy Par ku Sie lec kim (3 Ma -
ja, Że rom skie go). 

Ze wzglę du na zbyt wy gó ro wa ne fi nan so wo 
ofer ty wy ko naw ców, prze tar gi do ty czą ce prze bu -
do wy dwóch ko lej nych przejść pod ziem nych zo -
sta ły po wtó rzo ne, szcze gó ły no wych ofert po win -
ni śmy po znać w li sto pa dzie. Cho dzi o przej ścia 
pod ron dem Za głę bia Dą brow skie go (ul. Ostro -
gór ska, Sien kie wi cza, 1 Ma ja, Ma ła chow skie go) 
oraz pod ron dem im. Wła dy sła wa Szpil ma -
na (Pił sud skie go, So bie skie go, Ki liń skie go). 

Ostat nie la ta to in ten syw ny okres prze bu do wy 
po wsta łych w la tach 70. przejść pod ziem nych. 
W su mie wy re mon to wa li śmy bli sko po ło wę 
z nich. Po prze bu do wie są już przej ścia zlo ka li -
zo wa ne przy uli cy 3 Ma ja (obok Pocz ty Głów -
nej), 3 Ma ja/Par ko wa/CWK (przy „Śli ma ku”), 
Ga brie la Na ru to wi cza – ul. Szkol na (przy ścian -
ce wspi nacz ko wej „Po ziom 450”), Ga brie la Na -
ru to wi cza – ul. 3 Ma ja (przy „Okrą gla ku”), Pił -
sud skie go – ul. Ja strzę biej (obok Eg zo ta rium),  
3 Ma ja (let nia pły wal nia „Sie lec”) i Pił sud skie go -
-Gra bo wa. KP 

Rozbudowa małych węzłów przesiadkowych 

reklama

Na przeszczep rogówki dzieci czekają kilka tygodni, dorośli ok. 3 lat. 

arc WSS nr 5 w Sosnowcu
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MURAL Z MISJĄ 
Postać kobiety, zasłaniającej piersi przed rakiem oraz jej odbicie w niebieskim świetle, jak podczas badań tomografem, 
przedstawia mural, który powstał na elewacji budynku przy ulicy 3 Maja 33 w Sosnowcu.

Regularne badania mogą uratować życie 

 „Walizki edukacyjne” pomogą zachować czujność rodzicom, opiekunom i nauczycielom

Syl wia Tu rzań ska 
 
To wspól ny pro jekt mia sta 
oraz Ka ta rzy ny Sta cho wicz, 
rad nej sej mi ku wo je wódz twa, 
a za ra zem ak ty wist ki na rzecz 
ko biet wal czą cych z cho ro bą 
no wo two ro wą, któ ra sa ma 
prze szła cho ro bę no wo two ro -
wą. Do pro jek tu, któ re go 
głów nym ce lem jest pro fi lak -
ty ka ra ka pier si, rad na Sta cho -
wicz za pro si ła tak że fun da cję 
Oko w Oko z Ra kiem. – Suk -
ce syw nie z ro ku na rok licz ba 
za cho ro wań na ra ka pier si 
wzra sta. Mu si my uświa da miać 
ko bie ty, jak waż na jest pro fi -
lak ty ka. Sa ma je stem przy kła -
dem wy gra nej wal ki z cho ro bą. 
Ba da nia, wcze sne wy kry cie 
da ją szan se na wy le cze -
nie – pod kre śla Sta cho wicz. 
Pro jekt wy star to wał w So -
snow cu, ale swo im za się giem 
obej mie ca ły re gion. – Przede 
wszyst kim chce my tra fić 
do mło dych ko biet, któ rym 
mo że się wy da wać, że ich ten 
te mat nie do ty czy. Nic bar dziej 

myl ne go. Dla te go chce my, aby 
nasz pro jekt tra fił do uczen nic 
szkół śred nich – do da je ini cja -
tor ka ak cji. 

Do ak cji przy łą czył się tak że 
Ma te usz Bo che nek, po seł 
do Sej mu RP, do któ re go 
z proś bą o współ pra cę i wska -
za nie miej sca na mu ral zwró ci -
ła się rad na Sta cho wicz. – Bar -
dzo dzię ku ję za za in te re so wa -
nie i przy ję cie za pro sze nia. 
W ca łym przed się wzię ciu waż -
na jest tak że ro la męż czyzn, aby 
za chę ca li ko bie ty do ba -
dań – przy zna je ini cja tor ka.  

– Dzię ku ję za za pro sze nie. 
To dla mnie za szczyt, a za ra -
zem obo wią zek, aby uświa da -
miać, szcze gól nie mło de oso by, 
jak waż na jest pro fi lak ty ka. 
Nie przy pad ko wo wy bra li śmy 
ta ką a nie in ną lo ka li za cję. 
Z jed nej stro ny to bu dy nek, 
w któ rym mie ści się Wy dział 
Zdro wia, a za ra zem miej sce 
do sko na le wi docz ne. Ma my 
na dzie ję, że nikt nie przej dzie 
wo bec nie go obo jęt nie – stwier -
dził po seł Ma te usz Bo che nek. 

Zagłębiowska Mediateka 
i sosnowiecki Szpital Miejski  
Sp. z o.o. głosami internautów 
zwyciężyli w głosowaniu 
na Najlepszą Przestrzeń Publiczną 
Województwa Śląskiego. 
 
Po nad to ter mo mo der ni za cja bu -
dyn ku Bi blio te ki Głów nej zwy cię -
ży ła w ka te go rii obiekt uży tecz no ści 
pu blicz nej. Pod czas uro czy stej ga -
li XX-le cia kon kur su, któ ra od by ła 
się w Mu zeum Ślą skim, nagrodę 
ode brał Je re miasz Świe rzaw ski, za -
stęp ca pre zy den ta mia sta od po wie -
dzial ny m.in. za in we sty cje. 

W ka te go rii obiekt uży tecz no ści 
pu blicz nej jury kon kur su pod prze -
wod nic twem prof. dr hab. inż. arch. 
Krzysz to fa Ga si dło przy zna ło Na -
gro dę Mar szał ka Wo je wódz twa Ślą -
skie go za wy ko na nie ter mo mo der ni -
za cji Bi blio te ki Głów nej. Ju ry uza -
sad ni ło swój wy bór, uzna jąc, że to 
na gro da „za stwo rze nie wie lo po ko le -
nio we go miej sca spo tkań miesz kań -
ców. Miej sca, któ re po bu dza do in -
ter pre to wa nia prze strze ni, rów nież 
wo kół bu dyn ku, do ak tyw no ści spo -
łecz nej, kul tu ral nej, a na wet fi zycz -
nej. Za uda ne wy ko rzy sta nie bu dyn -
ku, za usza no wa nie i ele ganc kie 
wzbo ga ce nie je go ar chi tek tu ry, 
skrom ny mi środ ka mi wy ra zu po mi -
mo za sad ni czej prze bu do wy i mo -
der ni za cji, wpi su ją ce się w kie ru nek 
„reu se” – po now ne go uży cia – stra te -
gii zrów no wa żo ne go roz wo ju. Me -
dia te ka wy gra ła tak że w gło so wa niu 
in ter nau tów, a trzecie miej sce przy -
pa dło z ko lei So sno wiec kie mu Szpi -
ta lo wi Miej skie mu Sp. z o.o. 

Po nad to w Kon kur sie Ar chi tek -
tu ra Ro ku Wo je wódz twa wy róż nie -
nie w ka te go rii Wnę trze przy zna no 
pro jek to wi biu ra w So snow cu au tor -
stwa Ma te usza Gór ni ka i Mag da le -
ny Gór nik za kon se kwent ne uży cie 
i ze sta wie nie ma te ria łów – la kie ro -
wa nej pły ty OSB oraz czer ni. Uwa -
gę zwró ci ło do bre po zy cjo no wa nie 
po zna nia miej sca z moż li wo ścią 
wglą du po przez prze gro dy. Re ali zu -
jąc awan gar do we wnę trze w zwy -
kłym biu row cu, au to rzy uzy ska li 
efekt za sko cze nia i udo wod ni li, że 
na wet w tzw. „zwy kłych” miej scach 
moż na re ali zo wać wła sną koncepcję 
do bre go di zaj nu. ST

Najlepsze 
przestrzenie

Dzię ki po ro zu mie niu i współ pra cy po mię dzy mia stem a spół ką Tram wa je Ślą skie 30 
paź dzier ni ka roz po czął się re mont uli cy Pił sud skie go na od cin ku od ron da im. Wła -
dy sła wa Szpil ma na u zbie gu ulic Pił sud skie go, Ki liń skie go, So bie skie go aż do tra sy 
S86. Na po czą tek dro go wcy wy cią gnę li sta re i zu ży te ze wnętrz ne krawężniki. W ich 

miej sce po ja wią się no we. Na stęp nie dro go wcy bę dą fre zo wać jezd nie po jed nym pa -
sie przy jed no cze snym utrzy ma niu ru chu na dru gim. Fi na łem prac bę dzie uło że nie as -
fal tu na ca łej sze ro ko ści i dłu go ści dro gi. Pra ce po win ny za koń czyć się w po ło wie grud -
nia.  W przy szłym ro ku pla no wa ny jest re mont nit ki od S86 do ron da Szpil ma na. KP 

Drogowcy na Piłsudskiego

Radna sejmiku wojewódzkiego Katarzyna Stachowicz z posłem Mateuszem Bochenkiem prezentują 
wykonany mural. 

Paweł Leśniak 
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Wiceprezydent Jeremiasz Świerzawski 
odebrał nagrodę z rąk Dariusza 
Starzyckiego, wicemarszałka 
województwa śląskiego. 

Narkotyki mogą być wszędzie 
Wydział Prewencji Komendy 
Miejskiej Policji w Sosnowcu 
we współpracy z Urzędem 
Miejskim w Sosnowcu 
realizuje w sosnowieckich 
placówkach oświatowych 
i szkolno – wychowawczych 
działania informacyjno
profilaktyczne dla rodziców 
i prawnych opiekunów dzieci 
i młodzieży. Kolejnym etapem 
współpracy mają być tzw. 
„walizki edukacyjne”. 
 
Te ma ty oma wia ne pod czas 
tych spo tkań wy ni ka ją naj czę -
ściej z pro ble mów, z ja ki mi bo -
ry ka ją się na uczy cie le, pe da go -
dzy i wy cho waw cy w swo jej co -
dzien nej pra cy. Jed ną z wie lu 
po ru sza nych kwe stii z ro dzi ca -
mi jest prze stęp czość nar ko ty -
ko wa wśród dzie ci i mło dzie ży. 
Po li cjan ci, oma wia jąc w cza sie 

ze brań z ro dzi ca mi m.in. kon se -
kwen cje praw ne, do ty czą ce 
prze stęp czo ści nar ko ty ko wej, 
ro dza je uza leż nień, ze wnętrz ne 
symp to my uza leż nień, czy też 
czyn ni ki ry zy ka i czyn ni ki chro -
nią ce ich dzie ci przed te go ty pu 
za gro że nia mi, zwró ci li uwa gę 
na fakt, iż dla więk szo ści uczest -

ni ków tych spo tkań ta pro ble -
ma ty ka jest ob ca al bo zna -
na w nie wiel kim za kre sie. 

– Oka zu je się czę sto, że ro -
dzi ce, jak rów nież pra cow ni cy 
pla có wek oświa to wych, nie po -
sia da ją do sta tecz nej wie dzy, jak 
wy glą da ją do stęp ne na ryn ku 
nar ko ty ki, czym się cha rak te ry -

zu ją, ile kosz tu ją, gdzie są do -
stęp ne i czy są ła two do stęp ne. 
Stąd po wstał po mysł stwo rze -
nia „wa liz ki edu ka cyj nej”, dzię ki 
któ rej oso ba pro wa dzą ca za ję cia 
bę dzie mo gła po ka zać uczest ni -
kom spo tkań atra py naj bar dziej 
po pu lar nych nar ko ty ków, 
przed mio tów słu żą cych do za -
ży wa nia, prze cho wy wa nia i dys -
try bu cji, któ re mo gą znaj do wać 
się w po sia da niu pod opiecz ne -
go lub dziec ka, nie wzbu dza jąc 
żad nych po dej rzeń – tłu ma czy 
An na Je dy nak, peł no moc nik 
pre zy den ta So snow ca ds. fun -
du szy ze wnętrz nych i po li ty ki 
spo łecz nej. 

