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CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA…
Manufaktura św. Mikołaja, Miejskie Kolędowanie, jarmark, a także Sylwester przed Urzędem. Uff… Będzie się działo. 

Krzysztof Polaczkiewicz 
 
Ani ma cje, ozdo by świą tecz ne, lo do wi sko, 
snow tu bing, słod ko ści, wiel kie kloc ki, li sty 
do św. Mi ko ła ja i wy stę py na ży wo – tak 
w skró cie pre zen tu je się nie zwy kła edy cja Ma -
nu fak tu ry Świę te go Mi ko ła ja, któ ra od bę dzie 
się 6 grud nia. W 2016 ro ku Świę ty Mi ko łaj 
swo ją Ma nu fak tu rę w so sno wiec kim Urzę dzie 

Miej skim otwo rzył po raz pierw szy. Od tam tej 
po ry każ de go ro ku miesz kań cy re gio nu mo gą 
po czuć się, jak by zna leź li się w sa mym środ ku 
przy go to wań do Świąt Bo że go Na ro dze nia. 

W dniach od 10 do 13 grud nia za pra sza my 
na jar mark świą tecz ny. Tym ra zem sto iska 
z pro duk ta mi zwią za ny mi z cza sem Bo że go 
Na ro dze nia: stro iki, bomb ki, tra dy cyj ne de ko -
ra cje, a tak że wy ro by spo żyw cze jak mio dy, 

pier ni ki, ba ka lie i wie le in nych, po ja wią się 
w cią gu ul. Mo drze jow skiej. Po dob nie jak w la -
tach ubie głych, aby stwo rzyć na strój gru dnio -
wych świąt, w trak cie jar mar ku od bę dą się kon -
cer ty ko lęd, przed sta wie nia o te ma ty ce bo żo na -
ro dze nio wej i bez płat ne warsz ta ty wy ko ny wa -
nia ozdób świą tecz nych. 

19 grud nia ko lej na od sło na Miej skie go Ko lę -
do wa nia.  W Sa li Wi do wi sko wo -Kon cer to wej 

„Mu za” wo kal ne ta len ty za pre zen tu ją miesz -
kań cy So snow ca, sa mo rzą dow cy, przed sta wi -
cie le świa ta spor tu, kul tu ry, po li ty ki i wie lu in -
nych. Po czą tek o godz. 17.00. 

Tra dy cyj nie już w So snow cu od bę dzie się 
tak że  miej ski Syl we ster. Po czą tek im pre zy 
na par kin gu przed Urzę dem Miej skim 
o godz. 21.00. Gwiaz dą im pre zy bę dzie Sta -
chur sky.  

PKM Sosnowiec kupi  
14 autobusów elektrycznych. 
Spółka otrzymała prawie  
30 milionów złotych 
dofinansowania. Nowe 
„elektryki” będą w sumie 
obsługiwały 11 linii 
autobusowych. Zostaną 
wybudowane także trzy 
ładowarki pantografowe oraz 
osiem ładowarek 
przewodowych typu plug-in. 
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Sosnowiecki Maraton 
Świąteczny, pełen atrakcji, 
niespodzianek 
i niezapomnianych wrażeń, 
ruszył 1 grudnia. W planach 
m.in. Manufaktura, 
spektakle, warsztaty, 
turnieje, etno mikołajki, 
elfowa olimpiada, góralskie 
kolędy i pastorałki, orszak 
Trzech Króli i wielki finał 
WOŚP.
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Niezapomniany dzień, pełen wrażeń i sportowej motywacji, zapewniła młodym pływakom Otylia Jędrzejczak, mistrzyni olimpijska, która 17 listopada poprowadziła 
zajęcia sportowe na krytej pływalni MOSiR-u przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Sosnowcu. Zajęcia, na których pojawiło się ponad 120 dzieci, zostały zorganizowane 
w ramach cyklu Otylia Swim Tour. 

Sylwia Turzańska 
 
– Je stem bar dzo szczę śli wa, że 
już pią ty rok z rzę du uda je nam 
się zre ali zo wać Oty lia Swim 
To ur. Je stem prze ko na na, że 
oko ło ty sią ca mło dych adep tów 
pły wa nia zy ska ło wie dzę, któ rej 
efek ty bę dzie my wi dzieć za kil -
ka lat. Cie szę się z te go, że rów -
nież ro dzi ce ko rzy sta ją z wie dzy 
na sze go szta bu – stwier dzi ła 
Oty lia Ję drzej czak. 

W So snow cu dzie ci tre no wa -
ły w ha li z tre ne ra mi przy go to -
wa nia fi zycz ne go, a w wo dzie 
z tre ne ra mi pły wa nia, któ rzy 
wska zy wa li i po pra wia li tech -
nicz ne błę dy oraz złe na wy ki. 
W wo dzie dzie ci uczy ły się pły -
wać czte re ma sty la mi, mo gli 
tak że do sko na lić na wro ty i sko ki 
do wo dy. Na każ dym to rze 
dzie ci pod okiem pro fe sjo nal ne -
go tre ne ra ćwi czy ły in ny ele -
ment. 

– Cie szę się, że przy szłam. 
Pły wa nie uwiel biam i czu ję się 

tu taj jak ry ba w wo dzie. Po -
za tym jest pa ni Oty lia z na mi, 
a ona jest naj lep sza – uważa 

12-let nia Ania z So snow ca. 
– Za wsze moż na cze goś się na -
uczyć i do brze się przy tym ba -

wić. Ja chciał bym na uczyć się 
le piej na wro tów, bo jesz cze mi 
nie wy cho dzą. Te raz już wiem, 

co ro bi łem źle – przy znał 13-
let ni Piotr. Łącz nie pra wie 
ćwierć ty sią ca adep tów pły wa -
nia wzię ło w week end udział 
w dwóch od sło nach cy klu Oty -
lia Swim To ur w woj. ślą skim 
– Ka to wi cach i So snow cu. 
– Dla mnie to sen ty men tal -
na po dróż, bo prze cież w Ka to -
wi cach, do kład nie na pły wal ni 
Pa ła cu Mło dzie ży, roz po czę ła 
się mo ja wiel ka przy go da z pły -
wa niem. Cie szę się, że w tym 
sa mym miej scu w so bo tę wraz 
z mo im szta bem bę dę mo gła 
prze ka zać wie dzę mło dym pły -
wa kom – pod kre śla ła Oty lia Ję -
drzej czak.  

Nie by ło to pierw sze spo tka -
nie mi strzy ni w So snow cu 
z mi ło śni ka mi pły wa nia.  

– Wi dzi my się już dru gi raz 
z pa nią Oty lią. W ze szłym ro -
ku ćwi czy li śmy w ha li, dziś 
spo ty ka my się na ba se nie. Je -
ste śmy za chwy ce ni, że mo że -
my go ścić eks per ta wraz z dru -
ży ną specjalistów. Za le ży nam 

na tym, że by po ka zy wać dzie -
ciom, że war to upra wiać sport 
– mó wi An na Je dy nak, peł no -
moc nik pre zy den ta mia sta So -
snow ca. 

Otylia Ję drzej czak pro mo -
wa ła tak że na pi sa ną przez sie -
bie książ kę, pt. „Oty lia. Mo ja 
Hi sto ria”. – Je stem dum na 
z te go, że mo gę prze ka zać 
mło dym adep tom pły wa nia nie 
tyl ko mo ją wie dzę i mo je go 
szta bu, ale rów nież hi sto rię 
mo je go ży cia – stwier dzi ła Ję -
drzej czak, któ ra za po wie dzia -
ła, że w przy szło ści pla nu je wy -
dać ko lej ną książ kę, tym ra zem 
po rad nik pły wac ki.  

Dzie cia ki otrzy ma ły tak że 
bar dzo atrak cyj ne pa kie ty star -
to we, ufun do wa ne przez Fun -
da cję Oty lii Ję drzej czak i jej 
part ne rów. Sam pro jekt Oty lia 
Swim To ur jest fi nan so wa ny 
przez Mi ni ster stwo Spor tu 
i Tu ry sty ki, a za ję cia spor to we 
współ fi nan so wa ne by ły z bu -
dże tu So snow ca. 

PKM Sosnowiec kupi 14 autobusów elektrycznych. Sukces jest 
tym większy, iż Sosnowiec znalazł się wśród 13 wybranych 
miast w całej Polsce, które otrzymają pieniądze na zakup 
pojazdów. PKM Sosnowiec otrzymał prawie  
30 milionów złotych netto dofinansowania, co stanowi  
85% całego, wartego prawie 36,5 mln zł projektu. 
 
Cen trum Unij nych Pro jek tów Trans por to wych roz strzy gnę ło 
wła śnie kon kurs wnio sków o do fi nan so wa nie ni sko emi syj ne go 
trans por tu zbio ro we go w mia stach. O środ ki mo gli ubie gać się 
m.in. prze woź ni cy świad czą cy usłu gi trans por tu pa sa żer skie go. 
– W na szym przy pad ku wnio sek zło ży ło Przed się bior stwo Ko -
mu ni ka cji Miej skiej w So snow cu. Nie zwy kle trud no by ło zna leźć 
się wśród zwy cięz ców kon kur su ze wzglę du na ogrom ne za in te -
re so wa nie, a tak że zło żo ność wszyst kich do ku men tów i for mal -
no ści. Ogrom nie się cie szę, że PKM So sno wiec zna lazł się na li -
ście. Gra tu lu ję wszyst kim, któ rzy wy ko na li wspa nia łą pra cę. To 
waż ne wy da rze nie dla roz wo ju elek tro mo bil no ści w miej skim pu -
blicz nym trans por cie zbio ro wym – pod kre śla Ar ka diusz Chę ciń -
ski, pre zy dent So snow ca. 

PKM nie tyl ko ku pi no we elek trycz ne au to bu sy, ale tak że za po -
zy ska ne pie nią dze wy bu du je rów nież ca łą po trzeb ną in fra struk tu -

rę. – Do fi nan so wa nie po zwo li na za kup 14 au to bu sów, z cze go 
pięć bę dzie mia ło 18 me trów, a dzie więć 12 me trów.  Wy bu du je -
my rów nież trzy ła do war ki pan to gra fo we oraz osiem ła do wa rek 
prze wo do wych ty pu plug -in. Z ta kich już w tej chwi li ko rzy sta my 
na przy kład przy uli cy Mo ścic kie go – wy ja śnia Piotr Dra bek, dy -
rek tor PKM So sno wiec. 

 Jed na z trzech ła do wa rek pan to gra fo wych zo sta nie za in sta lo -
wa na na dwor cu przy uli cy Mo ścic kie go, a po zo sta łe dwie w so -
sno wiec kiej ba zie PKM przy uli cy Le nar to wi cza. Te go ty pu ła -
do war ki przy mo co wa ne są do masz tu i są opusz cza ne z gó ry 
na dół, na dach au to bu su. Osiem mniej szych urzą dzeń do ła do -
wa nia au to bu sów rów nież tra fi do ba zy PKM w So snow cu. 
– Wła ści wie przy go to wa nie do wdra ża nia pro jek tu już trwa, po -
nie waż bu du je my w so sno wiec kiej ba zie przy łą cze o łącz nej mo -
cy 2,4 MW – mó wi dy rek tor Dra bek. 

No we „elek try ki” bę dą w su mie ob słu gi wa ły 11 li nii au to bu so -
wych, w tym 34, 90, 188, 723. – Ja ko PKM So sno wiec je ste śmy 
wła ści wie od za raz go to wi do roz pi sa nia prze tar gu, któ ry bę dzie 
obej mo wał za rów no za kup po jaz dów, jak i ca łą in fra struk tu rą to -
wa rzy szą cą. Li czy my, że au to bu sy tra fią do nas w rok od pod pi sa -
nia umo wy z Cen trum Unij nych Pro jek tów Trans por to -
wych – wy ja śnia Ma rek Pi ku ła, pre zes PKM So sno wiec. 

So sno wiec ki PKM po sia da już w swo jej flo cie elek trycz ne au -
to bu sy. Trzy „elek try ki” wo żą pa sa że rów już od lu te go 2018 ro -
ku. – Po jaz dy są moc no eks plo ato wa ne. Pierw szy z nich ma już 
na kon cie bli sko 170 ty się cy prze je cha nych ki lo me trów. Nie chce -
my za pe szać, ale mo że my po wie dzieć, że spi su ją się do sko na -
le – pod su mo wał pre zy dent Chę ciń ski. ST

Kolejne „elektryki” trafią do Sosnowca

Ze sportem przez całe życie 
Mistrzyni olimpijska Otylia Jędrzejczak zachęcała młodych pływaków do ciężkiej pracy i uprawiania sportów 

PKM otrzymał prawie 30 mln zł netto dofinansowania na zakup 
nowoczesnych autobusów. 
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Paweł Leśniak

Młodzi pływacy trenowali pod okiem Otylii Jędrzejczak. 

arc Otylia Swim Tour
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Były wybory, są wyzwania
Radna Ewa Szota została nową przewodniczącą Rady Miejskiej w Sosnowcu. Radna już 7 listopada zastąpiła na tym stanowisku Mateusza Bochenka, który zdobył mandat 
i będzie reprezentować Zagłębie w Sejmie RP. 

Nowa przewodnicząca Rady Miejskiej w Sosnowcu

Syl wia Tu rzań ska 
 
Jak się oka zu je, rad na Ewa Szo ta to pierw sza ko -
bie ta na tym sta no wi sku w hi sto rii mia sta. Kan -
dy da tu rę rad nej po par ło 12 rad nych, a prze ciw 
by ło 10. Pod czas ostat niej se sji Ra dy Miej skiej, 
któ ra od by ła się 28 li sto pa da, rad na ode bra ła 
z rąk by łe go już prze wod ni czą ce go Ma te usza 
Bo chen ka, sym bo licz ny łań cuch i pro wa dzi ła 
se sję.  

– Dzię ku ję wszyst kim tym, dzię ki któ rym mo -
gę peł nić za szczyt ną funk cję prze wod ni czą cej 
Ra dy Miej skiej. Pierw sze mo je po dzię ko wa nia 
kie ru ję w stro nę miesz kań ców So snow ca, któ rzy 
w wy bo rach sa mo rzą do wych ob da rzy li mnie za -
ufa niem i dzię ki ich gło som uzy ska łam man dat 
– stwier dzi ła Ewa Szo ta. – Ko lej ne po dzię ko wa -
nia kie ru ję do sza now nych ko le ża nek i ko le gów 
rad nych, któ rzy w trak cie gło so wa nia wy bra li 
mnie na tę za szczyt ną funk cję. Za wsze w ży ciu 
po wta rzam, że funk cję się peł ni, rad nym czy pre -
zy den tem się by wa, a czło wie kiem jest się za -
wsze. Co waż niej sze, war to być w ży ciu przy -
zwo itym czło wie kiem. Dla cze go o tym mó wię? 
Chcia ła bym wy raź nie to podkreślić, że ta funk -
cja jest dla mnie ogrom nym za szczy tem i wy róż -
nie niem. Nie zmie nia to fak tu, że na dal jestem 
rad ną Ra dy Miej skiej w So snow cu i tę mi sję 

chcia ła bym da lej kon ty nu ować z de wi zą, że sa -
mo rząd to nie jest wła dza, ale jest to służ ba 
– pod kre śli ła Ewa Szo ta.  

