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HUCZNY FINAŁ
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ponownie zagra w Sosnowcu. Huczny, już 28. finał, odbędzie się 12 stycznia, tym razem pod hasłem „Wiatr w żagle”. Bawić się 
i pomagać będziemy na Górce Środulskiej, w hali przy ul. Braci Mieroszewskich oraz na Stawikach.  

Sylwia Turzańska 
 
Tym ra zem or kie stra gra, by ze brać środ ki na sprzęt w ce lu za pew nie -
nia naj wyż szych stan dar dów dia gno stycz nych i lecz ni czych w dzie cię -
cej me dy cy nie za bie go wej. Na sce nie na Gór ce Śro dul skiej wy stą pią Pa -

try cja Mar kow ska, Dżem, Skan kan i Ta bu la Ra sa. Kul mi na cją bę dzie 
nie po wta rzal ne świa teł ko do nie ba, czy li bez hu ko wy po kaz ilu mi na cji.  

– Wła ści wie ca ły rok przy go to wu je my się do WOŚP. Jak tyl -
ko koń czy się je den fi nał, to już my śli my o ko lej nym. Bar dzo się 
cie szę, że kolejny fi nał WOŚP jest or ga ni zo wa ny w So snow cu. 

Je stem dum ny z te go, że są u nas ta kie oso by, któ re są w sta nie 
przy cią gnąć do So snow ca tłu my lu dzi do brej wo li, by wspól nie 
po ma gać. W So snow cu, już tra dy cyj nie, nie za brak nie atrak cji 
i nie spo dzia nek – za po wia da Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent 
So snow ca.  str. 3 ➤

Nowe rondo już działa 
w miejscu dawnego 
skrzyżowania ulic 
Ostrogórskiej i Jagiellońskiej. 
Wybudowano także odcinek 
drogi rowerowej, a w rejonie 
ogródków działkowych 
powstało kilkadziesiąt miejsc 
parkingowych. Pojawiła się 
także zatoczka do kontroli 
drogowych. Inwestycja 
kosztowała ok. 5,4 mln zł. 

str. 2 ➤ str. 4 ➤

Nawet jeśli nie spadnie śnieg, 
nikt podczas ferii nie 
powinien narzekać na nudę. 
Miejskie instytucje kultury 
i MOSiR przygotowały bogatą 
ofertę. Górka Środulska, 
lodowiska, baseny i hale 
sportowe czekają 
na miłośników sportu. Można 
wybrać także zajęcia 
i warsztaty wokalne, 
taneczne, teatralne, 
plastyczne i filmowe. 
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Krzysztof Polaczkiewicz 
 
To by ła eks pre so wa in we sty cja po nie waż wy ko naw ca, fir ma Ber ger Bau 
umo wę z mia stem pod pi sa ła 5 sierp nia bie żą ce go ro ku, a na wy ko na nie 
za da nia mia ła czas tyl ko do koń ca grud nia 2019 r. 

Uli ca Ostro gór ska to głów na ar te ria, któ rą wy bie ra ją kie row cy po ru -
sza ją cy się po mię dzy So snow cem a My sło wi ca mi oraz osie dlem Naf to -
wa. – W go dzi nach szczy tu prze jeż dża tę dy po nad 1100 sa mo cho dów 
na go dzi nę. Obec na sy gna li za cja świetl na oraz układ dro gi spra wia ją, że 
co raz trud niej tę dy prze je chać. Te raz w miej sce skrzy żo wa nia w kształ -
cie li te ry „T”, po ja wi się ron do z trze ma wlo ta mi – wy ja śniał przed roz -
po czę ciem in we sty cji  Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. 

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

ro we rów bę dą do dat ko wo oświe tlo ne i wy po sa żo ne w tzw. azy le, któ re 
uspo ko ją ruch sa mo cho do wy. 

W ra mach prze bu do wy wy bu do wa ny zo stał frag ment dro gi ro we ro -
wej, któ ra po łą czy ła Bul war Czar nej Prze mszy z uli cą Ja giel loń ską. 
Z ko lei w re jo nie ogród ków dział ko wych po wsta ło kil ka dzie siąt miejsc 
par kin go wych. Kil ka ko lej nych miejsc po sto jo wych przy by ło po dru giej 
stro nie uli cy. No wo ścią jest rów nież za tocz ka do kon tro li dro go wych, 
któ ra po wsta ła na wnio sek po li cji. Ca ła in we sty cja, na któ rą wy ko naw -
ca fir ma Ber ger Bau udzie li ła 7-let niej gwa ran cji, jest war ta 5,4 mln zł. 
Mia sto otrzy ma ło 2,4 mln zł do fi nan so wa nia z re zer wy sub wen cji ogól -
nej Mi ni stra Fi nan sów. 

– Ko lej ne newralgiczne miej sce w mie ście zo sta ło prze bu do wa ne. 
Cie szy fakt, że fir ma Ber ger Bau wy ko na ła za da nie w cza sie. Dla mia -
sta mia ło to ko lo sal ne zna cze nie nie tyl ko z fak tu jak naj szyb sze go od -
da nia dro gi do użyt ku miesz kań com, ale tak że z po wo du roz li cze nia do -
fi nan so wa nia – pod kre śla pre zy dent So snow ca, Ar ka diusz Chę ciń ski.

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu na drugim 
miejscu w Polsce wśród szpitali pediatrycznych w XVI rankingu 
przygotowanym przez Centrum Monitorowania Jakości 
w Ochronie Zdrowia we współpracy z „Rzeczpospolitą”. 
 
So sno wic kie Cen trum Pe dia trii uzy ska ło w ran kin gu 807,51 pkt 
(w ro ku ubie głym 759 pkt). Ta ki wy nik dał pla ców ce 33 miej sce 
w ogól no pol skim ran kin gu szpi ta li za bie go wych, wie lo spe cja li -
stycz nych i on ko lo gicz nych. W ran kin gu zna lazł się tak że Wo je -
wódz ki Szpi tal Spe cja li stycz ny nr 5 im. św. Bar ba ry w So snow cu. 
Z wy ni kiem 782,72 pkt szpi tal za jął 55 miej sce. 

– Jak za uwa ży li two rzą cy ran king, dru gie w ze sta wie niu szpi ta li 
pe dia trycz nych Cen trum Pe dia trii w So snow cu w sierp niu wzbo -
ga ci ło się o od dział der ma to lo gii dzie ci, je den z czte rech od dzia -
łów szpi tal nych w Pol sce, w któ rym moż na le czyć naj młod szych 
pa cjen tów z cho ro ba mi skó ry – pod kre śla pre zy dent So snow -
ca, Ar ka diusz Chę ciń ski. 

W ran kin gu przy go to wy wa nym przez CMJ we współ pra cy 
z „Rzecz po spo li tą” na naj wyż sze po dium, z 897,09 pkt, wra ca 
Cen trum On ko lo gii im. prof. Fran cisz ka Łu kasz czy ka w Byd -
gosz czy, wie lo krot ny zwy cięz ca ze sta wie nia, któ ry w ubie głym ro -
ku za jął dru gą po zy cję. Tym ra zem o po nad sześć punk tów wy -
prze dza rze szow ski Szpi tal Spe cja li stycz ny Pro -Fa mi lia (890,46 
pkt), któ ry awan su jąc o jed no miej sce, zna lazł się na po zy cji wi ce -
li de ra. Ubie gło rocz ne mu triumfatorowi, Wo je wódz kie mu Szpi -
ta lo wi Spe cja li stycz ne mu w Bia łej Pod la skiej, tym ra zem przy pa -
dło naj niż sze miej sce na po dium. 

Ze sta wie nie po wsta je na pod sta wie an kiet wy peł nio nych mię -
dzy in ny mi przez dy rek to rów lecz nic, w któ rych oce nia ny jest 
sprzęt, ja kim dys po nu je pla ców ka. Pod uwa gę bra ne są ta kie czyn -
ni ki jak za si la nie w me dia, wy po sa że nie blo ku ope ra cyj ne go, dia -
gno sty ka, sys te my in for ma tycz ne, ja kość usług, po li ty ka le ko wa, 
cer ty fi ka ty, kom fort po by tu pa cjen ta, ana li za skarg czy kwa li fi ka -
cje per so ne lu. KP

Małgorzata PogodaMendakiewicz jest nową radną 
RM w Sosnowcu. Podczas ostatniej sesji złożyła 
uroczyste ślubowanie i oficjalnie zajęła miejsce w RM 
Sosnowca. Zastąpiła tym samym Mateusza 
Bochenka, który w październikowych wyborach 
został posłem RP. 
 