Pro gram re ali zo wa ny bę dzie 
w for mie za jęć pro fi lak tycz no 
– edu ka cyj nych pro wa dzo nych 
przez funk cjo na riu szy Ko men -
dy Miej skiej Po li cji w So snow -
cu. Pro wa dzo ne za ję cia trwać 

bę dą jed ną go dzi nę lek cyj ną, 
tj. 45 mi nut, a ich ter mi ny zo -
sta ną wcze śniej usta lo ne in dy -
wi du al nie z dy rek to ra mi pla có -
wek oświa to wych. Za ję cia bę dą 
pro wa dzo ne na te re nie so sno -
wiec kich pla có wek oświa to -
wych. Urząd Miej ski ku pił 
za kwo tę pra wie 6 tys. zł trzy 
wa liz ki, któ re prze ka że po li cji. 
Pro gram bę dzie re ali zo wa ny 
w okre sie od 14 paź dzier ni -
ka 2019 r. do 16 grud nia 2019 
r., a tak że w 2020 ro ku (do 15 
czerw ca przy szłe go ro ku). 

Dzia ła nia mi edu ka cyj no -
-pro fi lak tycz ny mi ob ję te zo sta -
ną dwie gru py od bior ców: gru -
pa pierw sza – na uczy cie le, wy -
cho waw cy i pe da go dzy so sno -
wiec kich szkół i pla có wek opie -
kuń czo – wy cho waw czych oraz 
gru pa dru ga, czy li opie ku no wie 
praw ni. ST

W walizce edukacyjnej znajdują się atrapy popularnych narkotyków, 
przedmioty do ich zażywania i przechowywania. 

Maciej Łydek
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UWAGA SMOG
Rozpoczął się sezon grzewczy, a to wiąże się z możliwymi wzrostami stężeń szkodliwych substancji 
w powietrzu. Głównie chodzi o przekroczenia dopuszczalnych średnich stężeń pyłu zawieszonego PM10. 
Mieszkańcy Sosnowca na co dzień mogą śledzić sytuację meteorologiczną w mieście i regionie, m.in. 
na miejskiej stronie internetowej w zakładce „Walka ze Smogiem”.

Krzysz tof Po lacz kie wicz 
 
– Uwa żam, że cią gle zbyt ma -
ło wie my, ja ką tru ci zną jest dla 
nas wszyst kich smog. Nie sza -
nu je my nie tyl ko na sze go na -
tu ral ne go śro do wi ska, ale 
przede wszyst kim na sze go 
zdro wia. Trze ba zmie nić 
świa do mość, pro mo wać eko -
lo gicz ne roz wią za nia i no wo -
cze sne sys te my grzew cze 
– uwa ża Krzysz tof Du dek, 
któ ry zde cy do wał się na wy -

mia nę pie ca wę glo we go na 
ga zo we.  

Pa mię taj my, że pył PM10 
jest mie sza ni ną sub stan cji or ga -
nicz nych i nie orga nicz nych, za -
wie ra cząst ki o śred ni cy mniej -
szej niż 10 mi kro me trów, któ re 
do cie ra ją do gór nych dróg od -
de cho wych i płuc. Mo że to po -
wo do wać ka szel, trud no ści 
z od dy cha niem i za dysz kę, 
szcze gól nie w cza sie wy sił ku fi -
zycz ne go. Przy czy nia ją się 
do zwięk sze nia za gro że nia in -

fek cja mi ukła du od de cho we go 
oraz wy stę po wa nia za ostrzeń 
ob ja wów cho rób aler gicz nych 
np. ast my, ka ta ru sien ne go i za -
pa le nia spo jó wek. Pył mo że za -
wie rać tak że sub stan cje tok -
sycz ne. Z ob ser wa cji wy ni ka, że 
wy so kie stę że nia py łu PM10 
w wo je wódz twie ślą skim, któ re 
na wet kil ku krot nie prze kra cza ją 
śred nie do bo we war to ści do -
pusz czal ne, wy stę pu ją głów nie 
w mie sią cach zi mo wych. Jest to 
zwią za ne z okre sem grzew -
czym. Wie lu miesz kań ców pa li 
w pie cach śmie cia mi i do at -
mos fe ry wy do sta ją się tru ją ce 
sub stan cje che micz ne. Gru pa -
mi lud no ści, w szcze gól no ści 

na ra żo ny mi na draż nią ce dzia -
ła nie py łu za wie szo ne go, są: 
oso by cier pią ce z po wo du prze -
wle kłych cho rób ser ca oraz 
ukła du od de cho we go, a tak że 
oso by star sze i dzie ci. 

In for mu je my, że funk cjo na -
riu sze Stra ży Miej skiej w So -
snow cu w przy pad ku przy ję cia 
zgło sze nia lub za uwa że nia wpro -
wa dze nia nad mier nej emi sji dy -
mu do po wie trza, mo gą pod jąć 
od po wied nie dzia ła nia zmie rza -
ją ce do uka ra nia osób pa lą cych 
w spo sób nie od po wied ni w pa le -
ni skach do mo wych. 

 
Zgło sze nia na le ży kie ro wać pod  
nu mer tel. 986 lub (32) 296 0 654.
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Pięć firm jest zainteresowanych budową nowej trasy 
tramwajowej na Zagórzu w ramach przedłużenia linii numer 15. 
Niestety, wszystkie złożone oferty przekraczają kwotę, jaką 
Tramwaje Śląskie zamierzają przeznaczyć na realizację zadania. 
Budżet przeznaczony na ten cel określono na poziomie  
ponad 97 mln zł brutto.  
 
Naj tań szą zło ży ło kon sor cjum firm Es ta vel, Ju st mar i Przed się bior -
stwo Miej skie Mzum. pl, ofe ru jąc 106 930 050,00 zł brut to. Nie wie le 
droż szą ofer tę zło ży ło kon sor cjum firm Eu ro via Pol ska, KZN Ra il 
i No wak Mo sty, któ re za ofe ro wa ło kwo tę 108 9666 802,35 zł. Ko -
lej na fir ma, Tor -Krak, za ofe ro wa ła 119 234 970,00 zł. Nie wie le wię -
cej, bo 119 868 534,26 zł za pro po no wa ło kon sor cjum firm NDI. 
Naj wyż szą ofer tę, na kwo tę po nad 161 mln zł brut to, zło ży ło kon -
sor cjum firm Track Tec Con struc tion i Wo je wódz kie Przed się bior -
stwo Ro bót Dro go wych. Te raz spół ka za de cy du je, czy pod wyż szy 
kwo tę prze zna czo ną na bu do wę li nii, czy po raz ko lej ny unie waż ni 
prze targ. Przy po mnij my, że przed mio tem prze tar gu jest bu do wa 
czte ro ki lo me tro wej li nii tram wa jo wej, któ ra bę dzie bie gła od do tych -
cza so wej pę tli tram wa jo wej po przez dwu po zio mo we skrzy żo wa nie 
z ul. Bra ci Mie ro szew skich, pod któ rą zo sta nie wy bu do wa ny tu nel. 
Na stęp nie to ro wi sko prze tnie Al. Wol no ści i ul. Ks. F. Blach nic kie -
go, a da lej bę dzie li nia bę dzie bie gła wzdłuż ul. Bia ło stoc kiej, by póź -
niej skrę cić w pra wo i bie gnąc, obok al. Pa de rew skie go, do trze do ul. 
Ry dza -Śmi głe go. ST 

Okrą gły jubileusz  ob cho dzi 
w tym ro ku Szko ła Pod sta wo wa 
nr 25 im. Ju liu sza Sło wac kie go, 
mie szą ca się przy ul. Igna ce go 
Kra sic kie go 1. Ofi cjal na ga la od -
by ła się w bu dyn ku szko ły 29 
paź dzier ni ka. To był wy jąt ko wy, 
nie za po mnia ny, pe łen emo cji, 
wzru szeń i wspo mnień dzień. 
W ob cho dach ju bi le uszu wzię li 
udział m.in. po seł Ma te usz Bo -
che nek, pre zy dent Ar ka diusz 
Chę ciń ski, na uczy cie le, ro dzi ce, 
ab sol wen ci i ucznio wie. – Pięk -
na rocz ni ca szko ły z ogrom ną hi -

sto rią. Wszyst kie go do bre go, sa -
mych suk ce sów ży czę uczniom, 
ab sol wen tom oraz gro nu pe da -
go gicz ne mu z pa nią dy rek tor 
Mo ni ką Dyl na cze le. Niech ta 
hi sto ria trwa jak naj dłu żej – mó -
wił pod czas uro czy sto ści pre zy -
dent Chę ciń ski. 

Na rę ce dyrektorki szko ły wła -
dze mia sta prze ka za ły czek 
w wy so ko ści 10 tys. zł z prze zna -
cze niem na do po sa że nie pra cow -
ni fi zycz nej. Uro czy stość uświet -
nił wy stęp ze spo łu folk lo ry stycz -
ne go „Kli mon to wian ki”. KP 

So sno wiec kie Cen trum Or -
ga ni za cji Sa mo rzą do wych 
ser decz nie za pra sza na bez -
płat ne szko le nia dla wo lon -
ta riu szy z So snow ca. Szko -
le nia od bę dą się w dniach 8, 
9, 10 li sto pa da. Za pi sy są 
przyj mo wa ne pod nr te le fo -
nu 32 263 32 22. Licz ba 
miejsc ogra ni czo na. ST

HARMONOGRAM SZKOLEŃ: 
Dzień I (piątek) 8.11.2019 r.  
Start o godz. 10.00.  
Temat: Wystąpienia publiczne – jak 
skutecznie przełamać stres? 
Program szkolenia: wykorzystanie 
modelu Smart do osiągania celów, 
nazywanie emocji, czym jest stres i jak 
skutecznie z nim walczyć, dykcja 
i elementarne zadania aktorskie,  

techniki autoprezentacji, przygotowanie 
scenariusza oraz wystąpienia publiczne. 
Dzień II (sobota), 9.11.2019 r.  
Start o godz. 11.00. 
Temat: Wykorzystanie Integracji 
Sensorycznej w animacji dla dzieci. 
W programie szkolenia: terapia ciała, 
zagadnienia z dziedziny 
plastykoterapii i muzykoterapii, 
świadomość ciała, prezentacja gier 

i zabaw do wykorzystania w pracy 
animatora.  
Dzień III (niedziela), 10 listopada 2019 r. 
Start o godz. 11.00.  
Temat: Animacja dorosłych i seniorów. 
W programie szkolenia: gry i zabawy, 
wykorzystanie elementów animacyjnych 
w grach i zabawach, jak przygotować 
scenariusz imprezy tematycznej, 
improwizacja imprezy tematyczne.

„Piętnastka” do przedłużenia 

SP nr 25 świętuje 90 lat istnienia 

Bezpłatne szkolenia dla wolontariuszy

reklama
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• W przypadku poziomu 200-300 μg/m3 stężenia dobowego 
PM10 unikanie przebywania na otwartej przestrzeni przez 
najbardziej narażone grupy ludności, a pozostałe osoby 
powinny unikać długotrwałego przebywania na otwartej 
przestrzeni, w szczególności połączonego ze znacznym 
wysiłkiem fizycznym. 

• W razie  przekroczenia poziomu 300 μg/m3 stężenia 
dobowego PM10 najbardziej narażone grupy osób powinny 
pozostać w pomieszczeniach i nie przemęczać się, pozostałe 
osoby powinny unikać przebywania na otwartej przestrzeni. 

Strażnicy miejscy przeprowadzają regularne kontrole palenisk. 

Arkadiusz Chęciński wraz z Katarzyną Wanic, naczelniczką Wydziału Edukacji 
UM w Sosnowcu oraz radnym Piotrem Dudkiem przekazali upominki oraz 
czek w wysokości 10 tys. zł.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, KTÓRE POWINNY BYĆ PODJĘTE 
NA CZAS PRZEKROCZEŃ POZIOMU ALARMOWEGO:
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Zakup sprzętu 
z ubezpieczeniem 
na kredyt  

„Ze psu ła mi się zmy war ka, dla te go po sta no wi łam 
ku pić no wą. Na miej scu w skle pie oka za ło się, że 
aku rat jest pro mo cja i moż na uzy skać atrak cyj ną 
zniż kę ce ny w przy pad ku za ku pu czte rech sprzę tów 
AGD. Zde cy do wa łam się do ku pić jesz cze ku chen kę 
mi kro fa lo wą, pie kar nik i pły tę ga zo wą oraz okap. 
Ce na wszyst kich sprzę tów wy nio sła 5.869 zł. Sprze 
daw ca za pro po no wał mi za kup na kre dyt 0 pro cent 
i ubez pie cze nie sprzę tów. Sprzęt ode bra łam, zo stał 
za mon to wa ny, ale po prze ana li zo wa niu do ku men 
tów oka za ło się, że kosz ty za ku pu po więk szo ne 
o ubez pie cze nie i kosz ty udzie lo ne go kre dy tu, to 
kwo ta po nad 8.000 zł i że oprócz sprzę tów mam 
pięć umów ubez pie cze nia – po jed nej na każ dy 
sprzęt i do dat ko wo ubez pie cze nie as si stan ce oraz 
kre dyt, któ re go wła ści wie nie pla no wa łam i wo la ła 
bym za to wa ry za pła cić go tów ką. Czy jest moż li wość 
zre zy gno wa nia z ubez pie cze nia i z kre dy tu tak, aby 
za pła cić sprze daw cy tyl ko ce nę za ku pio nych to wa 
rów”?  