No wy roz dział w swo jej ka rie rze za wo do wej 
i par la men tar nej otwie ra ją Jo an na Se ku ła, któ ra 
do tej po ry kie ro wa ła so sno wiec kim Miej skim 

Za kła dem Za so bów Lo ka lo wych i by ły prze wod -
ni czą cy RM Ma te usz Bo che nek.  

– Przez osiem ostat nich lat przy cho dzi łam 
na tę sa lę, by sta czać z pań stwem bo je. Nie za wsze 
by ło nam lek ko i po dro dze, ale my ślę, że te na sze 
star cia przy no si ły mi i pań stwu wie le do bre go. 

Każ de star cie, któ re jest bez kr wa we, kształ tu je 
cha rak ter. Wiem, że dal sza współ pra ca sa mo rzą -
du i Se na tu mo że te raz przy nieść wie le no wych, 
cie ka wych, do brych dla spo łe czeń stwa roz wią zań 
– stwier dzi ła Jo an na Se ku ła.  

Gra tu la cje i ży cze nia oraz po dzię ko wa nia prze -
ka zał tak że Ma te usz Bo che nek.  

– Dzi siaj chciał bym po dzię ko wać za współ pra -
cę i jed no cze śnie po gra tu lo wać wy bo ru, pierw szej 
ko bie cie na tym sta no wi sku. Gra tu lu ję ja ko naj -
młod szy w hi sto rii prze wod ni czą cy Ra dy Miej -
skiej w So snow cu. Ży czę du żo cier pli wo ści i wy -
trwa ło ści w spra wo wa niu w tej funk cji. Je stem 
prze ko na ny, że świet nie so bie pani po ra dzi na tym 
sta no wi sku – stwier dził Ma te usz Bo che nek.  

– Dla mnie jest to wzru sza ją cy mo ment. Nie 
po wiem, że się że gnam, ale chciał bym wszyst kim 
podziękować. Róż ni li śmy się na ko mi sjach i se -
sjach, ale po tra fi li śmy się sza no wać. Cie szę się, 
że ten sza cu nek jest bar dzo obec ny w na szym sa -
mo rzą dzie. Chciał bym, że by był obec ny tak że 
w tym miej scu, gdzie dzi siaj je stem. Na sza 
współ pra ca układała się bar dzo do brze 
i deklaruję dal szą chęć współ pra cy – pod su mo -
wał Ma te usz Bo che nek.  

Miej sce Ma te usza Bo chen ka w Ra dzie Miej -
skiej ma za jąć Mał go rza ta Po go da -Men da kie -
wicz. 

Prof. dr hab. n. med. Kry sty na Ol -
czyk, dzie kan Wy dzia łu Far ma ceu -
tycz ne go z Od dzia łem Me dy cy ny 
La bo ra to ryj nej Ślą skie go Uni wer sy -
te tu Me dycz ne go w So snow cu, zo -
sta ła uho no ro wa na Od zna ką Za słu -
żo ny dla Mia sta So snow ca. Wy róż -
nie nie ode bra ła pod czas ostat niej se sji 
Ra dy Miej skiej. Prof. dr hab. n. med. 
Kry sty na Ol czyk od po cząt ku pra cy 
za wo do wej zwią za na jest z or ga ni za -
cją kształ ce nia w ŚUM na Wy dzia łe 
Far ma ceu tycz nym z Oddziałem Me -
dy cy ny La bo ra to ryj nej.  

– Wszyst kie do ko na nia, o któ rych 
by ła tu mo wa, nie by ły by moż li we, 
gdy by nie na sza współ pra ca, po moc 
i zro zu mie nie ze stro ny sa mo rzą du. 
To wy raz uzna nia i do ce nie nia na -
szych wspól nych dzia łań – przy zna ła 
prof. Kry sty na Ol czyk.  

Dzie kan od lat sta ra ła się po pra -
wić wa run ki pra cy dy dak tycz nej 
i na uko wej na kie ro wa nym przez 
sie bie wy dzia le, co za owo co wa ło 
po zy ska niem środ ków fi nan so -
wych – wy łącz nie ze źró deł ze -
wnętrz nych – na wy bu do wa nie 

i wy po sa że nie no wo cze sne go kam -
pu su, któ ry stał się cen trum na uko -
wo -dy dak tycz nym Wy dzia łu Far -
ma ceu tycz ne go z Oddziałem Me -
dy cy ny La bo ra to ryj nej w So snow -
cu. Po nad to dzię ki wiel kie mu za -
an ga żo wa niu prof. dr hab. n. med. 
Kry sty ny Ol czyk w uczel ni utwo -
rzo no Mu zeum Hi sto rii Me dy cy -
ny i Far ma cji, któ re słu ży ja ko jed -
nost ka dy dak tycz na dla stu den tów 
i dok to ran tów. Wnio sko daw cą 
przy zna nia od zna ki był pre zy dent 
mia sta. ST 

Uhonorowana za pracę na rzecz Sosnowca 
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 Ewa Szota podziękowała mieszkańcom i radnym za wybór i zaufanie. 

Maciej Łydek

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk została odznaczona przez prezydenta miasta.

M
aciej Łydek
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Czas na przebudowę parku
Plac budowy dla realizacji Parku Bioróżnorodności na terenie parku im. Jacka Fusińskiego przy ulicy Kresowej 
przekazany. Za inwestycję odpowiedzialna jest czeska spółka 4AS spol. s.r.o. Planowane zakończenie realizacji  
to początek 2021 roku.

Krzysz tof Po lacz kie wicz 
 
Miesz kań ców wkrót ce cze ka ją utrud nie nia 
związane z ogro dze niem te re nu bu do wy. 
Na naj bliż szy kwar tał pla no wa ne są ro bo ty 
roz biór ko we, wy bu rze nio we oraz te zwią za ne 
z kon ser wa cją zie le ni. 

– Park two rzo ny w ra mach do fi nan so wa ne -
go z Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra 
i Śro do wi sko (3,9 mln zł) pro jek tu „Za głę -
biow ski Park Li ne ar ny – re wi ta li za cja ob sza -
ru funk cjo no wa nia do li ny rze ki Prze mszy 

i Bry ni cy przez roz wój te re nów zie lo nych: 
Utwo rze nie Par ku Bio róż no rod no ści w So -
snow cu” to qu azi ogród bo ta nicz ny, któ re go 
ce lem bę dzie ochro na ro dzi mych ga tun ków 
ro ślin i zwie rząt. Po wierzch nia, któ ra zo sta nie 
zre wi ta li zo wa na, wy no si ok. 6,7 ha, z cze go 
aż 5,49 ha to bę dą te re ny bio lo gicz ne czyn ne 
– mó wi Gra ży na Ko wal ska z Wy dzia łu In we -
sty cji UM w So snow cu. 

Na sa dzo nych zo sta nie 47 ty się cy ro ślin, 
w tym 245 drzew, m.in. jo dła zwy czaj na, ol sza 
czar na, buk zwy czaj ny, li pa drob no list na i sze -

ro ko list na, grab po spo li ty, dąb szy puł ko wy 
i bez szy puł ko wy, wierz by bia ła i kru cha. Ko -
lek cje ro ślin ne pre zen to wa ne w par ku po zwo -
lą miesz kań com le piej po znać ro dzi mą przy -
ro dę. Ro śli ny uporządkowane zgod nie z sie -
dli ska mi lub te ma tycz nie bę dą lek cją przy ro -
dy pod czas ro dzin nych spa ce rów. 

Z my ślą o na szych zwie rzę tach za mon to -
wa ne zo sta ną bud ki lę go we dla pta ków, dom -
ki dla nie to pe rzy i owa dów. Pta ki wa bić ma 
tak że ży wo płot, któ rym oto czo na bę dzie część 
edu ka cyj na w skła da ją cy się w du żej mie rze 
z drzew. Dla umoż li wie nia mi gra cji ma łym 
ssa kom pla no wa ne ogro dze nie bę dzie po sia -
da ło prze świt przy grun cie. 

Gmi na pla nu je tak że pod pi sać po ro zu mie -
nie z Wy dzia łem Far ma cji Ślą skie go Uni wer -
sy te tu Me dycz ne go. – Współ pra ca po mo że 
or ga ni zo wać cie ka we warsz ta ty dla uczniów 
i miesz kań ców re gio nu, a stu den ci bę dą mie li 
moż li wość za po zna nia się z ro śli na mi lecz ni -
czy mi, któ rych ko lek cja zaj mie ok. 750 me -
trów kwa dra to wych par ku – wy ja śnia pre zy -
dent So snow ca, Ar ka diusz Chę ciń ski. 

W ra mach in we sty cji po wsta ną oczka wod -
ne, me an dru ją ce ścież ki z na wierzch ni mi ne -
ral nej, pla ce, ta ra sy wi do ko we, drew nia ne po -
mo sty umoż li wia ją ce po dzi wia nie ko lek cji bez 
za dep ty wa nia ich. W par ku za mon to wa ne bę -
dzie no wo cze sne oświe tle nie, tak że pod świe -
tla ją ce punk to wo ko lek cje. Nie za po mnia no 
oczy wi ście o sto ja kach na ro we ry, ma łej ar chi -
tek tu rze i to a le cie pu blicz nej. Ca ła prze strzeń 
zo sta ła za pro jek to wa na z my ślą o oso bach nie -
peł no spraw nych. I co naj waż niej sze, wej ście 
do par ku bę dzie dar mo we.

Sosnowiec będzie zachęcał 
do gromadzenia deszczówki 
i wykorzystywania jej 
w gospodarstwach 
domowych. Władze miasta 
wzorem m.in. Wrocławia 
chcą dołożyć mieszkańcom 
do budowy i zakupu 
instalacji do łapania deszczu. 
Pilotażowy projekt „Po (d) lej 
deszczem w Sosnowcu” ma 
wystartować w przyszłym 
roku. 
 
– Dla ni ko go nie jest chy ba ta -
jem ni cą, że za so by wod ne 
w Pol sce są nie wy star cza ją ce. 
W na szym re gio nie ten pro -
blem jest bar dziej od czu wal ny 
ze wzglę du na wie lo wie ko wą 
dzia łal ność gór ni czą. Świa do -
mość eko lo gicz na so sno wi -
czan jest co raz wyż sza, dla te go 
je ste śmy pew ni, że pi lo ta żo wy 
pro jekt „Po (d) lej desz czem 
w So snow cu” bę dzie cie szył 
się du żym za in te re so wa niem 

– mó wi pre zy dent So snow ca, 
Ar ka diusz Chę ciń ski. 

Pro gram jest ad re so wa ny 
do osób fi zycz nych, wła ści cie -
li lub po sia da ją cych in ny ty tuł 
praw ny do nie ru cho mo ści, 
po ło żo nych w gra ni cach ad -
mi ni stra cyj nych So snow ca. 
To ozna cza, że nie mo gą 
w nim brać udzia łu wspól no ty 

miesz ka nio we czy ad mi ni -
stra cje. 

Do ta cje ce lo we ma ją być 
udzie la ne na na stę pu ją ce za -
da nia: koszt za ku pu, mon ta żu 
i ro bót ziem nych oraz koszt 
mo der ni za cji ist nie ją cej in sta -
la cji. Przy kła do we za da nia, 
któ re mo gą zo stać ob ję te do -
ta cją, to bu do wa ogro du desz -

czo we go w po jem ni ku, ogro -
du desz czo we go w grun cie, 
bu do wa mul dy chłon nej, 
stud ni chłon nej, na ziem ne go 
wol no sto ją ce go zbior ni ka 
na wo dy opa do we z da chu lub 
pod ziem ne go zbior ni ka 
na wo dy opa do we. 

Do ta cja ma wy nieść 80 pro -
cent po nie sio nych kosz tów 
na re ali za cję za da nia ob ję te go 
pro gra mem, ale nie wię cej 
niż 4 000 zł na je den lo kal 
miesz kal ny lub nie ru cho mość. 

– Pro po nu je my, aby 
na 2020 rok w bu dże cie mia -
sta za bez pie czyć 100 ty się cy 
zło tych, co po zwo li na re ali za -
cję 25 wnio sków – pod kre śla 
pre zy dent So snow ca. 

Uchwa łę w tej spra wie so -
sno wiec cy rad ni przy ję li pod -
czas li sto pa do wej se sji Ra dy 
Miej skiej. Je śli nie bę dzie 
sprze ci wu wo je wo dy, pro gram 
ru szy na po cząt ku przy szłe go 
ro ku. KP

Dobry i skuteczny monitoring wymaga stałej 
konserwacji, tak aby jeszcze lepiej wykorzystywać 
uchwycone okiem kamery zdarzenia. Dlatego 
w ramach modernizacji obecnego systemu zostaną 
wymienione kamery w ścisłym centrum, wraz 
z dostawieniem nowych urządzeń. 
 
War ta 540 ty się cy zł mo der ni za cja wła śnie się za koń czy -
ła. Do dat ko wo mia sto za mó wi ło trzy mo bil ne ka me ry, 
któ re w ra zie po trze by moż na prze no sić. W tej chwi li 
dwie z nich dzia ła ją przy ul. Pił sud skie go/al. Mi rec kie -
go (oko li ce przej ścia pod ziem ne go) oraz na Pla cu Ćwier -
ka. 
– Mo bil ne ka me ry moż na wy ko rzy stać na przy kład 
przy mo ni to rin gu miej skich im prez, kon cer tów, jak rów -
nież przy tro pie niu osób, któ re za śmie ca ją mia sto, wy -
wo żąc od pa dy bu dow la ne na te re ny zie lo ne. 
– Po raz pierw szy ka me ry miej skie go mo ni to rin gu ma ją 
do dat ko we wy po sa że nie w po sta ci gło śni ków. Tak jest 
przy ka me rach znaj du ją cych się w pa sa żu pro wa dzą cym 
z Pla cu Stu le cia do ul. Ki liń skie go oraz przy sa mej ul. Ki -
liń skie go – mó wi pre zy dent So snow ca, Ar ka diusz Chę -
ciń ski. KP 
 
Wy mie nio ne zo sta ną ka me ry w na stę pu ją cych lo ka li za -
cjach: 
• ul. Mo drze jow ska 1a (Cen trum Mo ni to rin gu), ta ras 
bu dyn ku, 

• pa saż ul. War szaw ska 3 (przy Pla cu Stu le cia pro wa dzą -
cy w stro nę dwor ca PKP) wy się gnik w re jo nie scho dów, 

• pa saż ul. War szaw ska 3 (wej ście od ul. War szaw ska), 
• pa saż ul. War szaw ska 3 (na wy so ko ści Dwor ca PKP), 
• ul. Ki liń skie go 32 (na słu pie), 
• al. Zwy cię stwa 12 (słup w re jo nie bu dyn ku), 
• al. Zwy cię stwa 1 (słup w re jo nie bu dyn ku), 
• ul. Ma ła chow skie go 10 (ele wa cja bu dyn ku), 
• Ko men da Miej ska Po li cji w So snow cu  
(ul. Pił sud skie go 2), 

• ul. Ki liń skie go 39 (słup w re jo nie Cer kwi), 
• ul. Ma ła chow skie go 20 (ele wa cja bu dyn ku), 
• skrzy żo wa nie ul. Mo drze jow ska/Tar go wa. 