Mał go rza ta Po go da -Men da kie wicz peł ni ła do tej po ry 
funk cję prze wod ni czą cej Ra dy Dziel ni cy Ka zi mierz 
Gór ni czy. Pod czas ostat nich wy bo rów sa mo rzą do wych 
ja ko kan dy dat ka Ko ali cji Oby wa tel skiej w okrę gu nr 5 
zdo by ła 348 gło sów. Wów czas był to czwar ty wy nik 
na li ście i nie uzy ska ła man da tu. Rad ny mi Ko ali cji Oby -
wa tel skiej z okrę gu nr 5 zo sta li wów czas Ma te usz Bo -
che nek (2678 gło sów) i Jo an na Joń czyk (425 gło sów), 
któ ra we szła do ra dy w miej sce wy bra ne go na wi ce pre -
zy den ta Zbi gnie wa By szew skie go (1151 gło sów). ST

Radna zaprzysiężona 

Liczą się dobre pomysły

Centrum Pediatrii wysoko w ogólnopolskim rankingu

Nowe rondo już działa

reklama

Małgorzata Pogoda-Mendakiewicz jest radną klubu Koalicji 
Obywatelskiej Wspólnie dla Sosnowca. 

Cała inwestycja kosztowała ok. 5,4 mln zł. 

M
aciej Łydek

Rondo zamiast tradycyjnego skrzyżowania – to największe zmiany po przebudowie skrzyżowania ulic Ostrogórskiej 
i Jagiellońskiej. Zgodnie z obietnicą po nowym rondzie jeździmy od 30 grudnia 2019 r. 

Masz ory gi nal ny po mysł, by pro mo wać So sno wiec 
i wspie rać lo kal ną kul tu rę, ale bra ku je ci pie nię dzy? Mo -
żesz wziąć udział w So sno wiec kim Pro gra mie Wspie ra -
nia Ini cja tyw Kul tu ral nych, któ ry po raz ko lej ny pro wa -
dzi Miej ski Dom Kul tu ry „Ka zi mierz”. 
Po mię dzy or ga ni za to rem pro gra mu a wnio sku ją cym jest 
za wie ra na umo wa cy wil no praw na, w przed mio cie 
współ or ga ni za cji lub współ pra cy przy re ali za cji przed się -
wzię cia kul tu ral ne go. Każ da umo wa szcze gó ło wo okre -
śla zo bo wią za nia stron w za kre sie prze pro wa dze nia pro -
jek tu. Wnio ski moż na skła dać do 29 stycz nia 
do godz. 15.00. Wię cej in for ma cji na stro nie: 
www.mdk -ka zi mierz.pl. ST
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Orszak Trzech Króli 
przeszedł ulicami 
Sosnowca po raz szósty. 
Tegoroczny Orszak  
wyruszył pod hasłem  
„Cuda, cuda ogłaszają!”.  
 
Ha sło jest frag men tem re fre -
nu utwo ru „Dzi siaj w Be tle -
jem”, jed nej z  naj czę ściej 
śpie wa nych pol skich ko lęd. 
Tekst ko lę dy uka zał się 
w wy da nym w 1878 ro ku 
śpiew ni ku księ dza Ja na Sie -
dlec kie go. Or szak roz po czął 
się mszą świę tą i wy ru szył 
z czte rech so sno wiec kich pa -
ra fii: pa ra fii św. Flo ria na 
z Za gó rza, pa ra fii rzym sko -
-ka to lic kiej pw. św. Jac ka 
z Dań dów ki, pa ra fii Naj -
święt szej Ma ryi Pan ny Ró -
żań co wej z Za gó rza, pa ra -
fii Chry stu sa Kró la z Kli mon -
to wa na plac Pa pie ski. 
Na pla cu Pa pie skim miesz -
kań cy ko lę do wa li przy akom -
pa nia men cie So sno wiec kiej 
Or kie stry Dę tej i od tań czy li 
po lo ne za. Wi dzie li tak że po -
kłon trzech kró li i pa ste rzy, 
wspo mnia no świę te go Ja -
na Paw ła II oraz kar dy na ła 
Ste fa na Wy szyń skie go i przy -
wo ła no „Cud nad Wi słą”. ST

Cuda, cuda ogłosili

reklama reklamareklama

28. fi nał w So snow cu roz pocz nie się w ha li wi do -
wi sko wo -spor to wej przy ul. Bra ci Mie ro szew skich. 
Już od go dzi ny 10.00 cze ka mnó stwo atrak cji, m.in. 
stre fa zdro wia, stre fa spor to wa i stre fa ar ty stycz na. 
Im pre zę za in au gu ru je hymn WOŚP, wy ko na ny 
przez so sno wiec ką or kie strę dę tą. Ru szy tak że aka -
de mia udzie la nia pierw szej po mo cy, czy li po ka zy, 
kur sy i in struk ta że udzie la nia po mo cy przy udzia le 
ogrom nej licz bie uczniów so sno wiec kich szkół oraz 
po ja wi się naj więk sza pu cha w Pol sce.   

Uczest ni cy mo gą brać udział tak że w warsz ta -
tach ku li nar nych, ar ty stycz nych i zbu do wać gi gan -
tycz ną łódź z ża glem. Nie za brak nie tak że wy stę -
pów ze spo łów mu zycz nych i ta necz nych, ma gi ków 
i ilu zjo ni stów. – W stre fie spor to wej ru szy tur niej 
e -spor tu, fi na ło we roz gryw ki Le ague of Le gends, 
po ka zy bo sku, szer mier ki, ka ra te z udzia łem m.in. 
mi strza Eu ro py w ku mi te Eu ge niu sza Da dzi bu ga, 
ca po eiry, tań ca to wa rzy skie go, akro ba ty ki. Dzia łać 
tak że bę dzie strzel ni ca bro ni ASG – wy li cza Ma -
rze na Wo la, dy rek tor ka Ze spo łu Szkół Elek tro -
nicz nych i In for ma tycz nych w So snow cu.  

Tra dy cyj nie moż na tak że wziąć udział w au -
kcjach i wy grać li mi to wa ną edy cję zło tych So sno -
wiec kich Pasz por tów, a tak że pa tro nat nad Sta -
wi ka mi. Po nad to Har pa gan So sno wiec po now -
nie or ga ni zu je bieg, aby po pu la ry zo wać wal kę 
z cu krzy cą. Na star cie ma się po ja wić ok. 300 za -
wod ni ków. Wię cej in for ma cji moż na zna leźć 
na stro nie: www.har pa gan so sno wiec.pl.  

– Je ste śmy już po spo tka niu z Jur kiem Owsia -
kiem, któ re od by ło się w War sza wie. Szcze gó ły 

zo sta ły usta lo ne. Ba wi my się do koń ca świa ta i je -
den dzień dłu żej. Niech to kolejne spo tka nie bę -
dzie dla wszyst kich bar dzo ra do snym wy da rze -
niem – ape lu je Ewa Sta sik, dy rek tor ka IX Li ceum 
Ogól no kształ cą ce go w So snow cu. – Po dob nie jak 
przed ro kiem jed ną z naj więk szych atrak cji bę dzie 
ko lej na edy cja Wiel ko or kie stro wej Gry Miej skiej. 
Ce lem uczest ni ków bę dzie od na le zie nie spe cjal -
nych wo lon ta riu szy WOŚP i wrzu ce nie do ich 
pu szek dat ku. Za da nia bę dą zwią za ne z hi sto rią, 
kul tu rą, ar chi tek tu rą i so sno wiec ki mi wy da rze nia -
mi.  Każ dy kto wrzu ci do ta kiej pu chy WOŚP-
owej da tek, otrzy ma spe cjal ną pie cząt kę na wy da -
wa nych wcze śniej spe cjal nych kar tach pro mu ją -
cych WOŚP. Za da niem gra czy jest ze bra nie jak 
naj więk szej licz by pie czą tek w jak naj krót szym 
cza sie. Oso ba, któ ra bę dzie mia ła naj wię cej pie -
czą tek i do trze naj szyb ciej na me tę w ha li 
MOSiR-u, wy gry wa – do da je.  