 
Tak, jak naj bar dziej jest moż li wość ta kiej re zy 

gna cji, za rów no z umo wy kre dy tu, jak i umów 
ubez pie cze nia. Kre dyt kon su menc ki na za kup to 
wa ru to naj czę ściej tzw. kre dyt wią za ny – słu żą cy 
wy łącz nie ta kie mu za ku po wi.  

Zgod nie z prze pi sa mi usta wy o kre dy cie kon 
su menc kim kon su ment ma pra wo, bez po da nia 
przy czy ny, do od stą pie nia od umo wy o kre dyt 
kon su menc ki w ter mi nie 14 dni od dnia za war cia 
ta kiej umo wy. Kre dy to daw ca lub po śred nik kre 
dy to wy ma obo wią zek przy za war ciu umo wy 
wrę czyć kon su men to wi, na trwa łym no śni ku, 
wzór oświad cze nia o od stą pie niu od umo wy, 
z ozna cze niem da nych: swo je go imie nia, na zwi 
ska (na zwy) i ad re su za miesz ka nia (sie dzi by). Ter 
min do od stą pie nia od umo wy jest za cho wa ny, je 
że li kon su ment przed je go upły wem zło ży 
pod wska za ny przez kre dy to daw cę lub po śred ni 
ka kre dy to we go ad res oświad cze nie o od stą pie 
niu od umo wy. Dla za cho wa nia ter mi nu jest wy 
star cza ją ce wy sła nie oświad cze nia przed je go 
upły wem.  

 W przy pad ku kre dy tu wią za ne go, gdy za pła ta 
ce ny za to war na rzecz sprze daw cy jest re ali zo wa 
na przez kre dy to daw cę – naj czę ściej bank – od stą 
pie nie od umo wy o kre dyt jest moż li we przez zło 
że nie oświad cze nia: kre dy to daw cy, np. ban ko wi 
lub po śred ni ko wi kre dy to we mu (np. sprze daw cy, 
je śli jest po śred ni kiem).  

Sprze daw ca jest zo bo wią za ny do zwro tu kre dy 
to daw cy, np. ban ko wi otrzy ma nej kwo ty. Je śli 
kon su ment od stą pi od umo wy, kre dy to daw ca 
przed sta wia sprze daw cy ko pię oświad cze nia o od 
stą pie niu wraz z żą da niem zwro tu kre dy tu. Kon 
su ment jest zo bo wią za ny do zwro tu kre dy to daw 
cy, od se tek na leż nych mu od dnia wy da nia to wa 
ru przez sprze daw cę do dnia zło że nia przez kon 
su men ta oświad cze nia o od stą pie niu od umo wy, 
nie póź niej jed nak niż w ter mi nie 30 dni od dnia 
zło że nia te go oświad cze nia. 

UWAGA: od stą pie nie od umo wy kre dy tu nie 
ozna cza au to ma tycz ne go roz wią za nia umo wy 
sprze da ży. Ku pu ją cy kon su ment ma obo wią zek 
uisz cze nia ce ny za to war na rzecz sprze daw cy, 
a zwrot to wa ru i re zy gna cja z umo wy sprze da ży są 
moż li we za zgo dą sprze daw cy lub je śli tak po sta 

no wio no w umo wie sprze da ży i na wa run kach 
w niej okre ślo nych. Zgod nie z prze pi sa mi usta wy 
o kre dy cie kon su menc kim, w przy pad ku gdy to 
war zo stał wy da ny kon su men to wi przed upły wem 
ter mi nu do od stą pie nia od umo wy o kre dyt kon 
su menc ki, a kon su ment sko rzy stał z te go pra wa, 
sprze daw ca za cho wu je rosz cze nie o za pła tę przez 
kon su men ta ce ny, chy ba że kon su ment nie 
zwłocz nie zwró ci to war, a sprze daw ca go przyj 
mie. W ta kim przy pad ku umo wa o na by cie to wa 
ru wy ga sa. Wa run ki do ty czą ce przy ję cia przez 
sprze daw cę to wa ru okre śla umo wa mię dzy sprze 
daw cą a kon su men tem.  

Za ka za ne jest na to miast uza leż nia nie pra wa 
do od stą pie nia od umo wy o kre dyt kon su menc 
ki od zwro tu to wa ru przez kon su men ta. Kon su 
ment ma pra wo do od stą pie nia od umo wy kre dy 
tu i nie ma obo wiąz ku zwro tu to wa ru do sprze 
daw cy. 

Je że li umo wa o kre dyt kon su menc ki nie za wie 
ra ele men tów okre ślo nych w art. 30 usta wy o kre 
dy cie kon su menc kim (m. in. in for ma cji o pra wie 
do od stą pie nia), kon su ment mo że od stą pić od tej 
umo wy w ter mi nie 14 dni od dnia do star cze nia 
wszyst kich ele men tów wy mie nio nych w art. 30 
ukk.  

Na to miast w przy pad ku gdy za ku pio ny to war 
zo stał ubez pie czo ny, a umo wa ubez pie cze nia zo 
sta ła za war ta na okres dłuż szy niż 6 mie się cy, 
ubez pie cza ją cy ma pra wo od stą pie nia od umo wy 
ubez pie cze nia w ter mi nie 30 dni od dnia za war cia 
umo wy (art. 812 § 4 kc). Je że li naj póź niej w chwi li 
za war cia umo wy ubez pie czy ciel nie po in for mo wał 
ubez pie cza ją ce go bę dą ce go kon su men tem o pra 
wie od stą pie nia od umo wy, ter min 30 dni bie gnie 
od dnia, w któ rym ubez pie cza ją cy bę dą cy kon su 
men tem do wie dział się o tym pra wie. Od stą pie nie 
od umo wy ubez pie cze nia nie zwal nia ubez pie cza 
ją ce go z obo wiąz ku za pła ce nia skład ki za okres, 
w ja kim ubez pie czy ciel udzie lał ochro ny ubez pie 
cze nio wej.  

Re gu ły okre ślo ne w usta wie o kre dy cie kon su 
menc kim do ty czą ce od stą pie nia od kre dy tu kon 
su menc kie go do ty czą tak że umów kre dy to wych 
za wie ra nych na od le głość i po za lo ka lem przed się 
bior stwa.  

Na to miast w przy pad ku umów ubez pie cze nia 
za war tych na od le głość zgod nie z prze pi sa mi usta 
wy o pra wach kon su men ta ter min, w któ rym kon 
su ment mo że od stą pić od umo wy, wy no si 30 dni 
od dnia po in for mo wa nia go o za war ciu umo wy lub 
od dnia po twier dze nia in for ma cji, o któ rym mo wa 
w art. 39 ust. 3 upk, je że li jest to ter min póź niej szy. 
Ter min uwa ża się za za cho wa ny, je że li przed je go 
upły wem oświad cze nie zo sta ło wy sła ne.

Testament a prawo 
właściwe 
do dziedziczenia 
w przypadku 
emigracji  

W przy pad ku za miesz ki wa nia po za gra ni ca mi Pol ski war 
to spo rzą dzić te sta ment, wska zu jąc pra wo pań stwa, któ 
re go jest się oby wa te lem, wów czas to pra wo bę dzie 
wła ści we dla spad ko bra nia po da nym te sta to rze. 
W prze ciw nym ra zie spra wy spad ko we bę dą roz pa try 
wa ne we dług pra wa za gra nicz ne go. Wy pro wadz ka 
za gra ni cę mo że mieć istot ne kon se kwen cje praw ne i fi 
nan so we dla na szych spad ko bier ców. War to zda wać so 
bie z te go spra wę. Spad ko daw ca emi grant mógł 
przed śmier cią np. pra co wać w jed nym kra ju UE i miesz 
kać al bo po sia dać ma ją tek w in nym kra ju. Moż li wo ści 
jest wie le. Któ re pra wo roz strzy ga za tem o spad ku 
w przy pad ku tzw. trans gra nicz nych spraw spad ko wych? 

Od 2015 r. w kra jach UE (oprócz Wiel kiej Bry ta nii, Ir 
lan dii i Da nii) obo wią zu je roz po rzą dze nie Par la men tu 
Eu ro pej skie go i Ra dy nr 650/2012. Ma ono istot ne zna 
cze nie przede wszyst kim dla osób prze by wa ją cych 
za gra ni cą oraz dla ich po ten cjal nych spad ko bier ców. 
Przy ję to je w ce lu uprosz cze nia i ujed no li ce nia for mal 
no ści zwią za nych ze spad ko wy mi spra wa mi trans gra 
nicz ny mi. Okre śla ono rów nież pra wo wła ści we dla 
ogó łu spraw spad ko wych po zmar łym. Sta no wi, że 
spra wy te roz strzy ga ne są we dług pra wa pań stwa, 
w któ rym zmar ły miał miej sce zwy kłe go po by tu 
w chwi li śmier ci. Wy jąt kiem jest przy pa dek, gdy zmar 
ły wy ka zy wał sil niej szy zwią zek z in nym pań stwem. Nie 
ma za tem co do za sa dy zna cze nia ani oby wa tel stwo 
spad ko daw cy, ani pra wo kra ju, gdzie po ło żo ny jest je 
go ma ją tek. Mo że za tem oka zać się, że spra wy spad ko 
we po zmar łym emi gran cie roz strzy ga ne bę dą we dług 
pra wa in ne go niż je go pra wo oj czy ste. Ob ce mu pra wu 

pod le gać bę dą wów czas, np. kwe stie zdol no ści do dzie 
dzi cze nia, od po wie dzial no ści za dłu gi spad ko we, dzia łu 
spad ku. Wy bór ten jest ogra ni czo ny do pra wa kra ju, 
któ re go oby wa tel stwo po sia da się w chwi li do ko ny wa 
nia wy bo ru lub w chwi li śmier ci. Je śli po sia da się wię cej 
niż jed no oby wa tel stwo, moż na wy brać pra wo każ de go 
pań stwa, któ re go oby wa tel stwo się po sia da. Wy bór 
pra wa mu si być do ko na ny w spo sób wy raź ny w oświad 
cze niu w for mie roz rzą dze nia na wy pa dek śmier ci (w te 
sta men cie). Mo że on też wy ni kać z po sta no wień ta kie 
go roz rzą dze nia. Spad ko daw ca mo że za tem spo rzą dzić 
te sta ment, w któ rym wy bie rze swo je pra wo oj czy ste ja 
ko wła ści we. Wte dy ca ły po sia da ny przez nie go ma ją 
tek bę dzie pod le gał pra wu oj czy ste mu. Za pla no wa nie 
za wcza su dzie dzi cze nia pro wa dzi do zwięk sze nia po 
czu cia bez pie czeń stwa praw ne go za rów no spad ko daw 
cy emi gran ta, jak i je go naj bliż szych. Za sa dy dzie dzi cze 
nia w każ dym pań stwie człon kow skim są in ne i mo gą 
znacz nie róż nić się od pol skich. Ta ki stan rze czy mo że 
skom pli ko wać ży cie spad ko bier ców. Miej scem zwy kłe 
go po by tu jest kraj, w któ rym da na oso ba ostat nio 
miesz ka ła. Np. je śli oby wa tel pol ski miesz kał ostat nio 
we Wło szech, to pra wo wło skie bę dzie wła ści we dla 
spraw zwią za nych z je go spad kiem. W prak ty ce nie jest 
to jed nak ta kie pro ste. Roz po rzą dze nie nie za wie ra de 
fi ni cji te go po ję cia. Wska zu je się je dy nie pew ne wska 
zów ki po moc ne przy je go in ter pre ta cji. Przyj mu je się, że 
da na oso ba po win na wy ka zy wać ści sły i sta bil ny zwią 
zek z da nym pań stwem. Ma to być cen trum je go ak tyw 
no ści ży cio wej. Or gan zaj mu ją cy się spra wą spad ko wą 
mu si za tem oce nić oko licz no ści fak tycz ne ży cia zmar łe 
go w la tach po prze dza ją cych je go śmierć i w chwi li je go 
śmier ci. Pro ble ma tycz na mo że oka zać się m.in. oce 
na miej sca zwy kłe go po by tu w przy pad ku osób wy jeż 
dża ją cych za gra ni cę w ce lach za rob ko wych. In ne zło 
żo ne przy pad ki mo gą np. do ty czyć sy tu acji, gdy zmar ły 
miesz kał na zmia nę w kil ku pań stwach lub gdy po dró 
żo wał mię dzy pań stwa mi. Z oczy wi stych wzglę dów 
emi gran ci mo gą oba wiać się kon se kwen cji pod da nia 
swo ich spraw spad ko wych pod pra wo za gra nicz ne. 
Roz po rzą dze nie nr 650/2012 da je im moż li wość wy bo 
ru pra wa.