Zbieraj deszczówkę i sięgnij po cztery tysiące złotych

Pod czujnym okiem 
kamer

Celem inwestycji jest przede wszystkim ochrona rodzimych gatunków roślin i zwierząt. 

W przyszłym roku miasto dofinansuje 25 wniosków. 
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Apel w sprawie  
zmiany uchwały 
antysmogowej

Wizualizacja centrum miasta po przebudowie. 

Całkiem nowe centrum
Na zlecenie gminy Sosnowiec konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej centrum 
miasta ogłosiło Stowarzyszenie Architektów Polskich w Katowicach. W sumie na konkurs wpłynęło  
38 zgłoszeń. Przez pierwszy etap przebrnęły 23 firmy. Otwarcie ofert planowane jest na 11 grudnia, 
a termin realizacji to 10 miesięcy. 

reklama

PRZYSMAKI GRUZJI Rozmowa z DAVIDEM NADIRADZE, 
współwłaścicielem piekarni  
„TBILISI Smak Gruzji” w Sosnowcu

Wypieki gruzińskie od niedawna królują w piekarni przy ul. Modrzejowskiej 
w centrum miasta. Jak to się stało, że mamy teraz kawałek Gruzji 
w Sosnowcu? 
W So snow cu miesz ka mój przy ja ciel, któ ry ja ko pierw szy przy -
je chał do Pol ski i prze ko nał mnie do te go, że war to ro bić tu in -
te re sy. Nie ukry wam, że chcie li śmy otwo rzyć naj pierw ta ką tra -
dy cyj ną pie kar nię w Ka to wi cach, ale do szli śmy do wnio sku, że 
spró bu je my w So snow cu, zwłasz cza że w Za głę biu nie moż -
na spo tkać gru ziń skiej kuch ni. Mam już pew ne do świad cze nie, 
po nie waż w Gru zji pro wa dzi łem sieć ta kich pie kar ni. Wie lu go -
ści, tu ry stów, zwłasz cza z Pol ski, co raz czę ściej py ta ło, czy nie 
chcie li by śmy otwo rzyć ta kiej pie kar ni w Pol sce. Ja oso bi ście, 
przez wie le lat pra co wa łem… w Aka de mii Po li cyj nej, gdzie 
uczy łem stu den tów. Jed nak mój brat naj pierw pra co wał w róż -
nych re stau ra cjach, a po tem sam otwo rzył wła sną. Sy tu acja 
zmu si ła go jed nak do te go, że opu ścił Gru zję i wy je chał 
do Ame ry ki. Pod pa try wa łem go jed nak czę sto i do sze dłem 
do wnio sku, że sko ro on da wał ra dę, to te raz ja tak że spró bu ję. 
Po za tym od lat Po la ków i Gru zi nów łą czą bar dzo ser decz ne re -
la cje. To osta tecz nie prze są dzi ło o tym, że zde cy do wa li śmy się 
za ło żyć pie kar nię w So snow cu.  
 
Czy w Pol sce do brze się ro bi in te re sy? 
W Pol sce pro wa dze nie biz ne su, dla ga stro no mii, nie jest ani ła -
twe, ani szyb kie. Za ła twie nie wszyst kich for mal no ści, by uru cho -
mić ta ką pie kar nię, trwa kil ka dłu gich mie się cy. To, na co tu taj 
cze ka my 15 dni, to w Gru zji czę sto zaj mu je… dwie go dzi ny. Jed -
nak nie na rze kam. W przy szłym ro ku pla nu je my otwo rzyć dwie 
ko lej ne pie kar nie, jed ną w Ka to wi cach, a dru gą w Czę sto cho wie. 
Pla nu je my tak że otwo rzyć re stau ra cję z tra dy cyj ną gru ziń ską 
kuch nią w Ka to wi cach.  

Co klien ci znaj dą w pie kar ni „TBILISI Sma ki Gru zji”? 
Przez ca ły czas po sze rza my i zmie nia my ofer tę, do sto so wu jąc się 
do po trzeb i sma ków na szych go ści. W na szej pie kar ni moż na ku -
pić przede wszyst kim tra dy cyj ny chle bek gru ziń ski, wy pie ka ny 
w spe cjal nym ka mien nym pie cu. To cha rak te ry stycz na łó decz ka, 

wy pie ka na z mą ki pszen nej, wo dy i odro bi ny droż dży. Nie któ rzy 
na si klien ci to już praw dzi wi fa ni te go chle ba i po tra fią cze kać na -
wet go dzi nę, aż go wyj mie my z pie ca. Go to we gru ziń skie chleb ki 
sta no wią do sko na łą prze ką skę, a tak że świet ny do da tek do róż ne -
go ty pu dań. Du żą po pu lar no ścią cie szą się tak że chleb ki na dzie wa -
ne, tzw. sho ti. Na dzie wa my chleb ki bia łym se rem z czosn kiem, 
moz za rel lą i żół tym se rem lub wie przo wi ną i in dy kiem al bo z tłu -
czo ny mi przy pra wio ny mi ziem nia ka mi. To ostat nie to ta kie ty po -
we sho ti we ge, bez żad nych skład ni ków po cho dze nia zwie rzę ce go.  
 
Du żą po pu lar no ścią cie szą się tak że tra dy cyj ne kha cha pu ri… 
Od mian kha cha pu ri jest kil ka, a wła ści wie… kil ka na ście. Róż nią 
się spo so bem wy ko na nia, kształ tem, wy glą dem i oczy wi ście, na -
dzie niem. Każ dy mo że zna leźć coś dla sie bie, swój ulu bio ny smak. 
Ulu bio ne kha cha pu ri na szych klien tów to kha cha pu ri me gre lian, 
z pół war stwo we go cia sta, z na dzie niem z wo ło wi ny, ba ra ni ny, 
z do dat kiem po mi do rów, se ra i przy praw. Sam opra co wa łem re -
cep tu rę i ca ły czas ją udo sko na lam. Sta ra my się przy go to wy wać 
ta kiej wiel ko ści por cje, by każ dy mógł się na jeść do sy ta. Dla ła -
su chów przy go to wu je my tak że muf fin ki oraz cro is san ty, z je ży -
na mi, ma li na mi, tru skaw ka mi, cze ko la dą, ba na na mi czy mik sem 
owo ców. Pro po nu je my tak że gru ziń ską le mo nia dę wi no gro no wą, 
cy try no wą i zna ną od lat mi ne ral ną wo dę bor jo mi. Wkrót ce tak -
że wpro wa dzi my tra dy cyj ną gru ziń ską her ba tę. Za pra szam 
wszyst kich na naj lep sze kha cha pu ri w mie ście. Naj smacz niej sze 
są świe że, jesz cze cie płe, za raz po wy ję ciu z pie ca. 

Piekarnia „TBILISI Smak Gruzji” 
ul. Modrzejowska 8 

Czynna codziennie, w godz. do 8.00 do 20.00 

Sosnowieccy radni przegłosowali apel skierowany do Sejmiku 
Województwa Śląskiego odnośnie ograniczeń w zakresie 
spalania paliw stałych na obszarze Sosnowca. To 
najważniejszy krok w walce o zdrowie i czyste powietrze 
w Sosnowcu, a zarazem pierwszy krok do wprowadzenia 
całkowitego zakazu palenia m.in. węglem na terenie 
Sosnowca.  
 
– Obec nie funk cjo nu ją ca uchwa ła an ty smo go wa przy ję ta przez 
sej mik w kwiet niu 2017 ro ku nie za ka zu je spa la nia pa liw sta -
łych, tyl ko złych ja ko ścio wo pa liw. So sno wiec kie roz wią za nie 
w wal ce o czy ste po wie trze jest bar dziej ra dy kal ne i pro po nu je 
wpi sa nie osta tecz nej da ty, po któ rej nie bę dzie moż na uży wać 
pa liw sta łych do ogrze wa nia do mu. Po dob ne roz wią za nia już 
zo sta ły wpro wa dzo ne przez część miast w Pol sce, wśród nich 
jest m.in. Kra ków – mó wi Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So -
snow ca. 

 Wła ści cie le, któ rzy ogrze wa ją dom za po mo cą ko tłów po ni -
żej 3 ge ne ra cji, bę dą mie li czas na wy mia nę do 1 wrze śnia 2022 
r. Ko tły 3 i 4 ge ne ra cji bę dzie trze ba wy mie nić do 1 wrze -
śnia 2025 ro ku, a 5 ge ne ra cji do 1 wrze śnia 2028 r. 

I tak dla no wych ko tłów pro po no wa ny za kaz bę dzie obo wią -
zy wał od 1 wrze śnia 2022 ro ku. 

 Wal ka o czy ste po wie trze nie omi nie rów nież do mo wych ko -
min ków, któ re nie sta no wią pod sta wo we go źró dła cie pła. 
Uchwa la po zwa la na wy ko rzy sta nie do ogrze wa nia jed ne go po -
miesz cze nia ko min ków, któ re speł nia ją obo wią zu ją ce nor my. 
Uchwa ła prze wi du je ewen tu al ny mon taż urzą dzeń za pew nia ją -
cych re duk cję emi sji py łu z ko min ków. W ta kim przy pad ku na -
le ży pa mię tać o speł nie niu wy ma gań i po sia da niu do ku men ta cji 
z ba dań po twier dza ją cych po ziom emi sji z in sta la cji lub do ku -
men ta cji tech nicz nej urzą dze nia. KP

Krzysz tof Po lacz kie wicz 
 
Ob szar, któ re go do ty czył kon kurs na opra -
co wa nie kon cep cji urba ni stycz no -ar chi tek -
to nicz nej, zlo ka li zo wa ny jest w re jo nie 
dwor ca PKP So sno wiec Głów ny i ul. 3 
Ma ja. Gra ni ce te re nu ob ję te go opra co wa -
niem wy zna cza ją mię dzy in ny mi: XIX-
wiecz ny dwo rzec PKP So sno wiec Głów ny 
wraz z par kin giem, te ren ko ścio ła pw. Naj -
święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa, licz ne obiek -
ty miesz ka nio we z funk cja mi han dlu i usług 
– w pie rze jach ul. 3 Ma ja, Pla cu Stu le cia 
i ul. War szaw skiej. Plac Stu le cia i za my ka -
ją ca go za li nią ul. 3 Ma ja ele wa cja dwor ca 
PKP sta no wią za koń cze nie głów nej osi 

han dlo wej mia sta – ul. Mo drze jow skiej.  
Kon kurs wy gra ło (roz strzy gnię cie na stą -

pi ło w stycz niu 2018 – przy. red.) biu ro pro -
jek to we AMAYA Ar chi tek ci z Ka to wic. 
Za da nie do ty czy ło opra co wa nia wie lo bran -
żo wej do ku men ta cji pro jek to wo -kosz to ry -
so wej dla za da nia in we sty cyj ne go: „Za go -
spo da ro wa nie prze strze ni przed dwor cem 
PKP – ul. 3 Ma ja w So snow cu”. Umo wa 
na kwo tę 185 tys. zł by ła na gro dą, któ rą 
biu ro uzy ska ło w kon kur sie na opra co wa nie 
kon cep cji urba ni stycz no -ar chi tek to nicz nej 
zor ga ni zo wa nym przez gmi nę So sno wiec.  

Na tej pod sta wie mia sto roz pi sa ło prze -
targ na wy ło nie nie wy ko naw cy, któ ry zaj -

mie się prze bu do wą pla cu przed dwor cem 
PKP przy ul. 3 Ma ja w So snow cu wraz 
z in fra struk tu rą to wa rzy szą cą, (czy li bu dy -
nek usłu go wy par te ro wy, fon tan na, wi ta cze 
li te ro we, za da szo na sta cja ro we rów miej -
skich, wia tę par kin go wą, par king ro we ro -
wy, prze bu do wę za da szeń zejść do pa sa żu 
pod ziem ne go, układ ko mu ni ka cyj ny z za -
ło że niem rów nież miejsc kiss&ri de wraz 
z dro gą po ża ro wą; or ga ni za cją ru chu i urzą -
dzeń bez pie czeń stwa ru chu; uzbro je niem 
te re nu oraz zie le nią). Pro jekt obej mu je tak -
że bu do wę par kin gu sa mo cho do we go 
na ok 50 miejsc za bu dyn kiem „Se zam” 
przy ul. 3 Ma ja. 
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Brak dostępności 
towaru w sklepie 
internetowym 
– odstąpienie 
od realizacji 
zamówienia  

 
„W skle pie in ter ne to wym za ku pi łem wier tar kę. Do ko 
na łem prze le wu na leż no ści sta no wią cej ce nę to wa ru 
i koszt prze sył ki. Otrzy ma łem po twier dze nie przy ję cia 
za mó wie nia. Nie ste ty, po kil ku dniach po wia do mio no 
mnie, że sprze daw ca od stę pu je od re ali za cji za mó wie 
nia z uwa gi na nie do stęp ność to wa ru. Pod czas do ko ny 
wa nia za mó wie nia przy to wa rze wid nia ła in for ma cja 
o je go do stęp no ści. W re gu la mi nie skle pu wprost jest 
na pi sa ne, że przed mio tem umo wy są to wa ry opi sa ne 
na stro nie in ter ne to wej ja ko to wa ry do stęp ne w chwi li 
skła da nia za mó wie nia. Czy sprze daw ca mo że od stą pić 
od re ali za cji?”.  

 
Zgod nie z prze pi sa mi ko dek su cy wil ne go w ra mach 
umo wy sprze da ży sprze daw ca zo bo wią zu je się prze 
nieść na ku pu ją ce go wła sność to wa ru i wy dać go, 
a ku pu ją cy jest zo bo wią za ny za pła cić ce nę i to war 
ode brać. Je śli za tem do szło do za war cia umo wy 
sprze da ży – tj. przed mio tem był to war opi sa ny ja ko 
do stęp ny i otrzy mał Pan po twier dze nie zło że nia za 
mó wie nia, po wstał obo wią zek jej wy ko na nia przez 
stro ny. Po stro nie ku pu ją ce go po wstał obo wią zek za 
pła ty ce ny, a po stro nie sprze daw cy obo wią zek wy 
da nia to wa ru. Ak tu al ne prze pi sy nie prze wi du ją 
upraw nie nia po stro nie sprze daw cy do jed no stron 
ne go od stą pie nia od umo wy w przy pad ku nie do stęp 
no ści to wa ru.  