Wy da rze nia z na sze go mia sta bę dą trans mi to -
wa ne na an te nach sta cji TVN, TTV i TVN24. 
Jed nym z be ne fi cjen tów WOŚP jest So sno wiec -
kie Cen trum Pe dia trii, do któ re go tra fi ko lej ny 
sprzęt. – W su mie od 2016 ro ku otrzy ma li śmy 
sprzęt war ty po nad 600 tys. zł. To m.in. ul tra so -
no gra fy, sta no wi ska do re su scy ta cji, kar dio mo ni -
to ry i apa rat EKG – pod su mo wał An drzej Si -
wiec, pre zes za rzą du So sno wiec kie go Cen trum 
Pe dia trii im. Ja na Paw ła II.  

Na wo lon ta riu szy w Cen trum In for ma cji 
Miej skiej, bę dą cze kać cie pła her ba ta i ka wa, 
w godz. od 10.00 do 14.00.  

Zagra największa orkiestra świata
str. 1 ➤ 

Żeglować przy dźwiękach orkiestry po szczodre datki będziemy m.in. w hali widowiskowo-sportowej  
przy ul. Braci Mieroszewskich. 

arc

Tysięczny maluszek
To by ła do sko na ła in for ma cja 
na ko niec 2019 ro ku. Ty sięcz ny 
ma lu szek przy szedł na świat 
w mi nio nym już ro ku w So sno -
wiec kim Szpi ta lu Miej skim sp. 
z o.o. To sia w dniu na ro dzin 
wa ży ła 3720 g i mie rzy ła 57 cm. 
Ma ła To sia i jej ma ma czu ją się 
bar dzo do brze. War to w tym 
miej scu przy po mnieć, że so sno -
wiec ki szpi tal, ja ko je dy na pla -
ców ka z Za głę bia, zo sta ła skla -
sy fi ko wa na w pre sti żo wym ran -
kin gu fun da cji „Ro dzić po 
Ludz ku”. KP Tosia urodziła się w sosnowieckim szpitalu jako tysięczne dziecko. 

Na placu Papieskim mieszkańcy wspólnie kolędowali. 

Barwny orszak wyruszył z czterech parafii. 
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Podczas ferii może śniegu nie będzie, ale atrakcji i propozycji, jak nie dać się nudzie, nie zabraknie. Do wyboru: teatr, taniec, muzyka, śpiew, zajęcia plastyczne, a także 
sporty zimowe oraz nurkowanie, pływanie czy szermierka. Miejskie instytucje otwierają szeroko drzwi i zapraszają dzieci oraz młodzież. W zdecydowanej większości 
zajęcia są… bezpłatne.

Sylwia Turzańska 
 
 Zi mo wy za wrót gło wy, czy li fe rie z bi blio te ką 
w tym ro ku upły ną pod zna kiem mro zu, śnie gu 
i wszyst kie go, co bia łe i zi mo we, na wet je śli śnie -
gu nie bę dzie. – Za ję cia bę dą od by wać się w Me -
dia te ce, jak rów nież w na szych fi liach. Bę dą to 
za ję cia pla stycz ne, li te rac kie, spor to we, pro jek cje 
fil mo we, gry plan szo we, wspól ne czy ta nie ksią -
żek i za ję cia z ta bli cą mul ti me dial ną – mó wi Jo -
an na Bie sia da z Dzia łu In struk ta żu i Pro mo cji 
w MBP w So snow cu. – Do dat ko wo, w Me dia -
te ce od bę dą się czte ry se an se „Toy Sto ry” – do -
da je. Więk szość za jęć bę dzie od by wać się we 
wtor ki i czwart ki, a za pi sy nie są pro wa dzo ne.  

Dla wszyst kich, któ rzy ko cha ją sport, bo ga tą 
ofer tę przy go to wał MOSiR. Oprócz pół ko lo nii, 
któ re cie szą się nie ga sną cą po pu lar no ścią, rów -
nie du żo bę dzie się dzia ło w obiek tach spor to -
wych i na Gór ce Śro dul skiej. Je śli au ra do pi sze, 
wy cią gi nar ciar skie bę dą czyn ne co dzien nie 
w godz. od 10.00 do 22.00. Co waż ne, od po nie -
dział ku do piąt ku, do godz. 15.00 wy cią gi bę dą 
udo stęp nia ne bez płat nie dzie ciom i mło dzie ży 
za miesz ka łym na te re nie So snow ca lub uczęsz -
cza ją cym do szkół na te re nie So snow ca na pod -
sta wie waż nej le gi ty ma cji szkol nej. Po nad to gru -
py zor ga ni zo wa ne z So snow ca mo gą li czyć tak -
że na wstęp bez płat ny, na pod sta wie pi sem ne go 
zgło sze nia u kie row ni ka obiek tu za wie ra ją ce go 
na zwę in sty tu cji, li stę imien ną pod opiecz nych 
oraz na zwi sko opie ku na gru py. 

Ru szy tak że szkół ka nar ciar ska, w ra mach któ -
rej od bę dzie się cykl bez płat nych szko leń nar ciar -
skich w trzech gru pach 8-oso bo wych dla dzie ci 
i mło dzie ży. Za ję cia pro wa dzo ne bę dą przez wy -
kwa li fi ko wa ną ka drę in struk tor ską. Za pi sy elek -
tro nicz ne przyj mo wa ne bę dą od 8 stycz nia 

od go dzi ny 12.00 na stro nie in ter ne to wej: 
www.mo sir.so sno wiec.pl. Ilość miejsc ogra ni -
czo na, de cy du je ko lej ność zgło szeń. 

Na Sta dio nie Zi mo wym przy ul. Zam ko wej  
fa ni ły żew mo gą krę cić pi ru ety na  na ta fli „A”. 
Od po nie dział ku do piąt ku wstęp bez płat ny dla 
so sno wiec kiej mło dzie ży. Ta fla „B”, czy li lo do -
wi sko pod go łym nie bem, bę dzie czyn ne co -
dzien nie w godz. od 9.00 do 21.00. Wstęp tak -
że wol ny. Po nad to in struk to rzy w dwóch gru -
pach 10-oso bo wych w każ dym ty go dniu bę dą 
pro wa dzić bez płat ne za ję cia na uki jaz dy na łyż -
wach. Dzia łać tak że bę dzie lo do wi sko przy al. 
Zwy cię stwa w godz. od 9.00 do15.00 (wstęp 
bez płat ny) oraz w go dzi nach od 16.00 do 21.00. 
Otwar te tak że bę dą pły wal nia kry ta przy ul. Bo -

ha te rów Mon te Cas si no 46 A, Kli mon tow skie 
Cen trum Ak tyw no ści Ro dzin nej przy ul. Hu ba -
la Do brzań skie go 99 (do godz. 15.00 wstęp bez -
płat ny, od po nie dział ku do piąt ku dla dzie ci 
i mło dzie ży). Ru szy tak że Zi mo wa Aka de mia 
Szer mier ki w Ha li Wi do wi sko wo -Spor to wej 
przy ul. Że rom skie go 4c, a w jej ra mach cykl bez -
płat nych szko leń pod staw szer mier ki dla dzie ci 
i mło dzie ży. 

Atrak cji nie za brak nie tak że w Ener ge tycz -
nym Cen trum Kul tu ry. Do wy bo ru: za ję cia tań -
ca to wa rzy skie go i hip ho pu, Mło dzie żo wa Aka -
de mia Te atral na oraz za ję cia wo kal ne, za ję cia ry -
sun ku i ma lar stwa i fa bry ka twór czych rą czek, 
wy ciecz ka do ko pal ni so li w Wie licz ce czy Mu -
zeum Lot nic twa Pol skie go w Kra ko wie. 