AD RIAN NA PEĆ  
rzecz nik praw kon su men ta

WAŻNE:

Kupujący nie ma obowiązku zawierania 
umów ubezpieczenia zakupionego 
towaru. Ubezpieczenie jest dobrowolne. 
Warto zatem przed podjęciem decyzji 
o zawarciu takiej umowy zastanowić się, 
czy w ogóle ono jest potrzebne, a jeśli tak, 
to jakie są warunki ubezpieczenia, 
zwłaszcza od jakich zdarzeń 
ubezpieczony będzie sprzęt, a jakie 
zdarzenia lub okoliczności wyłączają 
odpowiedzialność ubezpieczyciela. 
konsumencie pamiętaj: nie istnieją 
ubezpieczenia od wszelkich zdarzeń, 
a tylko od tych, które zostały wskazane 
w umowie. 

ADWOKAT RADZI ILONA CEBO-KUBICZEK  
adwokat

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Przez czte ry dni paź dzier ni ka 
So sno wiec ka Ra da Se nio rów 
po dej mo wa ła przed sta wi cie li 
miast part ner skich So snow ca. 
– W ra mach pro jek tu „Se nio rzy 
z pa sją” go ści li śmy de le ga cje 
z Su cza wa z Ru mu nii, Ro uba ix 
i Les Mu re aux z Fran cji oraz 
Na kła nad No te cią. Or ga ni za cją 
przed się wzię cia zaj mo wał się 
Wy dział Współ pra cy z Za gra ni -
cą Urzę du Miej skie go w So -
snow cu – mó wi Je rzy Du dek, 
rzecz nik pra so wy Ra dy Se nio -
rów. – Przez czte ry dni po by tu 
po ka zy wa li śmy na szym go ściom 
naj cie kaw sze obiek ty ar chi tek to -
nicz ne na sze go mia sta. W pierw -
szym dniu za pro si li śmy na szych 
go ści na po wi tal ną ko la cję do re -
stau ra cji „Sie dli sko” przy Sta wi -
kach, gdzie mie li śmy oka zję się 
po znać. Po wi tal ne spo tka nie za -
koń czy ło się wspól nym ka ra oke. 
By ło cie ka wie, bo każ da eki pa 
śpie wa ła w oj czy stym ję zy ku 
– do da je. W ra mach za pro sze nia 

go ście zwie dza li za byt ki Kra ko -
wa oraz spo tka li się z prze wod -
ni czą cą Ogól no pol skie go Po ro -
zu mie nia o Współ pra cy Rad Se -
nio rów. Zwie dzi li rów nież Mu -
zeum Ślą skie w Ka to wi cach. 
Przed sta wi cie le so sno wiec kiej 
Ra dy Se nio rów wy stę po wa li 
w ro li prze wod ni ków i opro wa -
dza li go ści, m.in. po So snow cu. 
W trak cie te go spa ce ru przed sta -
wi cie le za pro szo nych de le ga cji 
wzię li udział w kon kur sie „Pa sje 
i za in te re so wa nia – Se nio rzy fo -
to gra fu ją”. Człon ko wie po szcze -
gól nych ze spo łów fo to gra fo wa li 
naj cie kaw sze i naj pięk niej sze 
miej sca w So snow cu, a oce -
na prac na stą pi ła pod czas warsz -
ta tów w Zam ku Sie lec kim. 
Z ko lei w Pa ła cu Scho ena zo sta -
ły prze pro wa dzo ne przez za wo -
do wych ak to rów warsz ta ty pod 
na zwą „Pa sje i za in te re so wa nia – 
Se nio rzy ak to rzy”. Uczest ni cy 
warsz ta tów mu sie li przy go to wać 
i za grać w Pa ła cu Scho ena krót -

kie scen ki. W ostat nim dniu 
pro jek tu od by ły się warsz ta ty ku -
li nar ne. Każ da z ekip przy go to -
wa ła da nie – po tra wę tra dy cyj ną 
dla kra ju, któ ry re pre zen to wa ła. 
Se nio rzy z So snow ca ugo to wa li 
gro chów kę, któ ra wszyst kim 
sma ko wa ła. Ko or dy na to rem 
dzia łań z ra mie nia So sno wiec -
kiej Ra dy Se nio rów by ła Ha li -
na Zwa niec ka. Po za tym 18 
paź dzier ni ka so sno wiec cy rad -
ni wzię li udział w I Ogól no -
miej skich za wo dach gry w bu le 
pod pa tro na tem pre zy den ta 
So snow ca, któ re zor ga ni zo wa -
ła rad na se nior ka An na Ro ze -
nau. 

– Nie ustan nie za pra sza my se -
nio rów So snow ca do uczest ni -
cze nia w na szych dzia ła niach. 
Spo tkać nas moż na w każ dy po -
nie dzia łek w Cen trum Ak tyw no -
ści Lo kal nej przy ul. Mo drze jew -
skiej 42 w godz. od 11.00 
do 13.00 – pod su mo wał Je rzy 
Du dek. red  

Seniorzy z pasją
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Podstępne 
skutki opalania 
– czerniak 
złośliwy!  

Po powrocie ze słonecznych wakacji, warto 
odwiedzić dermatologa i zbadać znamiona 
barwnikowe, pieprzyki, oraz brodawki, grudki, 
guzki pod dermatoskopem. Takie badanie 
pozwoli na wczesne wykrycie ewentualnych 
zmian nowotworowych na naszej skórze i w porę 
pomoże uchronić przed tragicznymi 
konsekwencjami nadmiernego opalania. O tym, 
które zmiany skórne powinny nas zaniepokoić, 
opowiada dermatolog z Sosnowieckiego Szpitala 
Miejskiego sp. z o.o. – lek. med. ALEKSANDRA 
LIPKA-TRAWIŃSKA, kierownik Oddziału Skórno-
Wenerologicznego. A już w wybrane dni 
w październiku i w listopadzie Sosnowiecki 
Szpital Miejski zaprasza na bezpłatne badania 
znamion skórnych pod dermatoskopem.  
 
W ostat nich la tach licz ba za cho ro wań na no wo two -
ry skó ry, w tym na czer nia ka zło śli we go, ro śnie 
w za wrot nym tem pie. Do naj częst szych po wo dów 
wy stą pie nia nie po ko ją cych zmian na skó rze za li -
czyć na le ży nad mier ną, nie do pa so wa ną do ro dza -
ju skó ry i fo to ty pu, eks po zy cję na słoń ce. Szcze gól -
nie nie bez piecz ne jest krót ko trwa łe, ale bar dzo in -
ten syw ne opa la nie, gdzie pod czas jed no dnio we go 

wy pa du nad je zio ro w upal ny dzień chce my nad ro -
bić za le gło ści z ca łe go se zo nu lub ko rzy sta nie z so -
la rium, któ re na dal jest, nie ste ty, bar dzo po pu lar -
ne. Nie ozna cza to jed nak, że aby uchro nić się 
przed cho ro ba mi skór ny mi, nie na le ży w ogó le się 
opa lać. War to jed nak za ży wać ką pie li sło necz nych 
z gło wą i pa mię tać o od po wied niej ochro nie.  

– Aby opa lać się w bez piecz ny spo sób, na le ży 
do pa so wać dłu gość se an su opa la nia do ro dza ju 
swo jej skó ry i kar na cji. W tym ce lu waż ne jest okre -
śle nie swo je go fo to ty pu skó ry i do pa so wa nie 
ochron nych kre mów z od po wied nim fil trem SPF. 
Wy róż nia my aż sześć fo to ty pów skó ry, ale na na -
szej sze ro ko ści geo gra ficz nej naj czę ściej wy stę pu -
ją czte ry ty py – cel tyc ki, pół noc no eu ro pej ski, środ -
ko wo eu ro pej ski i po łu dnio wo eu ro pej ski – wska zu -
je lek. med. Alek san dra Lip ka -Tra wiń ska 
 
Uwa ga na szko dli we pro mie nio wa nie 
Czer niak zło śli wy (Me la no ma Ma li gnum) jest no wo -
two rem skó ry, rza dziej błon ślu zo wych bądź siat ków -
ki oka o po ten cjal nie śmier tel nym prze bie gu. Ko mór -
ki je go wy wo dzą się z me la no cy tów. Prze mia nie zło -
śli wej mo gą ule gać zna mio na barw ni ko we, zwłasz -
cza wro dzo ne o du żych roz mia rach, zna mio na dys -
pla stycz ne, pla my so cze wi co wa te, cza sem zna mio -
na wy sta ją ce, któ re znaj du ją się w miej scach czę sto 
draż nio nych. Bar dzo waż ne jest jed nak, że czer niak 
zwy kle po wsta je w skó rze uprzed nio nie zmie nio nej, 
czy li w miej scach, gdzie nie ma my zna mion! 

Za cho ro wal ność na czer nia ka z ro ku na rok sys te -
ma tycz nie wzra sta o 3–7 %. Tyl ko w tym ro ku wy -
kry to 130 tys. no wych przy pad ków cho ro by. Szko -
dli we pro mie nio wa nie UV jest jed ną z naj waż niej -
szych przy czyn te go no wo two ru. – Krót ko trwa ła, 
lecz sil na eks po zy cja na świa tło sło necz ne – w cza -

sie wa ka cji 1 – 2 ra zy do ro ku ma tu taj zna cze nie de -
cy du ją ce dla roz wo ju po sta ci po wierz chow nej i guz -
ko wej czer nia ka – pod kre śla lek. med. Alek san dra 
Lip ka -Tra wiń ska. Bar dzo nie bez piecz ne jest tak że 
prze by te opa rze nie sło necz ne w cza sie dzie ciń stwa 
czy w okre sie doj rze wa nia, szcze gól nie je śli na po -
pa rzo nej skó rze wy stą pi ły pę che rze.  

Dru gi czyn nik to pre dys po zy cje ge ne tycz ne, czy -
li m.in. na sza kar na cja, na pod sta wie któ rych okre -
śla się fo to ty py skó ry. Wszyst kie in for ma cje o fo to -
ty pach skó ry znaj du ją się w za łą czo nym ma te ria le, 
któ ry rów nież zo stał opu bli ko wa ny na FB So sno -
wiec kie go Szpi ta la Miej skie go.  
 
 Czy mam czer nia ka? 
Je śli masz już ja kieś wąt pli wo ści, co do zmian na two -
jej skó rze, za uwa ży łeś, że two je zna mio na wy glą da -
ją ina czej niż do tej po ry lub wy jeż dżasz na let nie wa -
ka cje, czy wła śnie z nich wró ci łeś, zgłoś się nie -
zwłocz nie do spe cja li sty der ma to lo ga. On oce ni 
zmia ny, zba da der ma to sko pem, zmie rzy i opi sze lub 
sfo to gra fu je i za le ci dal sze od po wied nie le cze nie lub 
ob ser wa cję i kon tro lę za ja kiś czas. Szcze gól nie nie -
po ko ją ce jest po ja wie nie się no wej zmia ny, któ rej nie 
by ło, po więk sza nie się zna mie nia, zmia na kształ tu, 
bar wy, gru bo ści – asy me trycz ny kształt, za bar wie nie 
i po wierzch nia zmia ny, nie re gu lar ne ogra ni cze nie 
zmia ny i roz miar po wy żej 5mm. Na le ży rów nież 
zwró cić uwa gę na ta kiej ob ja wy jak: świąd, ból, pie -
cze nie, krwa wie nie i owrzo dze nie.  
  
 Ba da nie der ma to sko po we – czy to bo li? 
Oce na der ma to sko po wa to ba da nie bez in wa zyj ne, 
bez bo le sne, bez po bie ra nia wy cin ków tkan ko wych, 
nie wy ma ga ją ce żad nych przy go to wań przez pa cjen -
ta i moż na ją wy ko ny wać u osób w każ dym wie ku, 

na wet ma łych dzie ci i nie -
mow ląt. W ba da niu tym 
bar dzo waż ne jest do -
świad cze nie le ka rza i je go 
prak ty ka. Pro fi lak ty ka czer nia -
ka zło śli we go skó ry na ka zu je prze -
pro wa dzać kon tro lę der mo sko po wą zna mion barw -
ni ko wych („pie przy ków”) na ca łym cie le co 6 mie się -
cy lub jak za le ci le karz. Der ma to sko pem mo że my 
iden ty fi ko wać rów nież np. in ne no wo two ry skó ry, 
cia ła ob ce w skó rze, ba dać stan ło ży ska na czy nio we -
go, zmia ny za bar wie nia pa znok cia i nie pra wi dło wo -
ści owło sio nej skó ry gło wy i trzo nu wło sa.  
 