Zgod nie z prze pi sa mi, o ile stro ny nie umó wi ły się 
ina czej, umo wa po win na być wy ko na na nie zwłocz 
nie, nie póź niej niż w ter mi nie 30 dni. War to zwró cić 
uwa gę, jak kwe stie re ali za cji za mó wie nia zo sta ły opi 
sa ne w re gu la mi nie. Zda rza się, że czas re ali za cji za 
mó wie nia, to nie to sa mo co czas wy sył ki – do sta wy 
to wa ru. Gdy by ter min re ali za cji, względ nie do sta wy, 
nie był okre ślo ny, al bo też był okre ślo ny i mi nął, ku 
pu ją cy mo że we zwać sprze daw cę do wy ko na nia 
umo wy, wy zna cza jąc do dat ko wy ter min z za gro że 
niem, że je go bez sku tecz ny upływ spo wo du je od stą 
pie nie od umo wy, kon su ment mo że tak że na dal do 
ma gać się re ali za cji umo wy. 

Na to miast gdy sprze daw ca oświad cza, że swo je 
go świad cze nia nie speł ni kon su ment, ma pra wo 
do od stą pie nia od umo wy bez wy zna cza nia ter mi nu 
do dat ko we go.  

Kon su ment ma pra wo tak że do do ma ga nia się od 
szko do wa nia, o ile oczy wi ście skut kiem nie wy ko na 
nia umo wy przez sprze daw cę po niósł szko dę. Sprze 
daw ca ja ko pro fe sjo na li sta po no si od po wie dzial ność 
za tre ści za miesz czo ne na stro nie in ter ne to wej skle 
pu oraz za ich rze tel ność. 

W nie pra wo moc nym orze cze niu z dnia 25 kwiet 
nia 2014 r. (sygn. akt XVII AmC17809/13) Sąd 
Ochro ny Kon ku ren cji i Kon su men tów stwier dził: 

„Rów no cze śnie – ze wzglę du na spe cy fi kę sprze da 
ży wy sył ko wej – da ne o pro duk tach za miesz czo ne 
przez sprze daw cę sta no wią dla kon su men tów je dy ne 
źró dło in for ma cji o nich. Kon su ment za tem mo że nie 
wie dzieć, czy po da na ce na na stro nie in ter ne to wej jest 
pra wi dło wa lub czy do stęp ność da ne go pro duk tu jest 
błęd nie wy świe tla na. Tym bar dziej za tem waż nym jest, 
aby in for ma cje te by ły rze tel ne. Od po wie dzial ność 
za praw dzi wość tych in for ma cji mu si spo czy wać 
na sprze daw cy, gdyż za le ży ona tyl ko od je go sta ran 
no ści zgod nie z art. 472 KC. Dla te go też, przed się bior 
ca po no si od po wie dzial ność za in for ma cje pre zen to 
wa ne na pro wa dzo nej przez nie go stro nie in ter ne to 
wej. Po nad to, bio rąc pod uwa gę treść art. 471 KC 
oraz 472 KC, na le ży zwa żyć na fakt, iż w sy tu acji, gdy 
dłuż nik nie wy ko na lub nie na le ży cie wy ko na świad cze 
nie – jest on wte dy zo bo wią za ny do na pra wie nia wy 
ni kłej z te go ty tu łu szko dy (chy ba że nie wy ko na nie lub 
nie na le ży te wy ko na nie jest na stęp stwem oko licz no 
ści, za któ re dłuż nik od po wie dzial no ści nie po no si)”. 

Po nad to za pi sy re gu la mi nów ogra ni cza ją ce lub 
wy łą cza ją ce od po wie dzial ność skle pu w przy pad ku 
nie moż li wo ści re ali za cji za mó wie nia lub za strze ga ją 
ce pra wo sprze daw cy do od stą pie nia od umo wy 
w ra zie nie do stęp no ści to wa ru mo gą sta no wić tzw. 
klau zu le nie do zwo lo ne.  

Art. 5431 § 1 KC: Je że li ku pu ją cym jest kon su ment, 
sprze daw ca obo wią za ny jest nie zwłocz nie wy dać 
rzecz ku pu ją ce mu, nie póź niej niż trzy dzie ści dni 
od dnia za war cia umo wy, chy ba że umo wa sta no wi 
ina czej.  

§ 2. W ra zie opóź nie nia sprze daw cy ku pu ją cy mo że 
wy zna czyć do dat ko wy ter min do wy da nia rze czy, 
a po je go bez sku tecz nym upły wie mo że od umo wy od 
stą pić. Prze pi sy art. 492, art. 4921 i art. 494 sto su je się. 

Art. 4921 KC: Je że li stro na obo wią za na do speł nie 
nia świad cze nia oświad czy, że świad cze nia te go nie 
speł ni, dru ga stro na mo że od stą pić od umo wy bez 
wy zna cze nia ter mi nu do dat ko we go, tak że przed na 
dej ściem ozna czo ne go ter mi nu speł nie nia świad cze 
nia.

Odwołanie darowizny 
z powodu rażącej 
niewdzięczności  

Klien ci mo jej kan ce la rii py ta ją czę sto, w ja ki spo sób od wo 
łać da ro wi znę. 

 
Jed ną z prze sła nek od wo ła nia da ro wi zny wy ni ka ją cą z KC 
jest tak zwa na ra żą ca nie wdzięcz ność. Zgod nie z art. 898 § 1 
KC dar czyń ca mo że od wo łać da ro wi znę na wet już wy ko 
na ną, je że li ob da ro wa ny do pu ścił się wzglę dem nie go ra żą 
cej nie wdzięcz no ści. Usta wo daw ca nie spre cy zo wał po ję 
cia „ra żą ca nie wdzięcz ność”. Z uwa gi na moż li wość wy stę 
po wa nia zróż ni co wa nych sy tu acji ży cio wych po słu żył się 
ogól ną for mu łą, po zo sta wia jąc są do wi (o ile spra wa zo sta 
nie skie ro wa na do są du) oce nę za ist nie nia tej oko licz no ści 
na pod sta wie uwa run ko wań da nej spra wy. Do ko nu jąc in 
ter pre ta cji po ję cia ra żą cej nie wdzięcz no ści, dok try na i ju dy 
ka tu ra od wo łu je się do sto sun ku, ja ki po wsta je mię dzy dar 
czyń cą a ob da ro wa nym z chwi lą do ko na nia da ro wi zny. 
Wska zu je się, że sto su nek ten ma cha rak ter mo ral ny, a prze 
ja wia się w obo wiąz ku wdzięcz no ści ob da ro wa ne go. Na ru 
sze nie te go obo wiąz ku w spo sób do tkli wy dla dar czyń cy 
po wo du je kon se kwen cję prze wi dzia ną w art. 898 § 1 KC. 
Oce nia jąc prze słan ki uza sad nia ją ce za sto so wa nie art. 898 
§ 1 KC, na le ży mieć na uwa dze kry te ria obiek tyw ne i su biek 
tyw ne. Do kry te riów obiek tyw nych za li cza się: sto sun ki pa 
nu ją ce w da nym śro do wi sku spo łecz nym, zwy cza je utrzy 
mu ją ce się na da nym ob sza rze, in dy wi du al ne przy mio ty 
osób za in te re so wa nych. Do kry te riów su biek tyw nych za li 
cza się przed wszyst kim we wnętrz ne od czu cia dar czyń cy. 
Ba da się to, czy za cho wa nie ob da ro wa ne go zo sta ło ode 
bra ne przez dar czyń cę ja ko do tkli wie krzyw dzą ce i wy so ce 
nie wła ści we. W sy tu acji, gdy ob da ro wa nym jest oso ba naj 
bliż sza, we wnętrz ne od czu cia dar czyń cy co do za cho wa nia 
ob da ro wa ne go ana li zu je się na tle wię zów ro dzin nych, ja 
kie łą czą stro ny umo wy da ro wi zny. Wię zy te zo bo wią zu ją 
w szcze gól no ści do udzie le nia po mo cy i wza jem nej opie ki 
po mię dzy naj bliż szy mi. W tym kon tek ście pod kre śla się, że 

wpraw dzie do es sen tia lia ne go tii umo wy da ro wi zny nie na 
le ży obo wią zek spra wo wa nia opie ki nad dar czyń cą przez 
ob da ro wa ne go, to jed nak umo wa da ro wi zny ro dzi po stro 
nie ob da ro wa ne go mo ral ny obo wią zek wdzięcz no ści, któ 
ry na bie ra szcze gól nej wy mo wy, gdy do za war cia umo wy 
do cho dzi po mię dzy oso ba mi naj bliż szy mi, któ rych po win 
ność świad cze nia po mo cy i opie ki wy ni ka już z łą czą cych 
stro ny umo wy sto sun ków ro dzin nych. Przy oce nie obo 
wiąz ków ob da ro wa ne go wo bec dar czyń cy, wy ni ka ją cych 
ze sto sun ków (oso bi stych) ro dzin nych, jak i etycz ne go obo 
wiąz ku wdzięcz no ści moż na po sił ko wać się tre ścią art. 897 
KC. Prze pis ten, ja ko ma ją cy na ce lu za bez pie cze nie in te re 
sów dar czyń cy w wy pad ku po pad nię cia w nie do sta tek, sta 
no wi, że obo wią zek ob da ro wa ne go kształ to wa ny jest nie 
tyl ko przez po trze bę dar czyń cy, ale i przez gra ni ce wzbo ga 
ce nia. W przy kła do wych sta nach fak tycz nych  do oko licz 
no ści, któ re są bra ne pod uwa gę moż na wska zać: wy jazd 
za gra ni cę i ze rwa nie kon tak tów z dar czyń cą, cze go skut 
kiem był żal i po czu cie osa mot nie nia dar czyń cy, nie udzie la 
nie po mo cy ani ja kie go kol wiek, choć by psy chicz ne go 
wspar cia w cięż kiej cho ro bie i re kon wa le scen cji, brak prób 
na wią za nia kon tak tu w ogó le, przy nie ist nie niu przy czyn 
uspra wie dli wia ją cych ta kie za cho wa nie. Mo gą być rów nież 
in ne przy pad ki, jed nak wy ma ga ne jest przy tym ujaw nie 
nie po stro nie ob da ro wa ne go za mia ru po krzyw dze nia dar 
czyń cy. W sy tu acji, gdy przed miot da ro wi zny wszedł z wo li 
dar czyń cy (dar czyń ców) w skład ma jąt ku wspól ne go, a ra 
żą cej nie wdzięcz no ści do pu ści ło się tyl ko jed no z ob da ro 
wa nych mał żon ków, nie jest moż li we od wo ła nie da ro wi 
zny w sto sun ku do oboj ga mał żon ków, a więc rów nież 
i do te go, któ ry nie od po wia da za na gan ne po stę po wa nie 
współ mał żon ka. Za gad nie nie, czy w ta kiej sy tu acji moż li 
we jest od wo ła nie da ro wi zny w sto sun ku do mał żon ka, 
któ ry do pu ścił się wzglę dem dar czyń cy czy nów kwa li fi ku 
ją cych się ja ko ra żą ca nie wdzięcz ność, zo sta ło prze są dzo 
ne w orze cze niu Są du Naj wyż sze go, ma ją ce go moc za sa 
dy praw nej, zgod nie z któ rym w sy tu acji, gdy przed miot da 
ro wi zny wszedł do ma jąt ku ob ję te go wspól no ścią usta wo 
wą, od wo ła nie jej z po wo du ra żą cej nie wdzięcz no ści mo że 
być do ko na ne w sto sun ku do jed ne go z mał żon ków, tak że 
w sto sun ku do te go, któ ry nie brał udzia łu w za war ciu umo 
wy da ro wi zny.

AD RIAN NA PEĆ  
rzecz nik praw kon su men ta

ADWOKAT RADZI ILONA CEBO-KUBICZEK  
adwokat

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Uratowany od zapomnienia 
i zrekonstruowany w 2017 
roku z inicjatywy 
Sosnowieckiej Rady Seniorów 
nagrobek Józefa Pelszyka, 
pierwszego dyrektora Teatru 
Zagłębia i aktora scen 
polskich, nie został 
zapomniany. – W tym roku 
uporządkowaliśmy nagrobek 
na Święto Zmarłych, dzięki 
inicjatywie członkiń Rady 
Seniorów, Ani Rozenau 
i Bogusi Tutajewicz 
– przyznaje Jacek Dudek, 
rzecznik Rady Seniorów.  
  
So sno wiec ka Ra da Se nio rów za -
ini cjo wa ła tak że cykl spo tkań 
przy na gra niach płyt wi ny lo -
wych. Pierw sze spo tka nie od by ło 
się w dniu 29 paź dzier ni ka 
w Cen trum Ak tyw no ści Spo -
łecz nej przy uli cy Mo drze jew -
skiej 42 w So snow cu. – Przy by ło 
na to spo tka nie bar dzo wie le se -
nio rek i se nio rów. W mi łej at -
mos fe rze przy po czę stun ku 

i świe cach spę dzi li śmy kil ka go -
dzin, od słu chu jąc mod ne w tym 
okre sie pły ty z na gra nia mi: Wy -
soc kie go, Oku dża wy, Bi czew -
skiej i Pu ga czo wej. Z uwa gi 
na uda ny po czą tek i przy chyl ne 
oce ny na szej ini cja ty wy przez 
uczest ni ków spo tka nia, bę dzie -
my je kon ty nu ować – za po wia da 
Je rzy Du dek. – Uzgod ni li śmy 
tak że, że bę dzie my się spo ty kać 
w każ dy ostat ni wto rek mie sią ca. 
Na stęp ne spo tka nie od by ło 
się 26 li sto pa da w na szej sie dzi -
bie przy uli cy Mo drze jew -
skiej 42. Za pra sza my ser decz nie 
wszyst kich chęt nych na spo tka -
nia przy mu zy ce w przy ja znej at -
mos fe rze. Już na pierw szym wie -
czor ku za wią za ły się no we zna jo -
mo ści i pa dły pro po zy cje od no -
śnie prze bie gu ko lej nych spo tkań 
– do da je.  