Z ko lei w Zam ku Sie lec kim bę dą pro wa dzo ne 
za ję cia pod ha słem „Za ba wa w wiel kich mi -
strzów”, które po pro wa dzą edu ka tor ki ar ty stycz -
ne SCS-ZS. Za ję cia od bę dą się 14, 16, 21 i 23 
stycz nia, a te ma ta mi prze wod ni mi bę dą m.in. 
sztu ka Ja po nii, Fri dy Kah lo i An dy’ego War ho la.  

W MDK „Ka zi mierz” nie za brak nie atrak cji 
dla dzie cia ków po wy żej 7 ro ku ży cia. – W każ dym 
dniu bę dzie się dzia ło coś no we go – za po wia da 
To masz Paw lik, in struk tor w MDK „Ka zi mierz”. 
– Dla uczest ni ków przy go to wa li śmy warsz ta ty te -
atral ne, gry na X -Bo xie, „esca pe ro om”, fo to bud -
kę i roz gryw ki plan szo we. 22 stycz nia od bę dzie się 
za ba wa kar na wa ło wa – do da je. Licz ba miejsc jest 
ogra ni czo na, a za pi sy przyj mo wa ne są od 7 stycz -
nia. Z ko lei w Miej skim Klu bie „Macz ki” w za ję -
ciach bę dą mo gły wziąć udział już pię cio lat ko wie. 
Za ję cia bę dą kon cen tro wać się wo kół pod bo ju ko -
smo su, In dian i Dzi kie go Za cho du, nie złom nych 
bo ha te rów i wiel kich wy praw. W pla nach są tak -
że m. in. pie sza wy ciecz ka, tur niej dar ta, e -tur niej, 
ki no sfe rycz ne i film pt. „Na skrzy dłach ma rzeń”. 
Co dzien nie, od 12.00 do 20.00 moż na wy brać: te -
nis sto ło wy, bi lard, dar ta, cym ber ga ja, pił ka rzy ki 
czy gry plan szo we.  

W Mu zeum – Pa ła cu Scho ena fe rie bę dą 
upły wać pod zna kiem ta jem ni cy i przy go dy. 
W za ję ciach mo gą wziąć udział dzie ci w wie ku 
od 7 do 12 ro ku ży cia. Te ma ty czte rech spo tkań 
to: „De tek ty wi na tro pie”, „Szy fry, taj ne ko dy 
i sym bo le”, „Fal sy fi kat czy ory gi nał?”, „Po szu ki -
wa cze skar bów”. Uczest ni cy zwie dzą tak że in te -
rak tyw ną wy sta wę „Po dru giej stro nie sza fy”.  

 In for ma cje o wy da rze niach w cza sie fe rii 
moż na zna leźć na stro nach in ter ne to wych po -
szcze gól nych in sty tu cji oraz na: www.so sno -
wiec.pl.  ST 

Precz z nudą! Czas na ferie i akcję „Zima”

Na Górce Środulskiej wyciągi dla sosnowieckich uczniów będą darmowe, podobnie jak nauka jazdy na nartach. 

Sylwia Turzańska

Debata nad projektem przyszłorocznego 
budżetu była najważniejszym punktem 
ostatniej sesji Rady Miejskiej. 19 radnych 
zagłosowało „za”, czterech wstrzymało się 
od głosu, nikt nie był przeciw. Radni przyjęli 
także Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta 
Sosnowca na lata 20202040. 
 
Do cho dy mia sta w 2020 r. bę dą re kor do we. Ma ją 
wy nieść po nad 1 mld 220 mln zł, a wy dat ki po -
nad 1 mld 223 mln zł.  

– Do cho dy w wy so ko ści po nad jed ne go mi liar -
da 220 mi lio nów zło tych to ko lej ny re kor do wy 
bu dżet, za rów no pod wzglę dem wpły wów i wy -
dat ków, a tak że ogrom nych wy dat ków in we sty -
cyj nych – stwier dził Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy -
dent mia sta. – Bę dzie to trud ny bu dżet przez róż -
ne wy da rze nia, z któ ry mi mu si my się li czyć 
w przy szłym ro ku, jak pod wyż ki płac, któ re nie 
do koń ca po przez subwencję oświa to wą są wy -
rów ny wa ne, a tak że pod wyż ki prą du dla miesz -
kań ców po łu dnia kra ju, jak i przed się bior ców. 
Na le ży pa mię tać, że pod wyż ki dla przed się bior -
ców wy nio są ok. 60 pro cent, tym ra zem bez 
zwro tu ze stro ny pań stwa, co bę dzie się prze kła -
dać na pod wyż ki w każ dej sfe rze ży cia – do dał.  

Jak pod kre ślał pre zy dent, So sno wiec jest jed nym 
z naj mniej za dłu żo nych miast na pra wach po wia tu. 
– Kie dy ob ją łem urząd, dług wy no sił ok. 188 mln 
zło tych, a na 2020 rok pro gno za wy no si ok. 186 mln 
zł. Przez ca łe dwie ka den cje bę dzie utrzy my wać się 
na po dob nym po zio mie, mię dzy in ny mi dzię ki te -
mu, że zmie ni li śmy spo sób kre dy to wa nia i wzra sta ją 
do cho dy – stwierdził prezydent miasta Ar ka diusz 
Chę ciń ski.  

W przy szłym ro ku ru szy kil ka dzie siąt in we sty -
cji. W Sta rym So snow cu i Mi lo wi cach pla no wa -
na jest m.in. re wi ta li za cja Par ku Ty siąc le cia, prze -
bu do wa ha li spor to wej przy ul. Ba czyń skie go, bu -
do wa i roz bu do wa ul. Szo so wej, prze bu do wa Eg -
zo ta rium, prze bu do wa Par ku Fu siń skie go i po -
wsta nie Park Bio róż no rod no ści, po wsta nie to ru 
ro we ro we go pump track na Sta wi kach, przej ście 
pod ziem ne pod ron dem im. Uznań skie go.  

Na Po go ni ma zo stać zre wi ta li zo wa ny skwer 
u zbie gu ulic Sta ro po goń skiej, Ma ło bądz kiej 
i Go spo dar czej, prze pro wa dzo na zo sta nie ter mo -
mo der ni za cja bu dyn ku VI LO im. J. Kor cza ka. 
W pla nach jest tak że bu do wa win dy w Pa ła cu 
Scho ena, mo der ni za cja pły wal ni i si łow ni przy  
ul. Że rom skie go, przej ście pod ziem ne przy Par -
ku Sie lec kim. Na Śro du li, os. Ku ku łek i Dań -

dów ce pla no wa na jest bu do wa Za głę biow skie go 
Par ku Spor to we go, roz bu do wa ul. Ku ku łek, 
prze bu do wa sie ci wo do cią go wej przy ul. 11 Li -
sto pa da oraz prze bu do wa to ro wi ska tram wa jo -
we go wzdłuż 1 Ma ja, An der sa i Woj ska Pol skie -
go. W czę ści So snow ca, obej mu ją cej Niw kę, 
Mo drze jów, Ję zor, Bór ma zo stać za koń czo -
na bu do wa bli sko 100 miesz kań przy ul. Trau gut -
ta, zbu do wa na ka na li za cja w cią gu uli cy Bro no -
wej i Wę glo wej oraz zmo der ni zo wa na ha la spor -
to wej przy kom plek sie przy ul. Or ląt Lwowskich. 
W Za gó rzu pla no wa na jest m.in. bu do wa dro gi 
ro we ro wej wraz z re mon tem chod ni ków wzdłuż 
ul. Bra ci Mie ro szew skich i 11 Li sto pa da, prze bu -
do wa DK 94, mo der ni za cja przej ścia pod ziem -
ne go pod Bra ci Mie ro szew skich, bu do wa sie ci 
ka na li za cyj nej w ul. Ma łe Za gó rze i Ma le wi cza, 
bu do wa li nii tram wa jo wej w Za gó rzu, bu do wa 
sie ci ka na li za cyj nej w ul. Blach nic kie go oraz osie -
dla wraz z ga ra ża mi przy ul. Gwiezd nej 

Z ko lei w Kli mon to wie ma zo stać za go spo da -
ro wa ny plac przed bi blio te ką, roz bu do wa ne 
skrzy żo wa nie Hu ba la Do brzań skie go z Za pol -
skiej wraz z re ali za cją ze spo łu par kin gów w ce lu 
po pra wy do stęp no ści do Cen trum Pe dia trii  
im. Ja na Paw ła II.  