War to za pa mię tać! 
W mie sią cach let nich na le ży uni kać eks po zy cji 
na słoń ce w go dzi nach od 11.00 do 16.00. Krem 
z fil trem na le ży na kła dać na skó rę 30 mi nut 
przed opa la niem, rów no mier ną war stwą i do sma -
ro wy wać co 2,5 – 3 go dzi ny, zwłasz cza po ką pie li 
czy po in ten syw nym spo ce niu. Za każ dym ra zem, 
przed wyj ściem na słoń ce, nie na le ży sto so wać pre -
pa ra tów świa tło uczu la ją cych, w po sta ci do ust nej 
lub miej sco wo. A je śli coś nas za nie po koi w wy glą -
dzie na szej skó ry, przed czy po urlo pie, na le ży bez -
względ nie skon sul to wać się z le ka rzem der ma to -
lo giem. Pa mię taj my, że czas i szyb kość dia gno zy 
ma ogrom ne zna cze nie w le cze niu cho rób skó ry! 

Aby za dbać o skó rę po wa ka cjach, So sno wiec ki 
Szpi tal Miej ski sp. z o.o. za pra sza na bez płat ne ba da -
nie der ma to sko po we zna mion skó ry! Ba da nia od by -
wać się bę dą w dniach 5 i 12 li sto pa da 2019 r. w na -
szej pla ców ce przy uli cy Szpi tal nej 1 w So snow cu 
w go dzi nach od 10.00 do 17.00. Aby wziąć udział 
w ba da niu, trze ba się wcze śniej za re je stro wać. Za pra -
sza my do śle dze nia szcze gó łów ak cji na na szym FB. 

Zdrowie 7

CO WARTO WIEDZIEĆ
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WEEKEND ZA PÓŁ CENY 
Pod koniec miesiąca, w weekend  
22 – 24 listopada Pałac Schoena Muzeum 
w Sosnowcu weźmie udział w akcji 
„Weekend za pół ceny”. Jako partner 
akcji pracownicy Muzeum przygotowali 
specjalną 50-procentową zniżkę 
na bilety wstępu. Organizatorem akcji 
„Polska zobacz więcej, weekend za pół 
ceny” jest Polska Organizacja 
Turystyczna. Zapraszamy! 

BONUS ZA FREKWENCJĘ 
– SOSNOWIEC ZA PÓŁ CENY POWRACA

Przed wyborami do parlamentu prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński, ogłosił: jeśli frekwencja 
w Sosnowcu będzie wyższa o 10 procent niż w wyborach samorządowych w 2018 roku, na mieszkańców 
czekają zniżki.

W długi listopadowy i świąteczny weekend taniej w klubach, kawiarniach, restauracjach, basenie, korcie i w… teatrze 

Sylwia Turzańska 
 
Na le ża ło prze kro czyć pu łap 61,52 pro -
cent. Za gło so wa ło aż 101 393 miesz kań -
ców, a więc 64,03 pro cent, co ozna cza, że 
na miesz kań ców cze ka ją atrak cje.  
W week end od 8 do 10 li sto pa da zo sta nie 

zor ga ni zo wa na ak cja... „So sno wiec za pół 
ce ny – bo nus za fre kwen cję”. – Nie po zo -
sta je my bier ni. Zgod nie z obiet ni cą, so -
sno wiec kie ba se ny bę dą za pół ce ny, po -
dob nie jak bi le ty do Te atru Za głę bia. To 
nie wszyst ko. MOSiR roz sze rzył ofer tę 
o kor ty te ni so we, czy też si łow nię. Ma my 

też spo ro za py tań od so sno wiec kich przed -
się bior ców, dla te go aby ak cja mia ła szer szy 
wy dźwięk, za pro si li śmy ich do wzię cia 
udzia łu – mó wi pre zy dent So snow ca. 

 Wzo rem „Za głę bia za pół ce ny”, urzęd -
ni cy cze ka li na zgło sze nia wszyst kich 
z bran ży ga stro, usług, itp. do koń ca paź -
dzier ni ka. Przed siębior cy nie po zo sta li 
bier ni. W su mie w po nad 30 miej scach bę -
dzie moż na przy jem nie spę dzić czas, 
w do brym to wa rzy stwie i o po ło wę ta niej.  
  
Ja ką ofer tą ma MOSiR? 
Kli mon tow skie Cen trum Ak tyw no ści Ro -
dzin nej ofe ru je tań sze bi le ty na ba sen, 
aqua fit ness oraz si łow nię. Po dob nie bę -
dzie na ba se nie przy BMC, gdzie nie tyl -
ko tań sze bę dzie wej ście na ba sen, ale tak -
że na sau nę oraz aqua fit ness. O po ło wę 
tańszy bę dzie tak że na jem kor tów te ni so -
wych przy sta dio nie lek ko atle tycz nym 
i przy Al. Mi rec kie go, śli zgaw ka na Sta -
dio nie Zi mo wym oraz te nis sto ło wy w ha li 
przy Ba czyń skie go. 
  
Co przy go to wał Te atr Za głę bia? 
8 li sto pa da war to wy brać się na przed sta wie -
nie „Tar tuf fe”, a dzień póź niej na spek takl 
„Tar tuf fe” oraz atrak cje w ra mach No cy Te -
atrów Me tro po lii, or ga ni zo wa nej przez 
Gór no ślą sko -Za głę biow ską Me tro po lię. 
Bi le ty przez 2 dni bę dą kosz to wa ły 20 zł. 

In for ma cje, gdzie war to się udać i gdzie 
za pła ci my o po ło wę mniej, moż na zna leźć 
na stro nie: www.za gle bie za pol ce ny.pl. ST

Taki tytuł nosi wystawa, którą 
od 21 listopada można oglądać 
w Pałacu Schoena Muzeum 
w Sosnowcu. Wystawa łączy 
archeologię z legendarną postacią 
Pana Samochodzika.  
 
Pre zen tu je 20 skar bów ar che olo -
gicz nych (mo ne ty rzym skie i śre -
dnio wiecz ne, bi żu te rię, broń, na rzę -
dzia), z różnych epok i kul tur, wy -

po ży czo nych z pol skich mu ze ów we 
Wro cła wiu, Ny sie, Opo lu, Olsz ty -
nie, Kra ko wie, Ło dzi oraz ory gi nal -
ne pa miąt ki zwią za ne z li te rac ką 
wer sją Pa na Sa mo cho dzi ka. Na wy -
sta wie uda ło się zgro ma dzić ar chi -
wal ne eg zem pla rze po wie ści, ilu -
stra cje Szy mo na Ko by liń skie go 
do jed nej z nich, ga bi net pi sa rza 
Zbi gnie wa Nie nac kie go, w któ rym 
po wsta wa ły ko lej ne dzie ła i fil mo we 

ada pta cje ksią żek. Oprócz kul to -
wych fil mów wy świe tla nych w prze -
strze ni wy sta wy, zo sta ną za pre zen -
to wa ne tak że pla ka ty, fo to sy, frag -
men ty sce na riu szy i sce no gra fii. Po -
sta cią prze wod nią, któ ra sca la 
wszyst kie ele men ty, jest nie tu zin ko -
wy od kryw ca, mu ze al nik i de tek tyw, 
czy li Pan To masz.  

 Prze strzeń eks po zy cji wy zna cza 
zwie dza ją cym ścież kę, peł ną za ga dek 

i ta jem nych zna ków, któ rej przej ście 
do pro wa dzi ich do ukry te go skar bu. 
Atrak cyj na for ma eks po zy cji wcią ga -
ją ca wi dzów do wspól nych dzia łań, 
ma za chę cić do od kry wa nia prze szło -
ści, ba dań te re no wych i za in te re so -
wa nia hi sto rią. To grat ka dla mło de -
go de tek ty wa, któ ry ko cha przy go dy 
i ma wiel kie ma rze nia. Wy sta wa bę -
dzie pre zen to wa na do 12 stycz nia 
przy szłe go ro ku. ST

Me lan cho lij nie uj mu ją ca jak Ma rian ne 
Fa ith full, jaz zu ją ca jak Dia na Krall, cha -
ry zma tycz na jak Jo ni Mit chell i fol ko wo 
prze ko nu ją ca jak No rah Jo nes, czy li 
skan dy naw ska wo ka list ka Re bek ka Bak -
ken, wy stą pi 16 li sto pa da w Sa li Wi do -
wi sko wo -Kon cer to wej „Mu za” w So -
snow cu. Reb be ka Bak ken sty lo wo śpie -
wa kom po zy cje jaz zo we, któ re wzbo ga ca 
swo ją cha rak te ry stycz ną fol ko wą ma nie -

rą, gdzie spo ro jest ame ry kań skie go rhy -
thm & blu esa, na sto jów roc ka i fun ky. 
Wo ka list ka gra tak że na skrzyp cach oraz 
in stru men tach kla wi szo wych. Kon cert 
roz pocz nie się o godz. 18.00. Bi le ty są 
w ce nie 69 i 79 zł, do stęp ne on li ne 
na stro nie: www.kie pu ra.pl oraz w ka -
sach Sa li Wi do wi sko wo -Kon cer to wej 
„Mu za” i Ener ge tycz ne go Cen trum Kul -
tu ry. ST 

Pan Samochodzik… i skarby muzeów 

Jazzowa uczta w jesienny wieczór

Noworoczna Gala ze 
Straussem i… Lady Gagą 

Do akcji zgłosili się m.in. restauratorzy, klub fitness, szkoła językowa, CIM, Teatr Zagłębia, Zamek Sielecki 
i MOSiR. 

Rebekka Bakken wystąpi w „Muzie”. 
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Praw dzi wie roz tań czo ny i ma -
gicz ny Wie deń, gdzie bę dą roz -
brzmie wać naj pięk niej sze arie, 
du ety, wal ce i po lki Jo han -
na Straus sa, Fran ca Le ha ra, Im re 
Kal ma na  oraz arie i du ety 
wszech cza sów in nych kom po zy -
to rów, już 4 stycz nia moż na od -
na leźć… w Pa ła cu Kul tu ry Za -
głę bia w Dą bro wie Gór ni czej.  

Te go rocz ny kon cert w wy ko -
na niu  Kró lew skiej Or kie stry 
„Ode ssa” pod dy rek cją zna ko mi -
te go dy ry gen ta Mi ro sla wa Kri la 
– dy rek to ra ar ty stycz ne go Fil har -
mo nii Tar no pol skiej oraz eu ro -
pej skiej kla sy so li stów ki jow skiej 
sce ny ope ret ko wej i ope ro wej 
prze nie sie słu cha czy do oj czy zny 
wal ca. Ar ty ści, bio rą cy udział 
w No wo rocz nej Ga li, to lau re aci 
wie lu zna czą cych, mię dzy na ro -
do wych kon kur sów wo kal nych, 
któ rzy na co dzień są so li sta mi 
ope ry ki jow skiej i ode sskiej, 
a tak że go ścin ne wy ko nu ją głów -
ne par tie w ope rach wło skich. 
Wśród so li stów usły szy my Va le -
rię Tu lis, zna ko mi tą so pra nist kę, 

współ pra cu ją cą z ope ra mi 
w Wiel kiej Bry ta nii i we Wło -
szech, a tak że Ha ly nę Gre gor -
chak, so pra nist kę, ce nio ną so list -
kę Te atru Na ro do we go Ope ret ki 
Ki jow skiej. Na sce nie to wa rzy -
szyć im bę dą te no rzy Olek sandr 
Chu vpy lo i Vo lo dy myr Or dyn -
skyi, so li ści Te atru Na ro do we go 
Ope ret ki Ki jow skiej. Do dat ko -
wą atrak cją wie czo ru bę dą 
współ cze sne, świa to we hi ty gru -
py  Ab ba, Whit ney Ho uston, 
Ce li ne Dion, Bey on ce, La dy 
Ga gi i Bra dleya Co ope ra. ST 

 
Punkt sprzedaży biletów – kasa 
biletowa PKZ, tel. 32/733 88 01. 
Bilety można także kupić  
na stronie: www.bilety.palac.art.pl, 
www.kupbilecik.pl, www.ebilet.pl, 
www.biletyna.pl. 

Dla naszych Czytelników 
przygotowaliśmy dwa 
podwójne zaproszenia, do 
odebrania w redakcji. 