 So sno wiec ka Ra da Se nio rów 
ma za so bą ko lej ny rok dzia łal -
no ści. Człon ko wie ana li zu ją re -
zul ta ty wszyst kich przed się wzięć 
i oce nia ją, co z za pla no wa nych 

dzia łań uda ło się prze pro wa dzić 
naj le piej i nad czym trze ba jesz -
cze po pra co wać. – W trak cie 
licz nych spo tkań i roz mów 
z przed sta wi cie la mi se nio ral nej 
spo łecz no ści So snow ca prze ko -
na li śmy się, jak róż no rod ne ma ją 
za in te re so wa nia i oso bi ste pa sje. 
Wie lu z nich nie ma od wa gi, by 
po dzie lić się ni mi w szer szym 
gro nie, po chwa lić się, jak róż no -
rod ne ma ją hob by. Za po cząt ko -
wa ne w tym ro ku ak cje pod na -
zwą „Pa sje i za in te re so wa nia se -
nio rów” oraz „Uta len to wa ni Se -
nio rzy So snow ca” są do wo dem 
na cie ka we za in te re so wa nia se -
nio rów na sze go mia sta. W imie -
niu wszyst kich rad nych za pew -
niam, że tych, któ rzy się do nas 
zgło szą, z na le ży tą uwa gą wy słu -
cha my. Ser decz nie za pra szam 
do Cen trum Ak tyw no ści Spo -
łecz nej przy uli cy Mo drze jew -
skiej 42 w każ dy po nie dzia łek, 
od 11.00 do 13.00, gdzie udzie -
li my wszel kich wy ja śnień – pod -
su mo wał Je rzy Du dek. red 

Seniorzy podsumowują rok

Bal Aktywnego Seniora 
Już po raz czwar ty w So snow -
cu od bę dzie się bal dla se nio -
rów, tym ra zem „Bal Ak tyw ne -
go Se nio ra” w ra mach pro jek tu 
„We spół w Ze spół – Ak tyw ni 
Oby wa te le So snow ca 60+”. 
Or ga ni za to rem wy da rze nia jest 
Fun da cja Wspie ra nia Roz wo ju 
Me de ina. Bal od bę dzie się 31 
stycz nia w ha li spor to wej w Za -
gó rzu przy uli cy Bra ci Mie ro -
szew skich 91. Obo wią zu ją 
wie czo ro we stro je, fry zu ry i ba -
lo we na stro je. Bal bę dzie wiel -
kim wy da rze niem, po nie waż 
weź mie w nim udział aż 300 

osób! Go ście mo gą li czyć 
na kon kur sy z na gro da mi, 
pysz ne je dze nie i nie sa mo wi tą 
at mos fe rę. Bi le ty i za pi sy sie -

dzi bie fun da cji przy ul. 3 Ma -
ja 11 (wej ście od uli cy War -
szaw skiej 7a). Sprze daż bi le tów 
roz pocz nie się 2 grud nia. ST

Ruszyła już sprzedaż biletów na wielki bal karnawałowy. 

arc
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Kiedy do lekarza 
rodzinnego, a kiedy 
do Nocnej Świątecznej 
Opieki Zdrowotnej?  

MONIKA MRÓZ, koordynatorka Ambulatoryjnej Opieki 
Specjalistycznej Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o. o., 
pielęgniarka środowiskowo-rodzinna oraz opieki 
długoterminowej z wieloletnim stażem, wyjaśnia, kiedy chory 
powinien zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu, a kiedy może 
skorzystać z pomocy Nocnej Świątecznej Opieki Zdrowotnej.  
 
Pod sta wo wa Opie ka Zdro wot na to ogól nie do stęp na, naj waż niej sza 
część sys te mu opie ki zdro wot nej. Świad cze nia w POZ udzie la ne są pa -
cjen tom przez le ka rzy, pie lę gniar ki i po łoż ne. Cho ry sam do ko nu je wy -
bo ru (bez wzglę du na miej sce udzie la nia świad czeń i miej sce za miesz -
ka nia), gdzie zło ży de kla ra cję. Świad cze nia POZ udzie la ne są od po -
nie dział ku do piąt ku po mię dzy go dzi ną 8.00 a 18.00, z wy łą cze niem 
dni usta wo wo wol nych od pra cy, zgod nie z har mo no gra mem pra cy 
świad cze nio daw cy.  

Świad cze nia od by wa ją się naj czę ściej w wa run kach am bu la to ryj -
nych, tzn. w ga bi ne cie przy chod ni, a w przy pad kach uza sad nio nych 
me dycz nie, tak że w do mu pa cjen ta. 

Le karz POZ świad czy sze ro ki za kres usług: udzie la po rad w le cze niu 
róż nych scho rzeń, za pew nia dia gno sty kę ob ra zo wą i la bo ra to ryj ną. Kie -
ru je pa cjen ta do le ka rza spe cja li sty, szpi ta la, na za bie gi fi zjo te ra peu tycz -
ne i na le cze nie uzdro wi sko we. Le karz ro dzin ny wy pi su je rów nież zle ce -
nie na trans port sa ni tar ny lub na wy ro by me dycz ne, np. pie lu cho -majt ki.  

A co ma zro bić pa cjent, je śli źle się po czu je po za go dzi na mi pra cy 
POZ? – W ty go dniu w go dzi nach od 18.00 do 8.00 oraz ca ło do bo wo 

w dni świą tecz ne, pa cjent mo że sko rzy stać 
z opie ki le kar skiej i pie lę gniar skiej w ra -
mach Noc nej i Świą tecz nej Opie ki Zdro wot -
nej – wy ja śnia Mo ni ka Mróz, koordynatorka 
Am bu la to ryj nej Opie ki Spe cja li stycz nej. 
– Świad cze nia Noc nej i Świą tecz nej Opie ki Zdro -
wot nej są bez płat ne i udzie la ne bez skie ro wa nia. Tu nie obo wią zu je re -
jo ni za cja i pa cjent nie skła da de kla ra cji, jak w przy pad ku POZ – do da je. 

Po ra da w ra mach Noc nej i Świą tecz nej Opie ki Zdro wot nej przy -
słu gu je tyl ko w ra zie na głe go za cho ro wa nia lub na głe go po gor sze -
nia sta nu zdro wia. Do naj czę ściej wy stę pu ją cych do le gli wo ści, wy -
ma ga ją cych zgło sze nia się do ta kiej opie ki, moż na za li czyć za ostrze -
nie do le gli wo ści zdia gno zo wa nej cho ro by prze wle kłej, in fek cje dróg 
od de cho wych prze bie ga ją ce z wy so ką go rącz ką, bó le brzu cha lub 
gło wy, nie ustę pu ją ce mi mo sto so wa nia le ków prze ciw bó lo wych, 
bie gun kę lub wy mio ty – szcze gól nie u dzie ci lub osób w po de szłym 
wie ku. 

 Uwa ga! W ra mach Noc nej i Świą tecz nej Opie ki nie moż na uzy skać np. 
wi zy ty kon tro l nej w związ ku z wcze śniej roz po czę tym le cze niem, re cep -
ty na sto so wa ne, sta le przyj mo wa ne le ki czy skie ro wa nia do spe cja li sty. 
Wy mie nio ne świad cze nia są udzie la ne w ra mach Pod sta wo wej Opie ki 
Zdro wot nej od po nie dział ku do piąt ku, w godz. mię dzy 8.00 a 18.00.  

– War to rów nież pa mię tać, że pod czas po by tu po za miej scem za -
miesz ka nia, np. na wa ka cjach czy w de le ga cji, pa cjent ma pra wo 
do opie ki w sy tu acji na głe go za cho ro wa nia lub na głe go po gor sze nia 
sta nu zdro wia w ra mach świadczeń Noc nej Świą tecz nej Opie ki Zdro -
wot nej na te re nie ca łe go kra ju – przy po mi na Mo ni ka Mróz.  

Pod su mo wu jąc: w przy pad ku po gor sze nia sta nu zdro wia, pa cjen ci 
ma ją do dys po zy cji róż ne for my po mo cy me dycz nej. W sy tu acji lżej -
szych za cho ro wań lub cho rób prze wle kłych na le ży zgło sić się do po -
rad ni le ka rza ro dzin ne go (POZ), w go dzi nach wie czor nych lub w dni 
wol ne od pra cy do Noc nej  Świą tecz nej Opie ki Zdro wot nej. Je śli doj -
dzie do wy pad ku, po waż ne go ura zu bądź wy stą pi stan za gra ża ją cy ży -
ciu – na le ży we zwać po go to wa nie ra tun ko we (tel. 999 lub 112), któ re 
je śli sy tu acja te go bę dzie wy ma ga ła, prze wie zie pa cjen ta na izbę przy -
jęć lub do szpi tal ne go od dzia łu ra tun ko we go. 

Zdrowie 7

CO WARTO WIEDZIEĆ

reklama

reklama

reklama

W sprawie zamieszczenia reklamy 
skontaktuj się z naszym biurem:

reklama@kuriermiejski.com.pl

660 515 999 
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Sosnowiecki Rower Miejski 
– kolejny sezon podsumowany

Ponad 40 tysięcy wypożyczeń i niemal 4,4 tysięcy nowych użytkowników – to 
bilans zakończonego sezonu Sosnowieckiego Roweru Miejskiego. Przez dwa 
sezony rowery zostały wypożyczone ponad 75 tysięcy razy. 

reklama

reklama

Orkiestra zagra dla dzieci
To już pewne. Wojewódzki finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy  ponownie 
odbędzie się w Sosnowcu. Już dziś 
zapraszamy 12 stycznia na Górkę Środulską. 
Wśród gwiazd, które tego szczególnego 
wieczora zaprezentują się podczas 28. finału 
WOŚP, będą m.in. Patrycja Markowska, Dżem 
i reaktywowana sosnowiecka grupa Skankan.  
 
Ha słem 28. fi na łu WOŚP jest „Wiatr w Ża -
gle”, a Or kie stra za gra tym ra zem dla dzie cię cej 
me dy cy ny za bie go wej. Pla no wa ne im pre zy to -
wa rzy szą ce to m.in. bieg „Po licz się z cu krzy cą” 
wokół  Sta dio nu Lu do we go, Wiel ko or kie stro -
wa Gra Miej ska oraz tra dy cyj ne Świa teł ko 

do nie ba, po ka zy służb ra tow ni czych oraz or ga -
ni za cji współpracujących ze szta ba mi WOŚP, 
ak cje in for ma cyj no -edu ka cyj ne,  strzel ni ca 
spor to wa ASG (Sto wa rzy sze nie Pan cer nik), 
pik nik ga stro no micz ny pod Górką Śro dul ską, 
li cy ta cje na rzecz WOŚP. Pro wa dzą cym bę dzie 
nie za stą pio ny Mi chał „Wa siu” Wa sik. 

Sze reg im prez od by wał się bę dzie tak że 
w ha li przy ul. Bra ci Mie ro szew skich w So -
snow cu -Zagórzu.  

Ha la zo sta nie po dzie lo na na stre fy, m.in. 
stre fę zdro wia, stre fą ar ty stycz ną, spor to wą. Po -
nad to ka wia ren ka, ba wial nia dla dzie ci, fo to -
bud ka, Wiel ki Kier masz Wiel ko or kie stro wy 
na rzecz WOŚP. KP

Na Staszica będzie rondo 
Dobiegają końca prace związane 
z przebudową wiaduktu wzdłuż ulicy 
Narutowicza oraz  Staszica. Po ich 
zakończeniu  na skrzyżowaniu ulic  Staszica  
– łącznice ul. 3 Maja – Narutowicza 
obowiązywać będzie ruch okrężny. 
  
Przez ostat nie mie sią ce w oko li cach wia duk tu 
i wzdłuż sa mej uli cy  Sta szi ca  to czy ły się ro bo ty 
zwią za ne z kil ko ma in we sty cja mi.    Tram wa je 
Ślą skie prze bu do wa ły to ro wi sko, znaj du ją ce się 
na wia duk cie oraz na ca łej dłu go ści uli cy  Sta -
szi ca  wraz z chy ba je dy nym w Pol sce „trój ką -
tem” do na wra ca nia tram wa ju. Wszyst kie pra -
ce kosz to wa ły w su mie pra wie 10 mln zł. 

Ko lej ną in we sty cją pro wa dzo ną w tym re jo -
nie, tym ra zem przez So sno wiec kie Wo do cią -
gi, by ła prze bu do wa war tej bli sko 3,1 mln zł 
sie ci wo do cią go wej (ok 2 km). No wy wo do ciąg 
po ja wił się na ca łej dłu go ści uli cy  Sta szi ca  oraz 
w ok. 300-me tro wym frag men cie ul. Okrzei 
i 200-me tro wym od cin ku ul. Piotr kow skiej. 
Tam rów nież  od two rzo ny zo stał chod nik. 

Z ko lei mia sto za ję ło się wy mia ną na -

wierzch ni dwóch łącz nic pro wa dzą cych  
z ul. 3 Ma ja (od stro ny Śro du li) na ul.  Sta szi ca  
oraz łącz ni cy zjaz do wej w kie run ku cen trum 
So snow ca. No wy as falt po ja wił się rów nież 
na 400-me tro wym od cin ku ul.  Sta szi ca  do wy -
so ko ści skrzy żo wa nia z uli cą Fa brycz ną. Mia -
sto wy bu do wa ło rów nież no wy pe ron tram wa -
jo wy oraz dro gi ro we ro we w re jo nie wia duk tu.    
  Dal szy frag ment ul.  Sta szi ca  ma zo stać wy re -
mon to wa ny w przy szłym ro ku. 

– Za koń cze nie prac wią że się z wpro wa dze -
niem zmian w ru chu, a kon kret nie   ron da  
na skrzy żo wa niu ul.  Sta szi ca  – łącz ni ce ul. 3 
Ma ja – Na ru to wi cza. Zmia na or ga ni za cji pla -
no wa na jest na 18 grud nia. Na skrzy żo wa niu 
zo sta ną usta wio ne do dat ko we zna ki ostrze ga -
ją ce A -30 „in ne nie bez pie czeń stwo” z ta blicz -
ka mi „zmia na or ga ni za cji ru chu” oraz świa tła -
mi ostrze gaw czy mi, a tak że wzo rem in nych 
skrzy żo wań za bu do wa ne zo sta ną kon struk cje 
wy się gni ko we na któ rych umiesz czo ne zo sta ną 
zna ki A -7 „ustąp pierw szeń stwa” i C -12 „ruch 
okręż ny” – tłu ma czy pre zy dent So snow ca, Ar -
ka diusz Chę ciń ski. KP

Krzysz tof Po lacz kie wicz 
 
30 li sto pa da za koń czył się se zon 
So sno wiec kie go Ro we ru Miej -
skie go. O pół no cy z so bo ty 
na nie dzie lę sys tem zo stał wy łą -
czo ny, roz po czę ło się zwo że nie 
ro we rów do ma ga zy nu, a sta cje 
zo sta ły za blo ko wa ne. 

 Sys tem wy star to wał 1 kwiet -
nia i do stęp nych by ło w tym ro -
ku po nad 130 ro we rów, w tym 
tan de my i ro we ry trój ko ło we. 
So sno wi cza nie bar dzo chęt nie 
ko rzy sta ją z ro we ru. Przez ca ły 
okres dzia ła nia sys te mu za re je -
stro wa ło się już po nad 10,8 tys. 
osób, z cze go 4,4 tys. do łą czy ło 
do gro na ro we rzy stów miej -
skich w tym se zo nie. 

W su mie w tym se zo nie za -
re je stro wa no po nad 40 ty się cy 
wy po ży czeń. Rok wcze śniej 
by ło ich 35 ty się cy. Naj lep -
szym mie sią cem pod wzglę -
dem licz by wy po ży czeń był 
w tym ro ku czer wiec – licz ba 
prze jaz dów prze kro czy ła wte -
dy 8,1 ty sią ca. Śred ni czas jed -
ne go wy po ży cze nia w tym se -
zo nie wy no sił 28 mi nut i 25 
se kund. 

Naj wię cej wy po ży czeń, po -
nad 29,6 proc. by ło w go dzi -
nach 17.00-20.00.  