W Po rąb ce, Ka zi mie rzu, Ju liu szu, Ostro wach, 
Macz kach zo sta ną prze pro wa dzo ne in we sty cje 
zwią za ne z go spo dar ką od pa da mi oraz skła do wi -
skiem od pa dów w Ju liu szu, re mont ul. Czoł gi stów 
i ter mo mo der ni za cja SP nr 36. W pla nach jest tak -
że re wi ta li za cja na ce le spo łecz ne dziel ni cy Ka zi -
mierz, bu do wa par ku li no we go wraz ze ścian ką 
i tram po li na mi, stre fa ak tyw ne go se nio ra i tęż nia 
so lan ko wa oraz oczysz cza nie zbior ni ka wod ne go 
w par ku im. Jac ka Ku ro nia. Na Siel cu i cen trum 
zo sta ną m.in. zre ali zo wa ne: bu do wa kom plek su 24 
ga ra ży w oko li cy ul. Se dla ka, roz bu do wa i prze bu -
do wa CKZiU przy ul. Ki liń skie go 31, prze bu do -
wa pla cu przed dwor cem PKP, re mont przej ścia 
pod ziem ne go w re jo nie Pla cu Ćwier ka. Po nad to 
zo sta nie prze pro wa dzo ny dru gi etap mon ta żu 
oświe tle nia, ko lej ny etap mo ni to rin gu mia sta, 
na uli cach po ja wi 14 ko lej nych au to bu sów elek -
trycz nych wraz z ła do war ka mi, a w ra mach So sno -
wiec kie go Ro we ru Miej skie go po wsta nie ko lej -
nych 12 sta cji i przy bę dzie ko lej nych 140 ro we rów.  

Rad ni de ba to wa li nad przy szło rocz nym bu -
dże tem, wska zu jąc sła be i moc ne stro ny pro jek -
tu. Nie za bra kło tak że od nie sień do wy da rzeń hi -
sto rycz nych, za baw nych aneg dot, traf nych uwag 
i drob nych zło śli wo ści. ST

Rekordowy budżet miasta przyjęty
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Krzysz tof Po lacz kie wicz 
 
– To już czwar ta edy cja kon -
kur su, któ ry z ro ku na rok cie -
szy się co raz więk szym za in te -
re so wa niem szkół i uczniów. 
W kon kur sie bio rą udział ze -
spo ły szkol ne z ca łej Pol ski. 

W tym ro ku w zma ga niach 
wzię ło udział 248 ze spo łów. 
Po raz pierw szy w hi sto rii kon -
kur su w gro nie lau re atów zna -
la zły się dwa ze spo ły z tej sa mej 
szko ły i to wła śnie ucznio wie 
Ze spo łu Szkół Elek tro nicz -
nych i In for ma tycz nych w So -

snow cu – mó wi Be ata Ma tu -
szek, człon ki ni za rzą du fun da -
cji Me dia 3.0. 

Co ro ku ucznio wie pod czas 
Eu ro pej skie go Ty go dnia Ko -
do wa nia two rzą apli ka cje zwią -
za ne z te ma tem prze wod nim 
edy cji. W tym ro ku ich za da -

niem by ło stwo rze nie apli ka cji, 
roz wią zu ją cej pro ble my glo bal -
ne. Pro jek ty mło dych pro gra -
mi stów oce nia ło ju ry zło żo ne 
z eks per tów Fun da cji Me -
dia 3.0, SAP SE i Fun da cji 
Edu ka cja dla De mo kra cji. Uro -
czy ste wrę cze nie na gród od by ło 
się 18 grud nia w Cen tral nym 
Do mu Tech no lo gii w War sza -
wie. 

Pierw sze miej sce i głów ną 
na gro dę w wy so ko ści 2800 zł 
zdo był  Hu bert Mi sie -
wicz z Ze spo łu Szkół Elek tro -
nicz nych i In for ma tycz nych 
w So snow cu za apli ka cję „Ter -
mo metr”, któ ra ma na ce lu ba -
da nie glo bal ne go ocie ple -
nia. Jak pod kre śla ło ju ry kon -
kur su, na gro da zo sta ła przy -
zna na „Za bar dzo traf ną dia -
gno zę istot ne go pro ble mu glo -
bal ne go, sku tecz ne na rzę dzie 
po ma ga ją ce bu do wać świa do -
mość zmian kli ma tycz nych 
oraz wła ści we do bra nie tech -
no lo gii i ja kość ko du pro gra mi -
stycz ne go”.  

Dru gie miej sce i na gro dę 
w wy so ko ści 2000 zł zdo by li 
ucznio wie tej sa mej szko ły: Kon -
rad Do bosz i Grze gorz Je re men -
ko za apli ka cję „Union”, czy li sys -
tem cy fro wej ob słu gi pa cjen tów 
i cy fry za cji służ by zdro wia. Ju ry 
do ce ni ło apli ka cję „za pod ję cie 

waż ne go i trud ne go pro ble mu, 
znacz ny po ten cjał wpły wu 
na zdro wie ca łych spo łecz no ści 
oraz za wszech stron ne tech no lo -
gicz nie po dej ście do pro ble mu”. 

Wśród lau re atów zna leź li się 
rów nież ucznio wie szkół z War -
sza wy, Pi ły, Gli wic i Gdy ni.

Uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu zajęli I i II miejsce w ogólnopolskim konkursie programistycznym HACK HEROES, 
organizowanym przez fundację Media 3.0 i SAP SE. Tym samym pokonali prawie 250 zespołów z całej Polski.  

Programiści z „Elektronika” najlepsi w Polsce

OGŁOSZENIE

reklama

Aplikacje, stworzone przez uczniów „Elektronika”, zdobyły największe uznanie jurorów. 
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Senior i finanse 
– rachunek 
bankowy 

W do bie po wszech ne go do stę pu do usług ban ko wych 
przed sta wi cie le star sze go po ko le nia czę sto z re zer wą 
al bo wręcz z nie chę cią pod cho dzą do za ło że nia i ko 
rzy sta nia z ra chun ku ban ko we go oraz kar ty płat ni czej. 
Czę sto jest to po wo do wa ne oba wą przed do dat ko wy 
mi opła ta mi czy też przy zwy cza je nia mi do prze cho wy 
wa nia go tów ki w przy sło wio wej „skar pe cie”. Czę sto 
nie ste ty ta kie po dej ście po wo du je, że wła śnie star sze 
oso by prze cho wu ją ce go tów kę czy oszczęd no ści 
w do mu, sta ją się ofia ra mi kra dzie ży czy wy łu dzeń, np. 
na tzw. „wnucz ka”. Tym cza sem po sia da nie ra chun ku 
ban ko we go mo że być nie kie dy nie zbęd ne al bo zwy 
czaj nie uła twić ży cie, czy za bez pie czyć po sia da ną go 
tów kę. Nie chęć kon su men tów se nio rów czę sto po 
dyk to wa na jest stra chem wy ni ka ją cym z nie wie dzy.  
Ra chu nek ban ko wy – każ dy ra chu nek ban ko wy po 
sia da swój in dy wi du al ny nu mer, tzw. NRB, czy li 26
zna ko wy Nu mer Ra chun ku Ban ko we go lub IBAN, 
tj. 28zna ko wy Mię dzy na ro do wy Nu mer Ra chun ku 
Ban ko we go. Do każ de go ra chun ku ban ko we go moż 
na upo waż nić do wol ną oso bę, któ ra w ra mach peł no 
moc nic twa mo że uzy skać swo ją kar tę.  
Przy in dy wi du al nych kon tach oszczęd no ścio wo roz 
li cze nio wych, kon tach oszczęd no ścio wych oraz ra 
chun kach ter mi no wych lo kat oszczęd no ścio wych ist 
nie je po nad to moż li wość wy da nia dys po zy cji wkła 
dem na ra chun ku ban ko wym na wy pa dek śmier ci je 
go po sia da cza. W ra mach dys po zy cji po sia dacz ra 
chun ku zo bo wią zu je bank do wy pła ty, już po swo jej 
śmier ci, okre ślo nych kwot z kon ta na rzecz wska za 
nych w do ku men cie osób (naj bliż szych krew nych). 
Kwo ty wy pła co ne w ra mach tej dys po zy cji nie wcho 
dzą do spad ku po po sia da czu ra chun ku i moż li we jest 
uzy ska nie wy pła ty z ra chun ku zmar łe go, jesz cze za 
nim za cznie się po stę po wa nie spad ko we. 
Naj bar dziej po wszech ny mi ra chun ka mi ban ko wy mi 
dla osób fi zycz nych są:  
• Ra chun ki oszczęd no ścio wo roz li cze nio we – to ra 

chun ki bie żą ce, słu żą do prze pro wa dza nia roz li czeń 
– wpłat i wy płat, re ali zo wa nia płat no ści – prze le 
wów, itp.  