ZAPROSZENIE
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Z kurierem po Sosnowcu kurier miejski listopad 2019 nr 1010

NEKROPOLIA CZTERECH WYZNAŃ część 1
Gdy mówimy o czynnikach, które w sposób znaczący wpłynęły na rozwój Sosnowca, zazwyczaj wspominamy trzy z nich: przygraniczne położenie, budowę linii Kolei 
Warszawsko - Wiedeńskiej oraz bogactwa naturalne z węglem kamiennym na czele. Poza nimi jest jeszcze jeden niezwykle ważny element – czynnik ludzki. To dzięki 
naszym umiejętnościom i przedsiębiorczości możemy kreować środowisko, w którym żyjemy. Dzięki wytężonej pracy i wrodzonym talentom polepszamy nie tylko 
własny byt, ale działamy również na rzecz wspólnoty. Pozostawiamy ślad, który jest zapisem naszej ziemskiej egzystencji.  

Dzie więt na sto wiecz ny So sno wiec (So sno -
wi ce) był miej scem, gdzie ży li przed sta wi -
cie le wie lu pro fe sji, róż nych na ro do wo ści 
oraz od mien nych re li gii. Do So sno wic 
przy jeż dża ło się za pra cą oraz po to, by ro -
bić do bre in te re sy. Tu taj ni czym w przy sło -
wio wym ty glu mie sza ły się i łą czy ły w jed -
no dzia ła nia lu dzi, któ rym przy świe ca ły 
róż ne, choć w pe wien spo sób zbież ne ce le. 
Po śród tej ist nej wy bu cho wej mie szan ki 
zna leź li się lu dzie pra wi i pra co wi ci, fi lan -
tro pi, wir tu ozi biz ne su, ale nie bra ko wa ło 
tak że ama to rów ła twe go za rob ku i zwy -
kłych awan tur ni ków. Wszy scy oni na róż -
ne spo so by two rzy li to mia sto. Wie lu w so -
sno wiec kiej zie mi na za wsze zło ży ło swe 
ko ści.   

Kom pleks cmen ta rzy przy uli cy Smut nej 
i Go spo dar czej jest praw dzi wym ewe ne -
men tem na ska lę eu ro pej ską. Po wstał 

pod ko niec XIX stu le cia – w cza sach, gdy 
na sze mia sto by ło jesz cze wsią. Na są sia du -
ją cych z so bą par ce lach miej sce wiecz ne go 
spo czyn ku zna leź li ka to lic cy, pra wo sław ni, 
ewan ge lic cy i ży dow scy miesz kań cy wie lo -
kul tu ro we go So snow ca.  

Po cząt ki cmen ta rza ży dow skie go nie są 
do koń ca ja sne. Zda niem hi sto ry ka Grze -
go rza Onysz ko zo stał on za ło żo ny już 
w ro ku 1872 w miej scu wcze śniej sze go 
cmen ta rza cho le rycz ne go. Moż na po ku sić 
się o stwier dze nie, że przez dłu gi czas 
funk cjo no wał nie le gal nie.  Do pie ro usta -
no wie nie w 1898 ro ku Gmi ny Ży dow skiej 
w So snow cu zmie ni ło i unor mo wa ło ten 
stan rze czy. Idea po wsta nia cmen ta rza dla 
so sno wiec kich wy znaw ców ju da izmu 
 zwią za na by ła z wy so ki mi opła ta mi za po -
chów ki na cmen ta rzu ży dow skim w Bę -
dzi nie. To wła śnie tam for mal nie przy na -

le że li Ży dzi z So snow ca. Nie bez zna cze -
nia by ła rów nież od le głość od Bę dzi na, co 
stwa rza ło du że za gro że nie epi de mio lo -
gicz ne – szcze gól nie w okre sie pan de mii 
cho rób za kaź nych oraz pod czas let nich 
upa łów. 

Jed ną z cech cha rak te ry stycz nych cmen -
ta rza jest znacz na licz ba gro bów sym bo -
licz nych. Spo wo do wa ne jest to tra gicz ny -
mi na stęp stwa mi Ho lo cau stu. Smut nym 
wspo mnie niem okre su wo jen ne go ter ro ru 
są tak że zbio ro we mo gi ły oko ło stu ofiar 
zbrod ni hi tle row skich oraz po mnik 
 „W hoł dzie Ży dom miast Za głę bia, za -
mor do wa nym przez hi tle row skich opraw -
ców w la tach 1939-1945”. Spo śród ar chi -
tek tu ry naj bar dziej wy róż nia się ohel 
pierw sze go so sno wiec kie go ra bi na Abra -
ha ma Ma je ra Gi tle ra. Na cmen ta rzu znaj -
dzie my tak że wie le in nych in te re su ją cych 
pod wzglę dem for my na grob ków. Na -
dal do ko nu je się tu taj po chów ków, co jest 
pew nym wy róż ni kiem na tle in nych ży -
dow skich cmen ta rzy w Pol sce. O każ dej 
po rze dnia i ro ku miej sce to spo wi ja nie -
zwy kła at mos fe ra. Przy by wa jąc tu taj, wkra -
cza my do świa ta cie ni tych, któ rzy nie tak 
daw no two rzy li na sze mia sto, a któ rych po -
tom ków nie spotkamy już na so sno wiec -
kich uli cach.    

 Cmen tarz rzym sko -ka to lic ki, po dob -
nie jak dwa po zo sta łe cmen ta rze chrze ści -
jań skie, zo stał za ło żo ny w 1894 ro ku. Je -
go po wsta nie zbie gło się z bu do wą i co 
za tym idzie utwo rze niem pa ra fii (1899 
r.) pw. Wnie bo wzię cia NMP. Jest naj -
więk szym z ca łej czwór ki. Naj trud niej 
zna leźć na nim miej sce po chów ku. 
W cen tral nej czę ści znaj du je się ka pli ca 
pw. Wszyst kich Świę tych. Po wsta ła ona 
w miej scu znisz czo ne go przez Niem ców 
pod czas II woj ny Mau zo leum Po wstań -
ców Ślą skich. Je go po zo sta ło ści wkom po -
no wa ne są w mu ry ka pli cy. Cmen tarz ten, 
po dob nie jak są sied nie, bo ga ty jest w za -
byt ki sztu ki se pul kral nej, któ re zlo ka li zo -
wa ne są głów nie w czę ści środ ko wej. Spo -
śród ty się cy osób tu taj po cho wa nych 
chciał bym wspo mnieć za mor do wa ne go 
w Au schwitz -Bir ke nau po rucz ni ka  Wa -
cła wa Sta cher skie go – so sno wiec kie go 
po etę, sze fa Ka to wic kie go In spek to ra tu 
 Ar mii Kra jo wej, czło wie ka nie zwy kle od -
waż ne go i bez resz ty od da ne go Oj czyź nie. 
Je go sym bo licz ny grób znaj du je się 
przy głów nej alei cmen ta rza. Po zwo lę so -
bie rów nież przy wo łać pa mięć o za słu żo -
nej dla na sze go re gio nu ro dzi nie prze my -
słow ców – Woź nia ków. Bez więk sze go 
tru du moż na od na leźć ich po kry te pa ty ną 
cza su mau zo leum. Wy róż nia się na tle 
ota cza ją cych je na grob ków. 

 Dal szy ciąg ar ty ku łu uka że się w gru -
dnio wym wy da niu „Ku rie ra Miej skie go”. 

 
Ar tur Pta siń ski – Cen trum In for ma cji Miej skiej

Na pierwszym planie ohel rabina Abrahama Majera Gitlera. Budowlę wzniesiono w stylu 
mauretańskim w 1928 roku.

Nagrobek ks. Dominika Rocha Milberta – budowniczego oraz 
pierwszego proboszcza kościoła pw. Wniebowzięcia NMP. 

Grób symboliczny por. Wacława Stacherskiego. 

Otwarta księga upamiętniająca śmierć rocznego dziecka – najstarszy, pochodzący z 1872 roku 
nagrobek na cmentarzu żydowskim. 
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NOWY ROZDZIAŁ W KLUBIE
Rozmowa z Dariuszem Dudkiem, nowym-starym trenerem piłkarskiego Zagłębia

Teraz wiem, że nie wolno się poddawać

Krzysz tof Po lacz kie wicz 
 
Zadał Pan kłam powiedzeniu, że nie wchodzi się dwa razy do tej 
samej rzeki. Co zadecydowało o Pańskim powrocie 
do Zagłębia? 
Z jed nej stro ny chęć do koń cze nia pew nej mi sji, któ ra 
pa trząc z per spek ty wy cza su, zo sta ła prze rwa na zbyt 
szyb ko, a z dru giej oso ba Mar ci na Ja ro szew skie go, pre -
ze sa Za głę bia. Je śli cho dzi o kwe stię mo je go roz sta nia 
z Za głę biem, to po me czu z Le chią Gdańsk w paź -
dzier ni ku ubie głe go ro ku do sze dłem do wnio sku, że nie 
chcę być już tre ne rem w So snow cu. Uwa ża łem, że nie 
je stem w sta nie spra wić, aby dru ży na zło żo na wów czas 
z ta kich a nie in nych za wod ni ków, za czę ła wy gry wać. 
Nie ukry wam jed nak, że błę dem by ło to, że tak szyb ko 
się pod da łem. Być mo że za bra kło mi wte dy do świad -
cze nia. Po tej ca łej sy tu acji za dzwo nił do mnie na wet 
Mi chał Pro bierz, któ ry po wie dział mi, że w tej sy tu acji 
nie po wi nie nem re zy gno wać. To by ła dla mnie trud -
na sy tu acja, ale na uczy ła mnie ona te go, że nie moż -
na się pod da wać. Co do pre ze sa, to cie szę się, że zo stał 
w klu bie mi mo wcze śniej szych de kla ra cji o odej ściu. 

Pra co wa ło nam się bar dzo do brze i wie rzę, że tym ra -
zem też tak bę dzie. Pre zes osta tecz nie prze ko nał mnie, 
że war to wró cić na Lu do wy. 
 
Ile jest prawdy w tym, że Pana powrót do Zagłębia był 
uzależniony od zwolnienia byłego dyrektora sportowego Roberta 
Stanka oraz Piotra Calińskiego, byłego kierownika drużyny? 
– Bar dzo do brze, że te spra wy zo sta ły po ru szo ne, bo mo -
gę osta tecz nie spro sto wać po gło ski, nie do mó wie nia, 
wręcz le gen dy, któ re krą ży ły po me czu w Gdań sku. 
Wbrew po ja wia ją cym się opi niom po me czu z Le chią nie 
do szło do żad nej bój ki, w któ rej mia łem rze ko mo uczest -
ni czyć. Nie po bi li śmy się z Ro ber tem. Jed no cze śnie 
chcia łem pod kre ślić, że wią za nie mnie z ja ki miś al ko ho -
lo wy mi hi sto ria mi rów nież jest nie na miej scu. Je stem 
abs ty nen tem, nie mam pro ble mu z al ko ho lem. Nie jest 
praw dą, że zwol ni łem Ro ber ta czy Piotr ka. Mam kon -
takt, za rów no z jed nym, jak i z dru gim. Ra zem pra co wa -
li śmy, osią gnę li śmy suk ces, ja kim był awans do eks tra -
kla sy. To był faj ny okres. Te raz roz po czy nam no wy roz -
dział w klu bie. Spra wy per so nal ne w tym przy pad ku by ły 
pod ję te przed mo im przyj ściem. Ja do bra łem so bie 

współ pra cow ni ków, m.in. za pro si łem do pra cy by łe go 
ko le gę z bo iska, Mar ci na Ma li now skie go, któ ry jest dru -
gim tre ne rem, moż na po wie dzieć, że pra wą rę ką. 
 