Naj licz niej szą gru pę, 31 proc. 
wszyst kich za re je stro wa nych, 
sta no wi li użyt kow ni cy w wie -

ku 29-30 lat. Miesz kań cy So -
snow ca w wie ku od 18 do 25 lat 
(dru ga naj licz niej sza gru pa ro -
we rzy stów) to 24 proc. wszyst -
kich za re je stro wa nych. Se nio -
rzy to gru pa ok. 324 ak tyw nych 
ro we rzy stów miej skich (ok. 3 
proc.). 

W 2019 ro ku so sno wiec kie 
sta cje ro we ro we zo sta ły zin te -
gro wa ne z ty mi w in nych mia -
stach Me tro po lii Gór no ślą sko -
-Za głę biow skiej.  

Trwa ją już pra ce nad otwar -
ciem trzech no wych sta cji: An -
der sa/11 Li sto pa da, Wiej -
ska/Za gór ska i Bra ci Mie ro -
szew skich/Dwor ska. Wraz 
z roz po czę ciem no we go se zo -
nu, na ro we ro wej ma pie po ja wi 
się ko lej nych 10 no wych sta cji. 
W su mie w ra mach So sno wiec -
kie go Ro we ru Miej skie go wio -
sną 2020 ro ku bę dą funk cjo no -
wa ły 22 wy po ży czal nie ro we ro -
we z 270 ro we ra mi.

Rower miejski testował m.in. Dariusz Dudek, trener piłkarskiego Zagłębia.

M
aciej Łydek
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Artystyczna pomoc dla hospicjum
Rekordową sumę, ponad 5 tysięcy złotych, udało się zebrać podczas koncertu „Artystycznie dla Hospicjum”, który po raz czwarty został zorganizowany przez Ognisko 
Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu.

Syl wia Tu rzań ska 
 
Na sce nie so sno wiec kiej „Mu zy” 14 
li sto pa da wy stą pi ło kil ku dzie się ciu 
uta len to wa nych ar ty stów. Za śpie wa li 
pio sen ki, po cho dzą ce ze zna nych ba -
jek i fil mów oraz naj więk sze hi ty pol -
skiej i za gra nicz nej mu zy ki roz ryw -
ko wej. 

Nie zwy kłym ele men tem kon cer tu 
by ło ory gi nal ne me dley „101 lat pol -
skiej mu zy ki na 101 lat Nie pod le -
gło ści” w wy ko na niu, za przy jaź nio -
ne go z OPP nr 1, Hap py Cho ir 
Skło dow ska. Barw ne kre acje ar ty -
stycz ne stwo rzy li m.in. Ida Zie liń -
ska, Ka ta rzy na Po si ka ta oraz Ni ko -
las Mań ka. Na sce nie wy stą pi li tak -
że naj młod si wy cho wan ko wie oraz 
ab sol wen ci ogni ska, któ rzy ocza ro -
wa li słu cha czy. 

– Bez wąt pie nia mię dzy po ko le nio -
wa współ pra ca mu zycz na w na szym 
ogni sku ukła da się bar dzo do brze. 
Z wiel ką uwa gą do bie ra my re per tu ar 
do wie ku i doj rza ło ści ar ty stycz nej 

na szych wo ka li stów. Nie bez zna cze -
nia jest rów nież oka zja, a ta jest na -
praw dę wspa nia ła. Mo że my wspól nie 
wes przeć Ho spi cjum Sosnowieckie 
im. Św. To ma sza Apo sto ła, co ma 
dla nas du że zna cze nie. Cie szę się, że 

tak wie lu go ści do pi sa ło – stwier dzi ła 
Elż bie ta Ski ba -Po si ka ta, dy rek tor ka 
OPP nr 1.  

W trak cie kon cer tu prze pro wa dzo -
no au kcję ob ra zu, na ma lo wa ne go 
przez 17-let nią Wik to rię Rzą żew ską 

z Lu bli na, lau re at kę Grand Prix ze -
szło rocz ne go Mię dzy na ro do we go 
Kon kur su Pla stycz ne go „In ne spoj -
rze nie”. Zwy cięz ca, któ ry pra gnie po -
zo stać ano ni mo wy, wy li cy to wał ob raz 
za kwo tę 1500 zł. W prze rwie kon -

cer tu moż na by ło tak że wspo móc ho -
spi cjum, ku pić cia sta i wrzu cić da tek 
do pusz ki. Osta tecz nie, uda ło się ze -
brać łącz nie 5 tys. 245 zł i 9 gr, któ re 
zo sta ną prze zna czo ne na dzia łal ność 
so sno wiec kie go ho spi cjum. 

Młodzi artyści dali prawdziwy popis umiejętności wokalnych. 

arc O
PP nr 1 Sosnow

cu

Mikołajki w Teatrze Zagłębia
Pokaz spektaklu, „Nowa 
Księga Dżungli”, specjalnie 
dla młodych widzów, 
odbędzie się 6 grudnia 
o godzinie 16.00 w Teatrze 
Zagłębia. Zgodnie z teatralną 
tradycją Mikołaj obdaruje 
dzieci przygotowanymi przez 
rodziców prezentami. 
  
Wi dzo wie bę dą mo gli po znać 
hi sto rię Mow glie go, chłop ca 
wy cho wa ne go w  dżun gli 
przez wil ki, sta no wi trzon zbio -
ru opo wia dań Ru dy ar da Ki plin -
ga pt.: „Księ ga dżun gli”, w zu -
peł nie no wej od sło nie. To opo -
wieść o doj rze wa niu i po ko ny -
wa niu stra chu, o roz po zna wa -
niu swo je go miej sca w świe cie 
i o prze zna cze niu. W spek ta klu 
„No wa Księ ga Dżun gli” twór cy 

po sta no wi li zna leźć in ny po ten -
cjał tej kla sycz nej hi sto rii, uczy -
nić ją bar dziej współ cze sną i nie -
znacz nie za in ge ro wa li w treść. 
Na szym Mow glim bę dzie 

dziew czyn ka, któ ra w ma gicz -
nych oko licz no ściach tra fi do 
dżun gli i po dej mie się po ko na -
nia She re Kha na – a mo że się 
z nim za przy jaź ni? ST

Spotkanie z… historią Sosnowca
Pasjonujesz się historią Sosnowca? Posiadasz 
ciekawe materiały i chciałbyś się nimi 
podzielić? A może nurtują cię pytania 
dotyczące przeszłości naszego miasta i nie 
masz kogo zapytać? 
  
Od stycz nia 2020 ro ku So sno wiec kie Cen trum 
Sztu ki – Za mek Sie lec ki za pra sza na cy klicz ne 
spo tka nia To wa rzy stwa So sno wiec kie go sku -
pia ją ce go mi ło śni ków So snow ca. Ideą spo tkań 

bę dą roz mo wy na wy bra ne te ma ty do ty czą ce 
hi sto rii na sze go mia sta, mię dzy po ko le nio wa 
wy mia na wie dzy, dzie le nie się cie ka wost ka mi. 
Na spo tka nie mo że przyjść każ dy, mi le wi dzia -
ne uni ka to we do ku men ty, zdję cia lub in ne ma -
te ria ły zwią za ne z po ru sza nym te ma tem. 
Pierw sze od bę dzie się 9 stycz nia 2020 ro ku 
o godz. 18.00 i bę dzie po świę co ne te ma ty ce 
pra wi dło we go za bez pie cza nia sta rych zdjęć 
i do ku men tów. ST

Wszyscy mogą czynić dobro
Fundacja Rób Dobro zaprasza małych 
i dużych do bożonarodzeniowej zabawy 
i pomocy. 
  
Już 15 grud nia w sie dzi bie przy ul. Mo drze jow -
skiej 42 w So snow cu od bę dą się  warsz ta ty dla 
dzie ci, któ re po pro wa dzą ani ma tor ki. Bę dzie 
moż na zro bić ozdo by świą tecz ne oraz wy jąt ko -

we kart ki. Nie za brak nie pysz nej ka wy, her ba ty 
z zi mo wy mi do dat ka mi oraz smacznego cia sta. 
W trak cie im prez bę dą zbie ra ne do bro wol ne 
dat ki, któ re zo sta ną prze zna czo ne na dzia ła nia, 
pro wa dzo ne przez fun da cję. Do dat ko wo 
na świą tecz nym ba zar ku bę dzie moż na ku pić 
stro iki i in ne ozdo by. Im pre za roz pocz nie się 
od 12.00 do godz. 18.00. ST

Noworoczna Gala ze Straussem  
i… Lady Gagą 
Prawdziwie roztańczony i magiczny  
Wiedeń, gdzie będą rozbrzmiewać 
najpiękniejsze arie, duety, walce i polki 
Johanna Straussa, Franca Lehara, Imre 
Kalmana oraz arie i duety wszechczasów 
innych kompozytorów, już 5 stycznia można 
odnaleźć… w Pałacu Kultury Zagłębia 
w Dąbrowie Górniczej.  
  
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.  

Punkt sprze da ży bi le tów – ka sa bi le to wa PKZ, 
tel. 32/733 88 01. Bi le ty moż na tak że ku pić na 
stro nie: www.bi le ty.pa lac.art.pl, www.kup bi le -
cik.pl, www.ebi let.pl, www.bi le ty na.pl. ST

Mikołaj będzie czekał na dzieci w Teatrze Zagłębia.

M
aciej Stobierski

ZAPROSZENIA

Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy dwa 
podwójne zaproszenia, do odebrania w redakcji. 
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Reprezentantki sosnowieckich klubów Marta Puda (TMS Zagłębie) oraz Zuzanna Cieślar  
(Zagłębiowski Klub Szermierczy) triumfowały w turniejach szermierczych, które w minionym miesiącu 
odbyły się w stolicy Zagłębia. 

Krzysz tof Po lacz kie wicz 
 
Zu zan na Cie ślar trium fo wa ła w za wo dach III Pu cha ru Pol ski Ju -
nio rów w Sza bli Ko biet. Pod opiecz na To ma sza Do mi ni ka po ko -
na ła w fi na le zma gań – Mał go rza tę Za wod niak z KKSz Ko -
nin 15:9. Na trze cim miej scu za wo dy ukoń czy ła Zu zan na Len kie -
wicz z TMS Za głę bie. W ry wa li za cji sza bli stów zwy cię żył Fran ci -
szek No wak, re pre zen tu ją cy AZS AWF War sza wa. Brą zo wy me -
dal wy wal czył m.in. Mar cin Li piń ski z Za głę biow skie go Klu bu 
Szer mier cze go. 

So sno wiec był tak że go spo da rzem za wo dów II Pu char Pol ski 
Se nio rów w sza bli ko biet i męż czyzn bę dą cych za ra zem tur nie jem 
„O Sza blę gen. Je rze go Zięt ka”, po łą czo nych z Pu cha rem Eu ro py 
do lat 23. W ry wa li za cji pań po now nie gó rą by ła za wod nicz ka so -
sno wiec kie go klu bu, tym ra zem Mar ta Pu da (TMS Za głę bie), któ -
ra wraz z Bia ło ru si nem Mak sy mem Pin czu kiem zo sta ła trium fa -
tor ką tur nie ju z se rii Pu char Pol ski KGHM To ur. Pu da w fi na ło -
wej wal ce po ko na ła Mał go rza tę Ko za czuk (AZS AWF War sza -
wa) 15:9. Na trze cim miej scu ukoń czy ły za wo dy Syl wia Ma tu szak 
(KKSz Ko nin) i An ge li ka Wą tor (Za głę biow ski Klub Szer mier -
czy). W staw ce 39 star tu ją cych sza bli stek zna la zła się jed na Bia ło -
ru sin ka i jed na Czesz ka. Na pią tym miej scu zma ga nia ukoń czy ła 

Zu zan na Cie ślar. Li sta ry wa li zu ją cych męż czyzn by ła dłuż sza, bo 
za wie ra ła 50 na zwisk, zaś oprócz re pre zen tan tów klu bów pol skich 
wal czy li tak że Bia ło ru si ni, Cze si i Bry tyj czyk. Mak sym Pin czuk po -
ko nał w de cy du ją cym po je dyn ku Ma te usza Go dlew skie go (KKSz 
Ko nin), za le d wie jed nym tra fie niem 15:14. Oprócz zwy cięz cy jesz -
cze je den Bia ło ru sin sta nął na po dium. Trze cie miej sce za jął wspól -
nie z Mar ci nem Ko niu szem (MKSZ For tis So sno wiec). 

Suk ce sy od no si li tak że młod si sza bli ści. W Ko ni nie od był się 
Ogól no pol ski Tur niej do lat 14 w sza bli Dziew cząt i Chłop ców. 
W ry wa li za cji dziew cząt dru gie miej sce za ję ła za wod nicz ka Za głę -
biow skie go Klu bu Szer mier cze go Ga bry sia Wój cik. 

5 złotych, 7 srebrnych i 17 
brązowych medali zdobyli 
zawodnicy Sosnowieckiego 
Klubu Karate podczas 
drugiego już Open Karate 
Tournament Sosnowiec Cup 
2019. 
 
W ha li wi do wi sko wo -spor to -
wej przy ul. Bra ci Mie ro szew -
skich w So snow cu Za gó rzu bli -
sko dwu stu za wod ni ków wal -
czy ło na ma tach o me da le i pu -
cha ry. W ka te go riach ka ta i ku -
mi te od by ło się po nad 280 star -
tów. By ła ra dość z wy gra nej, 
przyj dzie czas na wy cią ga nie 
wnio sków z prze gra nej. Naj -
młod si za wod ni cy mie li mniej 
niż 7 lat a naj star si oko ło 40. 

Dru ży no wo nasz klub za jął za -
szczyt ne dru gie miej sce. Gra tu -
lu je my wszyst kim za wod ni kom 
bio rą cym udział w tur nie ju, tym 
wy gra nym i tym prze gra nym, 
bo jak mó wił so sai Ma su tat su 
Oy ama: – Nie jest waż na prze -
gra na czy wy gra na, ale do sko -
na le nie sa me go sie bie. 

Z do brej stro ny za pre zen to -
wał się tak że Ka mil Urbań czyk. 
W ogól no pol skim tur nie ju ka -
ra te shin ky oku shin kai w Ra -
dom sku za jął dru gie miej sce 
w ka te go rii do 65 kg.  

Tym cza sem 8 grud nia za pra -
sza my do ha li przy ul. Że rom -
skie go na Mi ko łaj ko wy Tur niej 
Ka ra te. Wstęp wol ny. Po czą tek 
o godz. 11.00.KP

Open Karate 
Tournament Sosnowiec 
Cup 2019 za nami

Zawadzki ponownie  
na podium. I to nie raz

Ostra rywalizacja młodych pływaków

Złote dziewczyny

Marta Puda prezentuje okazałe trofea wywalczone podczas 
zmagań seniorskich. Zuzanna Cieślar stanęła na najwyższym podium podczas turnieju juniorów.