• Ra chun ki oszczęd no ścio we – to ra chun ki dla osób 
fi zycz nych słu żą ce do gro ma dze nia środ ków pie 
nięż nych, zwy kle ist nie je moż li wość wpła ty i wy pła 
ty środ ków w do wol nym cza sie, na to miast wy so 
kość opro cen to wa nia środ ków jest po rów ny wal 
na do opro cen to wa nia na lo kat ter mi no wych,  

• Ra chun ki ter mi no wych lo kat oszczęd no ścio wych 
– tra dy cyj ne lo ka ty, któ re słu żą do prze cho wy wa 
nia środ ków pie nięż nych po sia da cza ra chun ku przez 
okres okre ślo ny w umo wie w za mian za okre ślo ny 
zysk (od set ki), wy ni ka ją cy z opro cen to wa nia lo ka ty.  

 
Wy bie ra jąc ra chu nek ban ko wy, na le ży zwró cić uwa 
gę na:  
– wy so kość opłat i pro wi zji, przede wszyst kim za pod 
sta wo we ope ra cje wy ko ny wa ne w pla ców ce ban ku, 
w ban ko ma cie czy przez in ter net, np. wpła ty, wy pła 
ty, prze le wy na ra chun ki w in nych ban kach. Po moc 
ne bę dzie za po zna nie się z tzw. ta be lą opłat i pro wi zji 
– cen ni kiem do ra chun ku, któ ry bank wy da przez za 
war ciem umo wy o ra chu nek. War to po rów nać opła 
ty w kil ku ban kach: ja ka kar ta jest wy da wa na do kon 
ta, wy so kość opłat za wy da nie kar ty i za ko rzy sta nie 
z niej, a tak że wa run ki zwol nie nia z opłat; czy są bo nu 
sy, np. za sta ły wpływ eme ry tu ry/ren ty na kon to; pro 
gra my lo jal no ścio we, np. zniż ki na usłu gi i za ku py.  

UWA GA, NO WOŚĆ! 
Od ubie głe go ro ku w ofer cie każ de go ban ku i SKOK
u jest tzw. „pod sta wo wy ra chu nek płat ni czy” (PRP). 
Jest to ra chu nek dla osób, któ re nie po sia da ją in ne go 
ra chun ku w zło tych pol skich na te re nie Pol ski.  
Uwa ga! Kar ta płat ni cza wy da wa na do te go ra chun ku 
dzia ła tyl ko na te re nie Unii Eu ro pej skiej. Za jej po mo 
cą nie bę dzie moż li wo ści wy pła ty za gra ni cą, np. pod 
czas wa ka cji w Tur cji czy Ma ro ku.  
Bank/SKOK nie po bie ra opłat za pro wa dze nie ra 
chun ku wy da nie kar ty, zmia nę PINu.  
W ra mach ra chun ku pod sta wo we go klien to wi przy 
słu gu je nie od płat nie: 
– pięć trans ak cji płat ni czych – kra jo wych mie sięcz nie. 

Za ko lej ne trans ak cje opła ta nie mo że być wyż sza 
niż okre ślo na w prze pi sach (opła ta naj czę ściej sto 
so wa na przy ROR), 

– do ko ny wa nie wszyst kich trans ak cji w ban ko ma tach 
te go ban ku, 

– pięć trans ak cji w ban ko ma tach in nych ban ków kra 
jo wych mie sięcz nie. Przy ko lej nych wy pła tach opła 
ta naj czę ściej sto so wa na.  

Wszyst kie trans ak cje trans gra nicz ne i ope ra cje za po 
mo cą kar ty są płat ne.  
Je że li bank od ma wia otwar cia pod sta wo we go ra 
chun ku ban ko we go, mu si to zro bić w dro dze for mal 
nej od mo wy, w któ rej wska zu je przy czy nę ne ga tyw 
nej de cy zji. W sy tu acji gdy już po otwo rze niu ra chun 
ku pod sta wo we go bank do wie się, że klient ma jesz 
cze in ny ra chu nek, jest upraw nio ny wów czas do wy 
po wie dze nia umo wy ra chun ku pod sta wo we go.  
Do ra chun ku ban ko we go wy da wa na jest kar ta, 
przy po mo cy któ rej moż li we jest do ko ny wa nie wy płat 
z ban ko ma tów i płat no ści za za ku py. Po słu gi wa nie się 
kar tą jest z re gu ły moż li we do wy so ko ści środ ków zgro 
ma dzo nych na ra chun ku ban ko wym, do któ re go przy 
pi sa na jest kar ta. Moż li we jest wpro wa dze nie dzien 
nych i mie sięcz nych li mi tów trans ak cji dla płat no ści go 
tów ko wych, bez go tów ko wych oraz wy płat z ban ko 
ma tów kra jo wych, jak i za gra nicz nych. Wpro wa dze nie 
li mi tów jest do dat ko wym za bez pie cze niem na wy pa 
dek utra ty kar ty, np. w wy ni ku kra dzie ży. Do dat ko wo 
bank mo że udo stęp nić po sia da czo wi kar ty moż li wość 
do ko ny wa nia trans ak cji po wy żej sal da na kon cie oraz 
okre ślić za sa dy ko rzy sta nia z tzw. de be tu. 

Komu przysługuje 
zachowek? 

Pra wo do za chow ku przy słu gu je (art. 991 § 1 Ko dek su cy 
wil ne go) zstęp nym (tj. dzie ciom, wnu kom, itd.), mał żon ko 
wi oraz ro dzi com spad ko daw cy, któ rzy by li by po wo ła ni 
do spad ku z usta wy. Pra wo do za chow ku nie przy słu gu je: 
dal szym krew nym (np. te ścio wi, sy no wej), oso bom, któ re 
zo sta ły wy dzie dzi czo ne w te sta men cie, oso bom, któ re zo 
sta ły uzna ne za nie god ne dzie dzi cze nia, oso bom, któ re 
zrze kły się dzie dzi cze nia, spad ko bier com, któ rzy od rzu ci li 
spa dek, mał żon ko wi, któ ry w chwi li śmier ci spad ko daw cy 
po zo sta wał z nim w se pa ra cji, mał żon ko wi, wo bec któ re 
go spad ko daw ca wniósł uza sad nio ny po zew o roz wód z je 
go wy łącz nej wi ny, oso bom upraw nio nym do za chow ku, 
któ re otrzy ma ły już od spad ko daw cy da ro wi zny o war to 
ści, któ ra jest co naj mniej rów na war to ści przy pa da ją ce go 
im za chow ku. W tym miej scu war to za zna czyć, że spad ko 
daw ca mo że w te sta men cie po zba wić zstęp nych, mał żon 
ka i ro dzi ców za chow ku (wy dzie dzi cze nie), je że li upraw nio 
ny do za chow ku: wbrew wo li spad ko daw cy po stę pu je 
upo rczy wie w spo sób sprzecz ny z za sa da mi współ ży cia 
spo łecz ne go; do pu ścił się wzglę dem spad ko daw cy al bo 
jed nej z naj bliż szych mu osób umyśl ne go prze stęp stwa 
prze ciw ko ży ciu, zdro wiu lub wol no ści al bo ra żą cej ob ra zy 
czci; upo rczy wie nie do peł nia wzglę dem spad ko daw cy 
obo wiąz ków ro dzin nych. Przy czy na wy dzie dzi cze nia 