Drugie podejście do pracy w Sosnowcu zaczął Pan podobnie jak 
za pierwszym razem od meczu na Stadionie Ludowym 
i ponownie od wygranej. Nie obawiał się Pan reakcji kibiców 
na pański powrót? 
Ki bi ce ma ją swo je pra wa, praw da jest ta ka, że wszyst kim 
ni gdy się nie do go dzi. Dla jed nych bę dę do brym tre ne -
rem, dla in nych nie udacz ni kiem i po dob nie rzecz ma się 
z pił ka rza mi. Każ dy ki bic ma swój po mysł na ze spół, 
na tre ne ra, na trans fe ry. Przy sze dłem tu taj, a kon kret nie 
wró ci łem, z pla nem i po my słem, jak to wszyst ko po win -
no te raz wy glą dać. Mam na dzie ję, że te raz na ba zie mo -
ich do świad czeń, bę dę w sta nie po now nie zro bić coś tak 
du że go jak awans do eks tra kla sy. Jed nak te raz wiem, że 
le piej wy wal czyć awans w prze cią gu dwóch czy trzech 
lat, bę dąc w stu pro cen tach go to wym na to wy zwa nie. 
Gra w Eks tra kla sie jest faj na, ale nie mo że być tak, że 
gra my w niej bez pie nię dzy czy od po wied nich za wod -
ni ków. Na ta kim po zio mie pił ka rze mu szą mieć ogrom -
ną ja kość. Ce lem na ten se zon jest utrzy ma nie te go ze -
spo łu w ry zach oraz po pra wa men tal no ści. Nie ty le 
wśród za wod ni ków, ale przede wszyst kim w ca łym śro -
do wi sku wo kół klu bu. Ocze ki wa nia są ta kie, że na tych -
miast trze ba wró cić do Eks tra kla sy, ale bę dzie to bar dzo 
trud ne. Mo im ma rze niem by ło przy go to wa nie ze spo łu 
od pod staw, we dług swo jej wła snej wi zji. Jed nak ko lej -
ny raz wcho dzę do dru ży ny, któ ra do pie ro co stra ci ła tre -
ne ra, mu szę te raz swo imi dzia ła nia mi do pro wa dzić 
do zmia ny obec nej sy tu acji, tak jak zro bi łem to, gdy 
pierw szy raz obej mo wa łem Za głę bie. Naj waż niej sze 
jest, aby śmy do łą czy li do dru żyn z gór nej czę ści ta be li. 
Róż ni ce punk to we są nie wiel kie i na wet bę dąc na szó -
stym miej scu, jest moż li wość wal ki o awans. Za czę li śmy 
od dwóch zwy cięstw, po tem przy szła po raż ka w Gło go -
wie, na stęp nie dwa re mi sy. Ca ły czas pra cu je my nad sta -
bi li za cją skła du, nad wy pra co wa niem wła sne go sty lu. 
Na pew no na szą naj więk szą bo lącz ką jest gra de fen syw -
na. Nie mo że my tra cić ty lu bra mek, w do dat ku bar dzo 
czę sto po szkol nych błę dach. Pa trząc na skład oso bo wy, 
na pew no ze spół po wi nien być wy żej w ta be li, bo uwa -
żam, że mo że my wy grać z każ dym w tej li dze, co zresz tą 
po ka za li śmy, np. w me czu wy jaz do wym z War tą, wy -
gra nym 3:2. Przed na mi jesz cze kil ka spo tkań, chce my 
w nich za punk to wać, a po tem opra cu je my plan na run -
dę re wan żo wą.

To był znakomity czas dla karateków z Sosnowca. 
Reprezentanci Sosnowieckiego Klubu Karate Kyokushin 
sięgali po medale w różnych kategoriach wiekowych. 
 
Tra dy cyj nie już kla są bły snę ła Ka mi la Krzak, któ ra zo sta ła 
wi ce mi strzy nią Pol ski pod czas XX Mi strzostw Pol ski Ky -
oku shin Ka ra te Se nio rów OPEN Szcze cin 2019. Ka mi la 
zdo by ła srebr ny me dal w ka ta. W za wo dach wziął udział 
tak że Je rzy Pry ga, któ ry w ku mi te do tarł do ćwierć fi na łu za -
wo dów. W su mie na ma tach za pre zen to wa ło się 220 za -
wod ni ków z 76 klu bów z ca łej Pol ski. 

Na po dium sta nę ła tak że Ka mi la Urbań czyk, któ ra wy -
wal czy ła zło ty me dal w kat. ku mi te ju nio rów – 60 kg pod -
czas V Mię dzy na ro do we go Tur nie ju Ka ra te Ky oku shin 
Skar ży sko -Ka mien na Cup 2019. Po za cię tej wal ce pół fi na -

ło wej z za wod nicz ką z Tar no wa, w fi na le Ka mil wy grał z re -
pre zen tant ką Ukra iny. W tur nie ju bra ło udział 350 za wod -
ni ków z 36 klu bów z Pol ski, Au strii, Ukra iny i Ro sji. Se kun -
dan tem i opie ku nem Ka mi la był uty tu ło wa ny za wod nik so -
sno wiec kie go do jo – Je rzy Pry ga. 

Wo rek me da li i pu cha rów przy wieź li z ko lei mło dzi za -
wod ni cy SKK z Ka to wic. W sto li cy wo je wódz twa od był 
się V Tur niej Ka ra te o Pu char Pre zy den ta Mia sta Ka to -
wi ce. 

So sno wiec ki klub re pre zen to wa ło 18 za wod ni ków, któ rzy 
na co dzień tre nu ją pod okiem shi ha na Eu ge niu sza Da dzi -
bu ga, sen sei Mał go rza ty Da dzi bug i sen pai Ju lii Szcze sio. 
Mło dzi ka ra te cy zdo by li 12 me da li i pu cha rów, a Syl wia 
Anasz zo sta ła naj lep szą za wod nicz ką tur nie ju. Oprócz pa -
miąt ko we go pu cha ru zdo by ła tak że ro wer. KP

Sosnowiczan Szymon Łada 
(na zdjęciu) zdobył złoty medal 
i tytuł mistrza świata 
w kulturystyce podczas 
zawodów 2019 IFBB Elite Pro 
World Championships, które 
odbyły się w hiszpańskiej 
Tarragonie. 
 
W pre sti żo wym tur nie ju z cy -
klu IFBB Eli te Pro so sno wi -
cza nin po ko nał wie lu uty tu ło -
wa nych za wod ni ków z ca łe go 
świa ta. – Dzię ku ję tym, któ rzy 
we mnie wie rzy li. Jesz cze to 
do mnie nie do cie ra – pod kre -
śla mistrz świa ta. KP

Sosnowiczanin 
mistrzem 
świata

Wytańczyli 
mistrzowski tytuł

Co start, to sukces

Sosnowieccy karatecy prezentują trofea wywalczone w Katowicach.

arc Sosnowiecki Klub Karate Kyokushin

Dariusz Dudek po raz drugi podjął się pracy w Zagłębiu. 
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Filip Jakubczyk i Zuzanna 
Jakubczyk mistrzami Polski 
w tańcach standardowych. 
 
So sno wi cza nie się gnę li po mi -
strzow ski ty tuł pod czas za wo -
dów, któ re od by ły się w Kę -
dzie rzy nie -Koź lu. Pa ra Fi lip 
Ja kub czyk – Zu zan na Ja kub -
czyk ry wa li zo wa ła w kat wie ko -
wej 12-13 lat. Walc an giel ski, 
tan go, walc wie deń ski, foks trot 
i qu ick step – to tań ce, któ re by -
ły oce nia ne przez ju ro rów. KP



Anna i Jan Spyrkowie 
Stanisława i Wiesław Stolarscy 
Barbara i Edward Styczniowie 
Maria i Roman Szymczakowie 
Wiesława i Antoni Świętochowscy 
Irena i Marian Twardziłowscy 
Jadwiga i Stanisław Ubowscy 
Barbara i Bogdan Wasińscy 
Anna i Marian Wywiałowie 
Halina i Grzegorz Zarychtowie 
Bronisława i Andrzej 
Zawieruszkowie 
Teresa i Kazimierz Zilscy

Stefania i Alojzy Adamczykowie 
Stefania i Jan Andrysiewiczowie 
Danuta i Jerzy Bagińscy 
Wanda i Czesław Banasikowie 
Zofia i Mirosław Banasiowie 
Barbara i Piotr Bartosowie 
Anna i Stanisław Bazanowie 
Wiesława i Andrzej Bigajowie 
Maria i Stefan Bilowie 
Urszula i Waldemar Błeszyńscy 
Urszula i Jarosław Bromboszczowie 
Krystyna i Roman Burscy 
Wiesława i Krzysztof Choćbowie 
Henryka i Maksymilian Chruzikowie 
Ewa i Zygmunt Czechowie 
Elżbieta Czyż-Srokosz i Ireneusz 
Srokoszowie

Alina i Ryszard Ćwiękowie 
Krystyna i Leopold Dobrowolscy 
Alicja i Henryk Dusiowie (60-lecie) 
Barbara i Adam Etlingerowie 
Zdzisława i Józef Felisowie 
Ewa i Wacław Fendrychowie 
Henryka i Zbigniew Filikowie 
Marianna i Mirosław Franasikowie 
Irena i Tadeusz Gerki 
Anna i Edward Gilowie 
Wiktoria i Franciszek Giżewscy 
Urszula i Bogusław Gleniowie 
Krystyna i Andrzej Głośni 
Alicja i Jan Gredkowie 
Janina i Mirosław Gumulowie 
Elżbieta i Włodzimierz Hajdusiowie

Uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie odbyła się 24 czerwca i 23 września w Pałacu Schoena w Sosnowcu. W imieniu Prezydenta RP medale z okazji 50
lecia związku małżeńskiego wręczyli jubilatom Zbigniew Byszewski, zastępca prezydenta miasta i Arkadiusz Trzuskowski, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oraz Grzegorz 
Furgalski, sekretarz miasta, Mateusz Bochenek, przewodniczący Rada Miasta i Maciej Maziarz, zastępca kierownika USC.  Oprawę artystyczną jubileuszu przygotowała Ewa 
Kopczyńska, aktorka Teatru Zagłębia. 

ŚWIĘ TO WA LI JU BI LE USZ PO ŻY CIA MAŁ ŻEŃ SKIE GO 
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Rozrywka kurier miejski listopad 2019 nr 1014

Poziomo: 1 – kończy pierwszy kwartał, 5 – najważniejszy we 
wsi, 8 – ubiór mnicha, 9 – coś z białej broni, 10 – wrażliwy 
na piękno, 11 – symptom, 12 – leser, 14 – sojusznik,  
16 – niejeden w stadninie, 17 – sprawozdanie, 19 
– cudak, 21 – białe mięso, 22 – rzeka lub choroba,  
25 – ma orła i reszkę, 28 – dłuższe przemówienie,  
29 – jeden z przybytków kultury, 30 – stok, 32 – proces 
niszczenia skorupy ziemskiej, 34 – Arsene – dżentelmen 
włamywacz, 35 – akwariowe rybki, 36 – imię Gandhi byłej 
premier Indii, 37 – najważniejszy w kinie, 38 – wieś 
w północnowschodnim Egipcie, w 1798 r. admirał Nelson 
rozbił tam flotę francuską, 39 – gorzki smak. 
 
Pionowo: 1 – ma dziewczynę w każdym porcie,  
2 – kolekcja, 3 – odgłos „działających” myszy, 4 – był nim 
Janosik, 5 – obsługuje pasażerów samolotu, 6 – owady 
spokrewnione z ważkami, 7 – symbol kojarzony 
z nazizmem, 13 – międzynarodowy język, 15 – przeciwnik 
w dyskusji, 18 – automat, 20 – polska waluta,  
23 – miłośniczka konnej jazdy, 24 – dawny nauczyciel,  
26 – pracownia fotografa lub malarza, 27 – przedstawiciel 
dzikich kotów, 28 – „zajęcia” szkoleniowca ze 
sportowcami, 31 – jawnie lekceważy zasady moralne 
i uznane społecznie wartości, 33 – rodzaj odznaczenia. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 9/2019, HELEN PHILIPS – KANCELARIA  
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  10/2019

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”. 

Robert Geretschläger, Charles Li, Alfred S. Posamentier, Christian Spreitzer 

Matematyka, jakiej nie znacie  
(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 je zo ba czyć 
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. 

Czy matematyka w szkole wydawała ci się 
trudna? Nudna? Przerażająca? Niezależnie 
od odpowiedzi na te pytania, autorowi książki 
udało się zebrać zdumiewające perełki, ktróre 

ukazują potęgę i piękno matematyki, zarówno 
pasjonatom, jak i tym, którzy – odstraszeni przez 
szkołę – nie mogli ich wcześniej dostrzec. 
Data wydania: 24 października 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. 

7 listopada – „Władcy przygód. Stąd do Oblivio” 
14 listopada – „Kurier” 
21 listopada – „Wspomnienie lata” 
28 listopada – „Kamerdyner”

 NAGRODY UFUNDOWAŁO WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA.

Weronika Wierzchowska 

Prawdziwa ja  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Trzy przyjaciółki, trzymające się razem od czasów 
liceum, znajdują się na życiowych zakrętach. Danka 
cierpi na kompleks Dorosłego Dziecka Alkoholików, 
Asia została porzucona przez męża i zwolniona 

z pracy, a Ewa od lat leczy się psychiatrycznie. W ich 
życiu pojawia się Krzysztof, przystojny i przebojowy 
przedsiębiorca, który zmieni życie całej trójki. 
Data wydania: 5 listopada 2019 r. 