Open Karate Tournament Sosnowiec Cup 2019 cieszył się sporym 
zainteresowaniem. Jak zwykle impreza organizowana przez Sosnowiecki 
Klub Karate stała na wysokim poziomie, tak sportowym, jak i 
organizacyjnym.

PUCHAR ŚWIATA PO RAZ XV W SOSNOWCU

W dniach 7-8 grudnia 2019 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej 
przy ul. Żeromskiego 4c w Sosnowcu odbędą się zawody Puchar 
Świata Juniorów w Szabli Kobiet i Mężczyzn. To już piętnaste 
zawody PŚ, które odbędą się w Sosnowcu. W zawodach tych udział 
biorą reprezentanci klubów szermierczych z całego świata. Jest to 
impreza o dużym prestiżu i międzynarodowym charakterze, 
a potyczki na planszach zaliczyć można do niezwykle 
emocjonujących i widowiskowych. Wstęp na zawody jest bezpłatny.

Na pły wal ni przy uli cy Bo ha te rów Mon te 
Cas si no 46a od by ły się I Po tycz ki Ślą skich 
Dzie cię cych Grup Ra tow ni czych. 

Za pro sze nie MSR „Kro ko dy le” WOPR 
So sno wiec przy ję ły dru ży ny: Dzie cię ca 
Sek cja Ra tow ni cza Ki jan ki OM WOPR 
Cho rzów, Pi ra nie Sek cja Ja worz no oraz 
Focz ki Za wier cie. Po tycz ki skła da ły się 
z pię ciu głów nych kon ku ren cji: po praw ne 

uło że nie sche ma tu BLS dla osób to ną cych, 
rzut rzut ką pił ko wą, szta fe ta pły wac -
ka 8x25 m z prze ka za niem boi ra tow ni czej, 
szta fe ta ho lo wa nie w ko le ra tun ko -
wym 8x2 5 m oraz tor prze szkód. Wal ka by -
ła bar dzo wy rów na na, a o zwy cię stwie de -
cy do wa ły se kun dy. Aby wy ło nić osta tecz -
ne go zwy cięz cę za wo dów, nie zbęd ne by ło 
prze pro wa dze nie kon ku ren cji do dat ko wej. 

Naj moc niej sza dru ży na na Ślą sku – Ki jan ki 
Cho rzów za pro po no wa ła kla sycz ną szta fe -
tę 6 x 25 m sty lem do wol nym. Do pie ro 
ostat nia dłu gość szta fe ty zde cy do wa ła 
o zwy cię stwie so sno wiec kich Kro ko dy li. 
W I Po tycz kach Ślą skich Dzie cię cych 
Grup Ra tow ni czych w So snow cu w su mie 
udział wzię ło 50 dzie ci z czte rech miast wo -
je wódz twa ślą skie go. KP

Ko lej ne uda ne star ty w wy ko -
na niu Bar to sza Za wadz kie go. 
So sno wi cza nin naj pierw wy -
wal czył dwa zło te me da le pod -
czas XV Mi strzostw Pol ski BJJ 
w Ka to wi cach, a na stęp nie się -
gnął po brą zo wy me dal na Mi -
strzo stwach Świa ta Ju Jit su 
w Abu Dha bi. 

Pod czas mi strzostw w Ka to -
wi cach Za wadz ki sto czył trzy 
wal ki w ka te go rii 100,5 kg i trzy 
wal ki w ka te go rii OPEN. Aż 
czte ry z nich skoń czy ły się 
przed cza sem, oczy wi ście trium -
fem so sno wi cza ni na. – Nie ukry -
wam, że na Mi strzo stwa Pol ski 
BJJ za wsze ostrzę so bie zę by, 
gdyż to naj star sza i naj bar dziej 
pre sti żo wa im pre za BJJ w kra ju. 
W su mie był to chy ba już mój 
siód my start w tej im pre zie. Do -

bry wy nik to do bry pro gno styk 
przed star tem w Abu Dha bi, 
gdzie od bę dą się Mi strzo stwa 
Świa ta – mó wił po star cie w Ka -
to wi cach Za wadz ki. 

W Abu Dha bi Bar tosz sto -
czył czte ry wal ki. Uległ tyl ko 
w pół fi na le, ale ta prze gra -
na kosz to wa ła go udział w wal -
ce fi na ło wej. – W ubie głym ro -
ku się gną łem tam po sre bro, te -
raz oczy wi ście mia łem za ku sy 
na zło to, ale skoń czy ło się 
na trze cim miej scu i brą zo wym 
me da le. Oczy wi ście, to tak że 
bar dzo do bry wy nik. Po peł ni -
łem błąd w wal ce o zło to, ale nie 
pod ła ma łem się i wal ka o trze -
cie miej sce prze bie ga ła już 
po mo jej my śli – pod su mo wał 
udział w mi strzo stwach glo bu 
uta len to wa ny za wod nik.  KP
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NEKROPOLIA CZTERECH WYZNAŃ część 2
W poprzednim numerze „Kuriera Miejskiego” zaproponowałem Państwu temat Nekropoli Czterech Wyznań. Wspólnie odwiedziliśmy wówczas cmentarze żydowski 
i katolicki. Dzisiaj zapraszam do zapoznania się z drugą częścią artykułu o tym ważnym dla historii regionu miejscu.

Cmen tarz pra wo sław ny na le ży 
do Pa ra fii św. św. Wie ry, Na -
dziei, Lu by i mat ki ich Zo fii 
w So snow cu. Bra ma wej ścio wa 
znaj du je się przy uli cy Smut nej. 
Jesz cze za nim ją prze kro czy my, 
na szym oczom uka że się wy so ki, 
sta lo wy krzyż. Wy róż nia się on 
dwo ma do dat ko wy mi ra mio na -
mi. Naj wyż sze i za ra zem naj -
krót sze sym bo li zu je ta blicz kę 
z na pi sem „Je zus Na za rej czyk 
Król Żydowski. Dol ne ra mię, 
w for mie prze krzy wio nej bel ki, 
przy po mi na o pod pór ce, do któ -
rej przy bi to (osob no) sto py Je zu -
sa. Unie sio na le wa stro na bel ki 
wska zu je na nie bo, do któ re go 
po dą żył „do bry łotr. Prze ciw -
na stro na wska zu je pie kło, któ re 
sta ło się miej scem wiecz ne go 
po tę pie nia dla „złe go łotra”. Te -
go ro dza ju krzyż jest naj czę ściej 
uży wa nym sym bo lem pra wo sła -
wia sło wiań skie go. 

Nie co na le wo od głów nej alei 
uwa gę zwra ca naj cen niej szy 
pod wzglę dem ar ty stycz nym za -
by tek te go cmen ta rza  – na gro bek 
w for mie por ta lu z pła sko rzeź bą 
przed sta wia ją cą po grą żo ną w ża lu 
ko bie tę. Jest to grób Ma rii Bran -
den burg – żo ny Lu isa Bran den -
bur ga, dy rek to ra hu ty „Ka ta rzy -
na”. Po śród po ra sta ją ce go te ren 
sta ro drze wiu od naj dzie my tak że 
wie le in nych in te re su ją cych na -
grob ków. Nie mal wszyst kie 
z nich zo rien to wa ne są na 
wschód. Nie któ re szczel nie okry -
wa ca łun wiecz nie zie lo nych 
blusz czy, in ne to ną w ła nach pa -
pro ci. Au ra ta jem ni czo ści na da je 
te mu miej scu nie po wta rzal ny 

cha rak ter. Mo że przy wo dzić 
na myśl ob ra zy od ma lo wa ne 
w na szej wy obraź ni za spra wą 
Mic kie wi czow skich „Dzia dów”.   

Spośród po cho wa nych tu taj 
osób po zwo lę so bie wspo mnieć 
Ja na Prze mszę -Zie liń skie go. 
Owo ce pra cy te go dzien ni ka rza, 
hi sto ry ka i wy daw cy są waż nym 
źró dłem wie dzy o Za głę biu Dą -
brow skim, sta no wią in spi ra cję 
dla je go na stęp ców.  

Wła ści cie lem i za rząd cą cmen -
ta rza ewan ge lic kie go jest Pa ra fia 
Ewan ge lic ko – Au gs bur ska św. 
Ja na w So snow cu. Pierw szych 
zmar łych cho wa no w gro bach 
po ło żo nych na za chod nim krań -
cu ne kro po lii. Na po cząt ku 
lat 70. w miej scu sta rych, po zba -
wio nych opie ki gro bów ewan ge -
li ków za czę to cho wać ka to li ków 
 – od by wa ło się to bez apro ba ty 
władz oby dwu ko ścio łów i by ło 
spo wo do wa ne bra kiem miejsc 
na po bli skim cmen ta rzu ka to lic -
kim. Stop nio wo do pro wa dzi ło 
to do te go, że obec nie gro by 
ewan ge li ków i ka to li ków  znaj -
du ją się w róż nych miej scach i są -
sia du ją ze so bą. 

Na cmen ta rzu zło żo no rów -
nież szcząt ki ewan ge li ków prze -
nie sio ne w la tach 50. ze zli kwi -
do wa ne go cmen ta rza w Dą bro -
wie Gór ni czej. Naj bar dziej cha -
rak te ry stycz ną bu dow lą jest za -
pro jek to wa ne przez Jó ze fa Po -
mian -Po mia now skie go mau zo -
leum ro dzi ny Die tlów z 1912 
ro ku. Uwa gę zwra ca rów nież 
nie co scho wa ny pod strze chą 
bu ko wych ga łę zi gro bo wiec ro -
dzi ny Mey er hol dów. Z gro -

na po cho wa nych tu taj, a wiel ce 
za słu żo nych dla mia sta So snow -
ca osób chciał bym wspo mnieć 
Lu dwi ka Mau ve – czło wie ka, 
któ re go dzia łal ność jak do tąd nie 
zo sta ła na le ży cie do ce nio -
na i upa mięt nio na. 

 Nie spo sób w krót kim ar ty ku -
le przy bli żyć wszyst kich za gad -
nień zwią za nych z tym szcze gól -
nym miej scem. Nie spo sób wy -
mie nić tak wie lu oso bi sto ści 
świa ta na uki, kul tu ry, go spo dar -
ki, po li ty ki czy woj sko wo ści. Dla -
te go po zwo lę so bie za pro po no -

wać Pań stwu po sze rze nie wie dzy 
we wła snym za kre sie – po le cam 
lek tu rę książ ki, z któ rej sam 
nie jed no krot nie ko rzy sta łem: 
„Kom pleks cmen ta rzy w So -
snow cu przy uli cy Smut nej” 
– pra ca zbio ro wa, So sno -
wiec 2009. Lek tu ra tej pu bli ka -
cji po mo że przy wo łać wspo -
mnie nia o tych, któ rzy two rząc 
wiel ką i pięk ną ludz ką mo zai kę, 
ży li tu taj przed na mi. 

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

Wspaniała płaskorzeźba upamiętniająca Marię Brandenburg.

We wnętrzu mauzoleum Dietlów. Na niższym poziomie spoczywają 
małżonkowie Heinrich i Klara Dietel oraz Richhard Jacob (brat Klary) wraz 
z żoną Heleną.

Wieczny odpoczynek pod parasolem wiecznie zielonych bluszczy i paproci.

Pod strzechą bukowych gałęzi skrywa się grobowiec rodziny Meyerholdów.
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Bożena i Andrzej Jakubowscy 
Barbara i Kazimierz Janikowscy 
Barbara i Kazimierz Jędrzejewscy 
Helena i Leszek Kalarusowie 
Bogusława i Stanisław Kałowie 
Bożena i Zdzisław Kapuścikowie 
Lucja i Jan Karbowniczkowie 
Stanisława i Zbigniew 
Kasprzykowie 
Barbara i Henryk Kazibutowie 
Janina i Józef Kłoczkowie 
Barbara i Stefan Kobylarczykowie 
Janina i Jan Komscy 
Anna i Bogusław Krawczykowie 
Wiesława i Jan Kućmierczykowie 
Halina i Andrzej Leśniakowie

Helena i Czesław Chwastkowie 
Teodozja i Tadeusz Lewczukowie 
Stanisława i Zbysław Łyczbowie 
Wiesława i Karol Łyżwińscy 
Aniela i Henryk Mackowie 
Grażyna i Jerzy Majewscy 
Leokadia i Krzysztof Majos 
Irena i Andrzej Malowańcowie 
Teresa i Czesław Maryańscy 
Danuta i Wiesław Matusiakowie 
Halina i Stanisław Matuszakowie 
Elżbieta i Stanisław Matejowie 
Ewa i Roman Matyjowie 
Anna i Witold Mazurowie 
Wiesława i Krzysztof Migasowie 
Elżbieta i Józef Motyczyńscy 
Bożena i Bolesław Musiałowie 
Janina i Jerzy Namysłowie

Ewelina i Witold Niedbałowie 
Maria i Stefan Nowosińscy 
Kazimiera i Zdzisław Olszańscy 
Zofia i Marian Olszewscy 
Barbara i Jan Olszowscy 
Aleksandra i Edmund Palkowie 
Danuta i Andrzej Paterowie 
Bożena i Jerzy Pawlikowie 
Krystyna i Edward Pietrzykowie 
Elżbieta i Zdzisław Piśkiewiczowie 
Zofia i Stanisław Płowcowie 
Bogumiła i Tadeusz Przybyłowie 
Stanisława i Mirosław Putowie 
Halina i Jan Regulscy 
Halina i Eugeniusz Sarotowie 
Marianna i Jan Sarwowie

Uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie odbyła się 23 i 30 września w Pałacu Schoena w Sosnowcu. W imieniu Prezydenta RP medale z okazji 50lecia 
związku małżeńskiego wręczyli jubilatom Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, Anna Jedynak, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Funduszy Zewnętrznych i Polityki 
Społecznej, Mateusz Bochenek, przewodniczący Rady Miejskiej, Arkadiusz Trzuskowski, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Maciej Maziarz, zastępca kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego. Oprawę artystyczną przygotowała Ewa Kopczyńska, aktorka Teatru Zagłębia. 

Świętowali jubileusz pożycia małżeńskiego
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Poziomo: 1 – jest nim spinaker, 5 – ambaras,  
8 – … księżniczka burgunda, 9 – polecenie od dowódcy,  
10 – napój bogów, 11 – np. przełajowe, 12 – miasto 
na Honsiu, główny ośrodek sportów zimowych,  
14 – instrument strunowy z grupy szarpanych, 16 – gatunek 
papugi, 17 – towarzyszka uparciucha, 19 – nicpoń,  
21 – trzech wykonawców, 22 – rybi tłuszcz,  
25 – do przecinania na otwarciu, 28 – kukułka, 29 – dzięki 
niej Dawid pokonał Goliata, 30 – szkliwo, 32 – przez 
północny i południowy przechodzi oś Ziemi, 34 – męskie 
gatki, 35 – mięsna potrawa, 36 – wybitne uzdolnienie, 
 37 – ojciec Maksymilian, 38 – tytoń do niuchania, 39 – rzut 
rożny. 
 