upraw nio ne go do za chow ku po win na wy ni kać z tre ści te 
sta men tu. Spad ko daw ca nie mo że jed nak wy dzie dzi czyć 
upraw nio ne go do za chow ku, je że li mu prze ba czył. 
Do usta la nia wy so ko ści kwo ty na leż ne go za chow ku jest 
okre śle nie na leż ne go ułam ka war to ści udzia łu spad ko we 
go dla oso by upraw nio nej. Je że li upraw nio ny jest trwa le 
nie zdol ny do pra cy al bo je że li zstęp ny (dziec ko, wnuk spad 
ko daw cy), jest ma ło let ni – na le ży mu się dwie trze cie war 
to ści udzia łu spad ko we go, któ ry by mu przy pa dał 
przy dzie dzi cze niu usta wo wym. W po zo sta łych wy pad 
kach na le ży się po ło wa war to ści udzia łu spad ko we go, któ 
ry przy pa dał by oso bie upraw nio nej do spad ko bra nia 
przy dzie dzi cze niu usta wo wym. Przy ob li cza niu war to ści 
kwo ty na leż ne go za chow ku bie rze się pod uwa gę sze reg 
za sad i czyn ni ków. Zgod nie z art. 992 Ko dek su cy wil ne go 
przy usta la niu (ułam ko we go) udzia łu spad ko we go sta no 
wią ce go pod sta wę do ob li cza nia za chow ku, uwzględ nia się 
tak że spad ko bier ców nie god nych oraz spad ko bier ców, 
któ rzy spa dek od rzu ci li, na to miast nie uwzględ nia się spad 
ko bier ców, któ rzy zrze kli się dzie dzi cze nia al bo zo sta li wy 
dzie dzi cze ni. Jed no cze śnie przy ob li cza niu za chow ku nie 
uwzględ nia się za pi sów zwy kłych i po le ceń, na to miast do 
li cza się do spad ku da ro wi zny oraz za pi sy win dy ka cyj ne do 
ko na ne przez spad ko daw cę. Po nad to przy ob li cza niu za 
chow ku nie do li cza się rów nież drob nych da ro wizn zwy 
cza jo wo w da nych sto sun kach przy ję tych, ani do ko na nych 
przed wię cej niż dzie się ciu la ty, li cząc wstecz od otwar cia 
spad ku, da ro wizn na rzecz osób nie bę dą cych spad ko bier 
ca mi al bo upraw nio ny mi do za chow ku.

AD RIAN NA PEĆ  
rzecz nik praw kon su men ta

KONSUMENCIE, PAMIĘTAJ: 

• masz obowiązek korzystać z karty zgodnie 
z umową – odpowiednio przechowywać kartę 
i pod żadnym pozorem nie udostępniać PIN-
u do karty osobom trzecim, ani też nie umieszczać 
PIN-u na karcie czy razem z kartą,  

• nie trać karty z oczu, nie pozwól, żeby osoba, 
u której dokonujesz płatności, brała twoją kartę 
do ręki, czy wyszła z nią na zaplecze sklepu bądź 
restauracji,  

• zgłaszaj niezwłocznie stwierdzenie utraty, 
kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego 
użycia karty lub nieuprawnionego dostępu 
do niej.  

Posiadacz odpowiada za nieautoryzowane 
transakcje płatnicze do wysokości równowartości 
w walucie polskiej 50 euro, wg kursu średniego 
ogłaszanego przez NBP z dnia wykonania transakcji, 
jeżeli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem 
posłużenia się utraconym albo skradzionym 
posiadaczowi kartą lub jej przywłaszczeniem. 
 Po dokonaniu takiego zgłoszenia posiadacz nie 
poniesie odpowiedzialności za nieautoryzowane 
transakcje płatnicze, nawet jeżeli mieszczą się 
w limicie do 50 EURO, chyba, że doprowadził 
do nich umyślnie albo wskutek rażącego 
niedbalstwa.

ADWOKAT RADZI ILONA CEBO-KUBICZEK  
adwokat

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Miesiąc grudzień minął seniorom 
z sosnowieckiej Rady Seniorów pracowicie,  
ale również bardzo atrakcyjnie.  
  
– Mamy wielu utalentowanych seniorów w 
mieście i dobrze jest te talenty rozwijać. Za tem 
za pra sza my wszyst kich re ali zu ją cych swo je pa sje 
ar ty stycz ne, ta kie jak ma lar stwo, ry su nek, fo to -
gra fia, po ezja, rze mio sło i in ne rę ko dzie ła do za -
pre zen to wa nia swo ich prac pod czas dru giej edy -
cji pro jek tu „Uta len to wa ni se nio rzy So snow ca” 
– za po wia da Alek san dra Sko czeń, za stęp ca 
rzecz ni ka pra so we go So sno wiec kiej Ra dy Se nio -
rów. Zgło sze nia przyj mu je rad na RS An na Ro -
ze nau, w ter mi nie od 1 stycz nia do 30 kwiet -
nia 2020 r. pod nr tel. 692 170 124. Naj waż niej -
szym za da niem Ra dy Se nio rów jest two rze nie 
po li ty ki se nio ral nej w na szym mie ście, by miesz -

kań com ży ło się le piej i wy god niej. – W tym ce lu 
po wo ła li śmy ze spół do spraw po li ty ki se nio ral nej, 
któ re go uczest ni ka mi są człon ko wie RS, pra cow -
ni cy Urzę du Miej skie go z Wy dzia łu Po li ty ki 
Spo łecz nej, a ani ma to rem jest prof. dr Ma ria 
Zra łek, któ ra jest zna ną w tej dzie dzi nie spe cja -
list ką i wo kół te ma tu pro ble ma ty ki osób star -
szych kon cen tru ją się jej za in te re so wa nia ba daw -
cze. O wy ni kach prac te go ze spo łu bę dzie my in -
for mo wać – do da je.  

Część rad nych bra ła udział w pro jek cie „We spół 
w Ze spół. Ak tyw ni Oby wa te le So snow ca 60 +”. 
Zo sta ły tam za ini cjo wa ne cen ne przed się wzię cia, 
jak two rze nie klu bów se nio ra i zdo by wa ne róż nych 
umie jęt no ści. Du żą po pu lar no ścią cie szą się spo -
tka nia mu zycz ne w sie dzi bie RS na uli cy Mo drze -
jow skiej 42  w CAL, na któ re rad ni za pra sza ją se -
nio rów. red 

„Na uka jest bli żej”. Pod ta kim ha słem od bę dzie się 
Ślą ski Fe sti wal Na uki Ka to wi ce, któ ry już na do bre 
wpi sał się w ka len darz wy da rzeń od by wa ją cych się 
zi mą w sto li cy wo je wódz twa ślą skie go. Czwar ta edy -
cja ŚFN od bę dzie się w dniach od 25 do 27 stycz nia 
w Mię dzy na ro do wym Cen trum Kon gre so wym. 
Po my sło daw cą przed się wzię cia i je go li de rem od po -
cząt ku jest Uni wer sy tet Ślą ski w Ka to wi cach. Wy -
kła dy, przed sta wie nia, kon cer ty i po ka zy, czy li wie le 
bę dzie moż na zo ba czyć, usły szeć, po czuć i zro zu -
mieć w ra mach nie mal wszyst kich dys cy plin na uko -
wych. 26 stycz nia do MCK szcze gól nie po win ny 
wy brać się ro dzi ny z dzieć mi, gru py zna jo mych i oso -
by in dy wi du al ne. Z ko lei pro gram po nie dział ku, 
czy li 27 stycz nia, pierw sze go dnia szkol ne go po po -

wro cie z fe rii zi mo wych, ukła da ny był z my ślą 
o szkol nych gru pach zor ga ni zo wa nych. – My ślę, że 
ten fe sti wal i to, co się dzie je pod czas tych kil ku dni, 
jest nie spo ty ka ne. Moż na usły szeć i zo ba czyć nie sa -
mo wi te rze czy, zna leźć in spi ra cję, mo ty wa cję 
do ucze nia, po zna wa nia świa ta, a przy tym do brze się 
ba wić. Uczest ni czy łam już dwa ra zy w fe sti wa lu 
i za każ dym ra zem jest wszyst kie go wię cej – stwier -
dzi ła An na Kar wat, stu dent ka z So snow ca.  

Udział w fe sti wa lu jest cał ko wi cie bez płat ny. 
– Za pra sza my mło dzież Za głę bia Dą brow skie go 
do udzia łu w fe sti wa lu – prze ka za ła  Bo że na Fu las 
na uczy ciel CKZiU w So snow cu, pro mo tor ŚFN. 
Wię cej in for ma cji moż na zna leźć na stro nie: 
www.sla ski fe sti wal nau ki.pl. ST

Poszukiwani aktywni i utalentowani 
seniorzy 

Weź udział w Śląskim Festiwalu Nauki 
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Miasto 7

So sno wiec ki fo to gra fik Zbi gniew 
Pod sia dło otrzy mał wy róż nie nie Mię -
dzy na ro do wej Fe de ra cji Sztu ki Fo to -
gra ficz nej – FIAP pod czas V Mię dzy -
na ro do we go Sa lo nu Fo to gra fii Ar ty -
stycz nej –   „WOJNICZ-2019”. 
W kon kur sie uczest ni czy li twór cy z 65 
kra jów świa ta, a na wy sta wę wpły nę ło 
bli sko 6 ty się cy prac.  

Zbi gniew Pod sia dło jest od wie lu 
lat opie ku nem ar ty stycz nym Sek cji 
Fo to gra fii, dzia ła ją cej przy Miej skim 
Klu bie im. Ja na Kie pu ry w So snow cu,  
ku ra to rem ar ty stycz nym ga le rii  

„ARTKwarium” oraz pre ze sem 
Okrę gu Gór skie go ZPAF.  We wrze -
śniu ubie głe go ro ku zo stał uho no ro -
wa ny Na gro dą Ar ty stycz ną Mia sta 
So snow ca za rok 2018 w dzie dzi nie 
pro mo cji, upo wszech nia nia i ochro ny 
kul tu ry. ST

Sto wa rzy sze nie Ak tyw ne Ko -
bie ty z oka zji Mię dzy na ro do -
we go Dnia Wo lon ta riu sza 
zor ga ni zo wa ło 5 grud nia hap -
pe ning na pla cu Stu le cia. Sto -
wa rzy sze nie od wie lu lat pro -
wa dzi pro jek ty, dzię ki któ rym 
przy jeż dża ją do So snow ca wo -
lon ta riu sze z ca łe go świa ta. 

– Obec nie na te re nie wo je -
wódz twa ślą skie go go ści my 12 
wo lon ta riu szy z Gru zji, Hisz -
pa nii, Fran cji i Tur cji. Ra zem 
z ni mi pro mo wa li śmy ideę 
wo lon ta ria tu i moż li wo ści, ja -
kie da je Eu ro pej ski Kor pus 
So li dar no ści – pro gram Ko -
mi sji Eu ro pej skiej, umoż li wia -

ją cy wy jaz dy na za gra nicz ny 
wo lon ta riat. By ła nie sa mo wi -
ta, wręcz świą tecz na at mos fe -
ra. Roz da wa li śmy ulot ki i ga -
dże ty, a wo lon ta riu sze za tań -
czy li flash mo ba, do któ re go 
do łą czy li oko licz ni prze chod -
nie – pod su mo wa li or ga ni za -
to rzy ak cji. ST

Poruszające zdjęcia nagrodzone

Happening i flash mob w słusznej sprawie
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reklama

reklamaPrzebudowa zakończona 
Roboty związane z przebudową wiaduktu wzdłuż ulicy Narutowicza oraz Staszica zostały zakończone.  
Jeszcze przed świętami, 18 grudnia, na skrzyżowaniu ulic Staszica – łącznice ul. 3 Maja – Narutowicza 
wprowadzono ruch okrężny.

– Za koń cze nie prac wią że się z wpro wa -
dze niem zmian w ru chu, a kon kret nie ru -
chu okręż ne go na skrzy żo wa niu ul. Sta szi -
ca – łącz ni ce ul. 3 Ma ja – Na ru to wi cza. 
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” – wy ja śnia Ar -
ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.  

W cią gu ostat nich mie się cy w re jo nie 
wia duk tu i wzdłuż uli cy Sta szi ca prze pro -

wa dzo no kil ka in we sty cji. Tram wa je Ślą -
skie prze bu do wa ły to ro wi sko, któ re znaj -
do wa ło się na wia duk cie i na ca łej dłu go -
ści uli cy Sta szi ca, łącz nie z „trój ką tem” 
do na wra ca nia tram wa ju. Wszyst kie pra -
ce po chło nę ły pra wie 10 mln zł. 

Po nad to So sno wiec kie Wo do cią -
gi S.A. prze bu do wa ły oko ło dwu ki lo me -
tro wą sie wo do cią go wą. 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. In we sty cja kosz to wa ła 
po nad 3 mln zł.  

Do gmi ny na le ża ła wy mia na 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 zo stał 
po ło żo ny na 400-me tro wym od cin ku ul. 
Sta szi ca do skrzy żo wa nia z uli cą Fa brycz -
ną. Środ ki z bu dże tu mia sta zo sta ły tak -
że prze zna czo ne na bu do wę no we go pe -
ro nu tram wa jo we go oraz dro gi ro we ro we 
w re jo nie wia duk tu. Ko lej ny re mont 
frag men tu ul. Sta szi ca pla no wa ny jest 
w tym ro ku. ST

Ruch okrężny wprowadzono także na ul. Staszica. 

Zbigniew Podsiadło otrzymał prestiżowe wyróżnienie. 

M
ac

ie
j Ł

yd
ek

ar
c

W sprawie zamieszczenia reklamy 
skontaktuj się z naszym biurem:

reklama@kuriermiejski.com.pl

660 515 999 
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Miasto 9
zdjęcia: M

ariusz Binkiew
icz, Paw

eł Leśniak, M
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Grudzień upłynął pod znakiem przygotowań do świąt Bożego Narodzenia i nadejścia Nowego Roku. Świętowaliśmy Barbórkę i bawiliśmy się podczas Manufaktury św. 
Mikołaja. Wspólnie kolędowaliśmy w „Muzie” i już w styczniu z zespołem Pectus. Podczas imprezy sylwestrowej też się działo. Był nie tylko koncert, ale i pokaz dronów 
i… romantyczne zaręczyny.

Tak świętowaliśmy
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Kościół pw.  św. Tomasza Apostoła na Pogoni
Pierwsza historyczna wzmianka o Pogoni pochodzi z roku 1345 i dotyczy miejsca bitwy, którą stoczyło rycerstwo polskie i węgierskie pod wodzą króla Kazimierza 
Wielkiego z armią czeską dowodzoną przez króla Jana Luksemburskiego.   

Wieś, któ rej na zwa by wa rów nież za pi sy wa -
na ja ko Po go nia, Po gon ja lub Po go nie od naj -
daw niej szych cza sów na le ża ła do pa ra fii w My -
sło wi cach. W 1819 włą czo no ją do pa ra fii cze -
ladz kiej, a w ro ku 1899 do no wo pow sta łej pa ra -
fii Wnie bo wzię cia Naj święt szej Ma rii Pan ny 
w So snow cu. 

Po cząt ki po goń skiej świą ty ni się ga ją ro -
ku 1902. Wte dy to wła dze car skie ze zwo li ły 
na bu do wę du że go neo go tyc kie go ko ścio ła we -
dług pro jek tu słyn ne go za głę biow skie go ar chi tek -
ta Jó ze fa Po mian -Po mia now skie go. Pie czę 
nad przed się wzię ciem po wie rzo no księ dzu Mie -
czy sła wo wi