Laila Shukri 

Jestem nieletnią żoną  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Opowieść jednej z tysięcy dziewczynek, którym 
dorośli zgotowali piekło. Pochodząca z Jordanii 
Salma w wieku trzynastu lat zostaje wydana 
za mąż za piętnaście lat od niej starszego 
Ahmada. Rozpoczyna się koszmar, na który nie 

przygotowała ją własna matka… Jak 
w XX wieku wyglądają małżeństwa dorosłych 
mężczyzn z dziećmi? Czy dziecko może 
powiedzieć „nie”?  
Data wydania: 12 listopada 2019 r. 
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Uśmiejecie się do łezKINO 

HOROSKOP
BARAN (21.03. – 19.04.) – Będzie to 
bardzo udany miesiąc. Nie zabraknie 
Ci witalności i siły do podejmowania 
nowych wyzwań. Będzie to także 

miesiąc udanych spotkań towarzyskich 
z których mogą narodzić się nowe długotrwałe 
przyjaźnie..  

 BYK (20.04. – 22.05.) – Musisz trochę 
odpocząć i oddać się swojemu 
hobby. Dobrze ci to zrobi 
i zregenerujesz siły. Rozkwitną także 

sprawy miłosne. Będziesz bardzo 
opiekuńczy dla swojego partnera. W pracy czas 
na dokonanie podsumowań. Zadbaj o zdrowie 
i przejdź na zdrową dietę. 

BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Miesiąc 
ten będzie upływał pod znakiem 
miłości. Będziesz miał w tym czasie 
spore powodzenie. Samotni zdobędą 

nowe znajomości. Trochę będziesz 
przeciążony obowiązkami. Odpocznij więc i wyjedź 
w wolnej chwili za miasto. Dobra kondycja Cię nie 
opuszcza. Zrób jednak badania kontrolne. 

 RAK (22.06. – 22.07.) – Czekają Cię 
zawodowe sukcesy. W miłości trochę 
zawirowania. Poczekaj jednak i nie 

reaguj zbyt gwałtownie, a wszystko 
samo się wkrótce wyjaśni. Samotni 

niech unikają randek w internecie. W domu 
zamierzasz znów szykować się do remontu. Zrób 
sobie wolne i wyjedź za miasto.  

LEW (23.07. – 23.08.) – Ten miesiąc 
będzie dla Ciebie wyjątkowy. 
Będziesz czuł się, że świat należy 
do Ciebie. Wszystkie przedsięwzięcia 

będą owocne. W tym czasie także 
będziesz starał się jak najbardziej pomagać tym, 
którzy tego potrzebują. Pamiętaj jednak, że należy 
odpocząć. Zadbaj o swoje zdrowie. 

 PANNA (24.08. – 22.09.) – W tym 
miesiącu będziesz wytyczał sobie 
nowe cele. W życiu towarzyskim 
znajdą się nowe znajomości. Spędzaj 

więcej czasu poza domem. Przestań się 
poświęcać dla innych i pomyśl trochę o sobie. 
Szykuje się przypływ pieniędzy. Zadbaj też 
o zszargane nerwy.  

 WAGA (23.09. – 22.10.) – Będziesz 
teraz w centrum zainteresowania 
innych. Ludzie będą do Ciebie lgnąć 
i stawiać za wzór. Czeka Cię wiele 

miłych chwil w tym miesiącu. Będziesz 
tryskał radością. Wyjaśnią się jakieś 
nieporozumienia, więc nie ma czym się martwić. 

 SKORPION (23.10. –21.11) – Twoje 
dyplomatyczne zdolności pozwolą 
rozwiązać jakiś problem w pracy 
i zdobędziesz uznanie 

współpracowników. W miłości sielanka 
i spokój. Właśnie o to Ci chodzi. Możesz skupić się 
bardziej na pracy, która przynosi Ci dużo 
satysfakcji. Nie zapominaj o zdrowiu i pij dużo 
soków owocowo- warzywnych. 

 STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Ten 
miesiąc sprzyja zabawie 
i odpoczynkowi. Zrób, co należy 
i udaj się na wypoczynek. Nie można 

cały czas pracować. Będziesz 
nadzwyczaj optymistycznie nastawiony 

do życia. Wszystko będzie samo się układać.  

 KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.) 
– W tym miesiącu będziesz skory 
do walki i rywalizacji z innymi. Nie 
opuści Cię wiara w swoje siły. Możesz 

spokojnie podejmować śmiałe 
wyzwania. Planety Ci sprzyjają. Odżyje stara miłość.  

 WODNIK (20.01. – 18.02.) – W tym 
miesiącu tryskać będziesz nowymi 
pomysłami, a szczęście będzie 
z Tobą. To miesiąc także niezwykłych 

romantycznych spotkań. W domu 
wspaniała rodzinna atmosfera. W pracy 

nowe zadania, z którymi świetnie sobie poradzisz. 
Nie zapominaj jednak w tym wszystkim o zdrowiu 
i ruchu fizycznym. 

 RYBY (19.02. – 20.03.) – Otaczają Cię 
sami przyjaciele, wśród których 
bardzo dobrze się czujesz. Dobra 
passa Cię nie opuszcza. Ten miesiąc 

będzie także dobry dla poznawania 
nowych przyjaźni. Możliwa nowa miłość. 

reklama

TEATR  
listopad  2019

2.11 sobota, godz. 18.00, „Upiory” 
3.11 niedziela, godz. 18.00 „Upiory” 
5.11 wtorek, godz. 9.00 i 11: 00 „Wróg – instrukcja obsługi” 
6.11 środa, godz. 10.00 „Ania z Zielonego Wzgórza” 
7.11 czwartek, godz. 10.00 „Ania z Zielonego Wzgórza” 
8.11 piątek, godz. 10.00 i 19: 00 „Tartuffe” 
9.11 sobota, godz. 18.00 „Tartuffe” 
10.11 niedziela, godz. 18.00 „Pomoc domowa” 
12.11 wtorek, godz. 10.00 „Szewczyk Dratewka” 
13.11 środa, godz. 10.00 „Ania z Zielonego Wzgórza” 
14.11 czwartek, godz. 10.00 „Ania z Zielonego Wzgórza” 
14.11 czwartek, godz. 19.00 „Prezent urodzinowy” 
15.11 piątek, godz. 19.00 „Prezent urodzinowy” 
16.11 sobota, godz. 18.00 „Kon, kobieta i kanarek” 
17.11 niedziela, godz. 18.00 „Kon, kobieta i kanarek” 

19.11 wtorek, godz. 10.00 i 18: 00 „Nowa Księga Dżungli” 
20.11 środa, godz. 10.00 „Nowa księga dżungli” 
21.11 czwartek, godz. 10.00 „Nowa księga dżungli” 
21.11 czwartek, godz. 18.00 „Pomoc domowa” 
22.11 piątek, godz. 19.00 „Pomoc domowa” 
23.11 sobota, godz. 18.00 „Dead Girls Wanted” 
24.11 niedziela, godz. 18.00 „Dead Girls Wanted” 
25.11 poniedziałek, godz. 18.00 „Psychomachia” spektakl 
w wykonaniu pracowników sosnowieckiego Hospicjum 
26.11 wtorek, godz. 10.00 „Nowa księga dżungli” 
27.11 środa, godz. 10.00 „Nowa księga dżungli” 
28.11 czwartek, godz. 19.00 „Horror szał” 
29.11 piątek, godz. 19.00 „Horror szał” 
30.11 sobota, 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 

Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem 
„Kuriera Miejskiego” nr 10 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 
MAMY 3 PODWÓJNE ZAPROSZENIA: 

• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Dead 
Girls Wanted” w dniu 23.11.2019 r. (sobota), 
godz. 18.00 

• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Dead 
Girls Wanted” w dniu 24.11.2019 r. 
(niedziela), godz. 18.00 

• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Horror 
szał” w dniu 29.11.2019 r. (piątek), 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  
17.11.2019 r. 
 
KULTURA DOSTĘPNA:     
WYŁĄCZNIE W CZWARTEK 
„WŁADCY PRZYGÓD. STĄD 
DO OBLIVIO” GODZ. 13:00, 
18:00 
Komedia/Przygodowy/Familijny, 
Od lat: 7, Polska, 2019, 101 min. 
„PRZYJACIELE. TEN NA 25. 
ROCZNICĘ”  WYŁĄCZNIE W 
CZWARTEK 
Komedia, Od lat: 13, USA, 101 
min. GODZ. 20:00 
PREMIERA: 
„NIEPLANOWANE” LEKTOR    
14:30 
Dramat/Biograficzny, Od lat: 
15, USA, 2019, 109 min. 
„NIEPLANOWANE” NAPISY    
19:00 
Dramat/Biograficzny, Od lat: 
15, USA, 2019, 109 min. 
FILMY TYGODNIA: 
„BLIŹNIAK”18:30, 21:10 
ScienceFiction/Akcja, Od lat: 
13, USA, 2019, 117 min.   
„COUNTDOWN” 13:00*, 
20:40*, 21:30** 
Horror, Od lat: 15, USA, 2019, 
91 min. 
* z wyjątkiem czwartku 
** wyłącznie w czwartek 
 „CZAROWNICA 2” DUBBING     
10:30, 13:10, 15:50, 17:30*, 
18:00** 

Fantasy/Przygodowy, Od lat: 7, 
USA, 2019, 119 min.  
* wyłącznie w czwartek 
** z wyjątkiem czwartku 
„BOŻE CIAŁO” 11:50**, 
14:50**, 15:00***, 17:30****, 
Dramat, od 15lat, Polska, 
115min     
** wyłącznie w poniedziałek, 
wtorek i środę 
*** z wyjątkiem wtorku i środy 
**** wyłącznie we wtorek i 
środę 
 „JOKER” 11:50**, 15:15, 
20:00****,   
Kryminał, Od lat: 15, 2019, 122 
min. 20:15**, 21:30***** 
** wyłącznie w czwartek 
**** wyłącznie w poniedziałek, 
wtorek i środę 
***** wyłącznie we wtorek i 
środę 
DLA DZIECI: 
„RODZINA ADDAMSÓW”    
10:40, 12:45, 17:00 
Animacja/ Familijny, Od lat: 7, 
USA/Wlk. Brytania, 2019, 
87min. 

Spek takl „Ser ca na od wy ku” to broad -
way ow ski hit ko me dio wy, któ ry już 15 
grud nia moż na zo ba czyć w Pa ła cu Kul -
tu ry Za głę bia w Dą bro wie Gór ni -
czej. Bo ha te ro wie w prze za baw ny spo sób 
udo wad nia ją, że na mi łość ni gdy nie jest 
za póź no i że za wsze war to dać ży ciu 
szan sę na szczę ście! Wy star czy po ko nać 
ste reo ty py lub spró bo wać nie kon wen cjo -
nal nych me tod... Wy stę pu ją: Ce za ry 
Żak, Ka ta rzy na Żak, Han na Śle szyń ska 
i Mi chał Pie la. Spek takl roz pocz nie się 
o godz. 16.30. ST

ZAPROSZENIA

Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy 
trzy podwójne zaproszenia, do odbioru 
w naszej redakcji. 

Kadr ze sztuki „Serca na odwyku”.

arc

Dobra dziewczyna to martwa 
dziewczyna?

Jolanta Janiczak i Wiktor Rubin, laureaci 
Paszportu Polityki w kategorii „Teatr”, 
przygotowali w Teatrze Zagłębia 
przedstawienie: „Dead Girls Wanted”. 
Spektakl można zobaczyć  
23 i 24 listopada o godz. 18.00. 
 
W spek ta klu „De ad Girls Wan ted” zaj -
mu ją się kul tu ro wą fik sa cją na te mat mar -
twych dziew czyn. Od da ją głos za rów no 
fik cyj nym po sta ciom, ro dza jom mę skich 
pro jek cji i fan ta zji na cze le z Lau rą Pal mer 
z „Mia stecz ka Twin Pe aks” oraz re al nym 

upa dłym i mar twym dziew czy nom 
– m.in. Amy Wi ne ho use, Whit ney Ho -
uston czy Brit ney Spe ars. Nie ty le zgłę bia -
ją ich praw dzi we hi sto rie, oso bi ste tę sk no -
ty czy pra gnie nia, co sta ra ją się do trzeć 
do sa me go rdze nia kul tu ro wej ob se sji 
na te mat skrzyw dzo nych i po ni żo nych 
ko biet. Jak za po wia da ją twór cy: po po we 
prze bo je, iko nicz ne wi ze run ki, ab sur dal -
ne stru mie nie świa do mo ści bo ha te rek od -
sło nią pa ra dok sy opre syj ne go sys te mu, 
w zgo dzie z lo gi ką któ re go „do bra dziew -
czy na to mar twa dziew czy na”. red 

Spektakl „Dead girls wanted” ponownie w Teatrze Zagłębia. 

Monika Stolarska