Pionowo: 1 – okazała lampa na wiele żarówek,  
2 – przyczyna pożaru, 3 – stolica Portugalii, 4 – choroba 
płuc, 5 – ludożerca, 6 – huragan, 7 – worek z gorącą 
wodą, 13 – z nóżek lub owocowa z bitą śmietana,  
15 – autor sztuk scenicznych, 18 – Rudy 102,  
20 – dychawica, 23 – ptasie odgłosy, 24 – męski strój 
wyjściowy, 26 – chustka na szyję, 27 – dzielnica 
Warszawy, 28 – budynek o wartości historycznej,  
31 – największa rzeka Francji, 33 – rodzaj ciastka z kremem.  

Rozwiązanie krzyżówki nr 10/2019, NATALIE DANIELS – ZBYT BLISKO  
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  11/2019

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”. 

Izabella Frączyk 

Siostra mojej siostry  
(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. 

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.  

12 grudnia – Fighter 
19 grudnia – Miłość jest wszystkim 
26 grudnia – Planeta singli 3

 NAGRODY UFUNDOWAŁO WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA.

Nadine Dorries 

Anioły z Lovely Lane  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Anglia, rok 1953. Do domu pielęgniarek przy Lovely 
Lane w Liverpoolu przybywa pięć nowych uczennic, 
żeby rozpocząć praktyki w szpitalu St. Angelus.  
Są zasady, których bezwzględnie należy 
przestrzegać, a w St. Angelus każdy ma swoje 

miejsce. Pewnego dnia do szpitala zostaje przyjęta 
młoda dziewczyna po przeprowadzonej zbyt późno 
aborcji. To zdarzenie będzie początkiem tragedii, 
która wstrząśnie całym światem St. Angelus.  
Data wydania: 21 listopada 2019 r. 

Jacek Bromski 

Solid Gold  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Śmierć właściciela znanej trójmiejskiej restauracji 
i winiarni uruchamia lawinę zdarzeń, które zaskakują 
przestępczy półświatek, jak i miejscowe struktury policji.  
Stefan Nowicki, były komendant trójmiejskiej policji, 
po raz ostatni chce się zmierzyć ze swoim 

śmiertelnym wrogiem, Tadeuszem Kaweckim, 
kiedyś cinkciarzem współpracującym ze służbami 
bezpieczeństwa, a dzisiaj prezesem Solid Gold, 
nowego polskiego banku.  
Data wydania: 19 listopada 2019 r. 

Hanka – owoc romansu matki z żonatym mężczyzną 
– wiedzie bardzo skromne życie w bieszczadzkiej 
wiosce, dopóki na jej drodze nie staje przyrodnia 
siostra, o której istnieniu nie miała pojęcia. Spokojna 

dotąd egzystencja bohaterki w jednej chwili staje 
na głowie, a ona sama niespodziewanie ląduje 
w samym centrum światka stołecznych celebrytów.  
Data wydania: 26 listopada 2019 r. 
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Wieczór z Katarzyną Groniec w „Muzie” 

Jazz z najwyższej półki 

HOROSKOP
KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.) 
– Odezwie się do Ciebie przyjaciel 
z przeszłości, który będzie chciał 
przysługi. Zastanów się, zanim mu 

pomożesz, aby samemu nie wpaść 
w kłopoty. Spróbuj więcej myśleć o sobie. 
Zaplanuj święta tak, by odpocząć i się 
zrelaksować, zamiast jak zwykle biegać 
z odkurzaczem i stać przy garnkach.  

WODNIK (20.01. – 18.02.) 
– Nadchodzi bardzo rodzinny, 
przyjemny dla Ciebie okres. 
Wykorzystaj go i ciesz się tymi 

chwilami, a problemy zostaw 
na później, może same się rozwiążą? Pomyśl 
nad zmianą fryzury.  

RYBY (19.02. – 20.03.) – Nie myśl 
teraz o diecie, bo nie ma to żadnego 
sensu. Ciesz się pysznymi świętami, 
a z Nowym Rokiem zapisz 

na siłownię. Do lata Twoja figura 
będzie lepsza niż mogłabyś przypuszczać. 
W najbliższym czasie nie będziesz mogła opędzić 
się od adoratorów, pytanie tylko, czy sama chcesz 
nowego związku? 

BARAN (21.03. – 19.04.) – Czekają 
Cię zmiany w pracy, ale z pewnością 
będą one opłacalne. Spróbuj 
chociaż raz wcześniej pomyśleć 

o prezentach dla najbliższych, gdyż 
na ostatnią chwilę możesz nie sprostać temu 
zadaniu.  

BYK (20.04. – 22.05.) – Zrób 
partnerowi niespodziankę i zaplanuj 
dla Was Sylwestrowy wieczór. 
Taneczna impreza z pewnością 

wprawi Was w lepszy nastrój niż 
siedzenie przed telewizorem. Pomyśl nad zmianą 
pracy lub chociaż stanowiska 

BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Dobrze 
zaplanuj świąteczne porządki, 
w innym wypadku znów będziesz 

marudzić, że nie wszystko jest tak, 
jak powinno. Postaraj się więcej czasu 

spędzać z rodziną. W miłości drobne burze, ale 
po każdej z pewnością wyjdzie słońce. 

RAK (22.06. – 22.07.) – Nadszedł 
właściwy moment, by zastanowić 
się nad wakacjami. Jeśli ma być to 
przygoda życia, jaką planujesz 

od dawna, będziesz musiała trochę 
na nią zapracować. Samotne raki nie powinny 
sylwestrowej nocy spędzać w domu. Jest duża 
szansa, że Nowy Rok przyniesie nową miłość! 

LEW (23.07. – 23.08.) – Nadchodzi 
niezbyt lubiany przez Ciebie okres 
świąteczny. Postaraj się nie myśleć 
o siedzeniu przy stole z rodziną, 

a o tym, że będziesz mieć okazję 
do odpoczynku. Sylwestra najprawdopodobniej 
spędzisz w domowym zaciszu, ale za to w miłym 
gronie.  

PANNA (24.08. – 22.09.) – Postaraj 
się planować mniej, ale bardziej 
możliwe do zrealizowania zadania. 
Wówczas z pewnością uda Ci się 

osiągnąć cele, co zmobilizuje Cię 
do dalszych działań. Samotne panny przez jakiś 
czas powinny odpuścić poszukiwania miłości. 
Sama przyjdzie w odpowiednim momencie.  

WAGA (23.09. – 22.10.) – Nadchodzi 
Twój ulubiony czas w roku. 
Wykorzystaj go w stu procentach 
i zaplanuj rodzinne święta. 

Pomyślcie też o wspólnym Sylwestrze, 
np. na stoku? Zadbaj o swoje zdrowie. Organizm 
od jakiegoś czasu daje Ci znać, że coś jest nie tak.  

SKORPION (23.10. –21.11) 
– W sprawach miłosnych dalej 
spokój, co zacznie Ci już 
przeszkadzać. Pomyśl, czy nie wziąć 

spraw w swoje ręce, zanim nuda 
doprowadzi Cię do depresji. W pracy nastał 
doskonały moment, by upomnieć się o premię.  

STRZELEC (22.11. – 21.12.) – W pracy 
musisz nadrobić trochę zaległości, 
ale przy dobrej organizacji nie 
odczujesz tego specjalnie. Pora 

pomyśleć nad planami świąteczno -
sylwestrowymi, zanim Twoja druga połowa zrobi 
to za Ciebie.  

reklama

TEATR  
grudzień  2019

1.12 niedziela, godz. 10.00 „Powitanie”  
1.12 niedziela, godz. 18.00 „Boeing, Boeing”  
4.12 środa, godz. 9.00 „Pyza na polskich dróżkach”  
4.12 środa, godz. 10.30 „Pyza na polskich dróżkach”  
5.12 czwartek, godz. 9.00 „Nowa księga dżungli”  
5.12 czwartek, godz. 11.00 „Nowa księga dżungli”  
6.12 piątek, godz. 9.00 „Nowa księga dżungli”  
6.12 piątek, godz. 11.00 „Nowa księga dżungli”  
6.12 piątek, godz. 16.00 „Nowa księga dżungli”  
8.12 niedziela, godz. 18.00 „Prezent urodzinowy”  
13.12 piątek, godz. 19.00 „Opowieść wigilijna”  

PREMIERA 
14.12 sobota, godz. 17.00 „Opowieść wigilijna” 
15.12 niedziela, godz. 17.00 „Opowieść wigilijna” 
17.12 wtorek, godz. 9.00 „Opowieść wigilijna”  
17.12 wtorek, godz. 11.30 „Opowieść wigilijna”  
18.12 środa, godz. 9.00 „Opowieść wigilijna”  
18.12 środa, godz. 11.30 „Opowieść wigilijna”  
19.12 czwartek, godz. 9.00 „Opowieść wigilijna”  
19.12 czwartek, godz. 11.30 „Opowieść wigilijna”  
20.12 piątek, godz. 9.00 „Opowieść wigilijna”  
21.12 sobota, godz. 17.00 „Opowieść wigilijna”  
22.12 niedziela, godz. 12.00 Wspólne kolędowanie  
22.12 niedziela, godz. 17.00 „Opowieść wigilijna” 
31.12 wtorek, godz. 19.00 Wieczór Sylwestrowy

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 11 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.

ZAPROSZENIA

Dla naszych czytelników przygotowaliśmy 
dwa podwójne zaproszenia na spektakl  
„Opowieść wigilijna” w dniu 15 grudnia 
o godz. 17.00.

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. 

Każ dy ma swo ją Zie mię Obie ca ną. Coś 
za czym tę sk ni, cze go mu brak, co chciał -
by, a nie mo że al bo miał i utra cił. Zie mia 
Utra co na. Do bry ty tuł na to mik po ezji, 
gdy by nie był pa ra fra zą T. S. Elio ta. „Naj -
okrut niej szy mie siąc to kwie cień”, pi sał 
po eta w „Zie mi Ja ło wej”. To praw da. Nie -
złe też by wa ją te po prze dza ją ce kwie -
cień..., ale co z te go? W koń cu i tak nad -
cho dzi wio sna. 

„Ach!”, bo ta ki jest ty tuł no we go al bu mu 
Ka ta rzy ny Gro niec, opo wie o zie mi ja ło -

wej, zie mi utra co nej i wresz cie zie mi obie -
ca nej, do któ rej do cie ra my, roz mie nia my ją 
na drob ne i znów tra ci my. Wspa nia ły wie -
czór już 7 grud nia wy cza ru je na de skach 
„Mu zy” fe no me nal na ar tyst ka, zna na z nie -
zwy kłej sce nicz nej wraż li wo ści i wy jąt ko -
wych in ter pre ta cji. Kon cert roz pocz nie się 
o godz. 18.00. Bi le ty są w ce nie 35 i 45 zł. 
Bi le ty są do stęp ne on li ne na stro -
nie: www.kie pu ra.pl, w ka sie Sa li Wi do wi -
sko wo – Kon cer to wej „Mu za” oraz w ka sie 
Ener ge tycz ne go Cen trum Kul tu ry. ST

Na du żą daw kę swin gu ją ce go jaz zu, do brej 
trąb ki i za chryp nię te go gło su Troya „Satch -
mo” An der so na, któ ry od dziec ka był 
ogrom nym fa nem twór czo ści Lo uisa Arm -
stron ga, mo gą li czyć wszy scy, któ rzy 9 
grud nia przyjdą do Jazz Clubu KOMin 
przy ul. Bę dziń skiej 65 w So snow cu.  

Troya „Satch mo” An der son od dziec ka 
był ogrom nym fa nem twór czo ści Lo uisa 
Arm stron ga. I mo że wła śnie to spra wi ło, że 
śpie wa, gra i na wet wy glą da po dob nie jak 
je go mistrz. Wy stęp Troya jest wy śmie ni cie 

przy go to wa ny i oprócz per fek cyj ne go wy -
ko na nia jest rów nież miej sce na „small talk” 
i pa rę do brych żar tów z po łu dnio we go wy -
brze ża USA. Troy na uczył się grać na trąb -
ce w dzie ciń stwie, a póź niej kon ty nu ował 
na ukę i grał pierw sze kon cer ty wraz z bli -
sko 90-oso bo wą or kie strą dę tą z Flo ry dy. 
Każ de wa ka cje spę dzał na 3-mie sięcz nym 
to urnée po Sta nach Zjed no czo nych, pod -
czas któ re go po dró żo wa li czte re ma peł ny -
mi au to ka ra mi. Kon cert roz pocz nie się 
o godz. 19.00. Bi le ty są w ce nie 90 zł. ST

Artystka zaśpiewa piosenki, pochodzące z najnowszego albumu, zatytułowanego „Ach!”. 

„Opowieść wigilijna” 
w Teatrze Zagłębia 
W Teatrze Zagłębia trwają przygotowania do premiery 
najbardziej znanej świątecznej historii – „Opowieści 
wigilijnej”. Tekst oparty na opowiadaniu Karola Dickensa 
przygotowuje Szymon Adamczak, reżyseruje Justyna 
Łagowska. Premiera przedstawienia już 13 grudnia.  
 
Spek takl nie tyl ko wpro wa dzi wi dzów w kli mat te go rocz nych 
świąt, ale rów nież za chę ci ich do przed świą tecz nej re flek sji. 
War to za pa mię tać: „Ludz kie dzie ci, twoi bra cia. Jed no zwie się Nę -
dza, dru gie Ciem no ta. Na czo le ich wy ry te jest, o za moż ni i ma jęt ni 
lu dzie, wa sze po tę pie nie. Strzeż cie się, lu dzie! Oświe caj cie, kształć -
cie i wspie raj cie bra ci wa szych, bo ina czej bia da wam! Bia da!”. 
Ebe ne zer Scro oge to bo gacz, od któ re go wie le za le ży. To, jak po -
wszech nie wia do mo, nie zbyt sym pa tycz na po stać. Choć sam za -
znał bie dy i upo ko rzeń, nie ma w nim do bro ci. Z po mo cą przyj dą 
mu du chy prze szło ści, te raź niej szo ści i przy szło ści. Przy po mną 
Scro oge’owi naj istot niej sze ce chy ludz kie go ga tun ku – zdol ność 
do mi ło ści, ra dość i nie win ność.  
Wi dzo wie bę dzie my mie li oka zję śle dzić prze mia nę skąp ca Ebe -
ne ze ra Scro oge’a, któ ry uświa do mi so bie, że mi mo wszyst ko war to 
być… do brym czło wie kiem.  
– Ko rzy sta jąc z po nad cza so wej opo wie ści Dic ken sa, py ta my, czy 
prze mia na jed ne go czło wie ka wy star czy, aby oca lić spo łecz ność 
przed nad cią ga ją cą – i nie dość ro zu mia ną – Apo ka lip są – mó wią 
twór cy przed sta wie nia.   
„Opo wieść wi gi lij ną” bę dzie moż na rów nież zo ba czyć 14 i 15 grud -
nia o godz. 17.00, a tak że 21 i 22 grud nia o godz. 17.00. ST

arc

Troya „Satchmo” Anderson zagra w Jazz Clubie KOMin. 

arc




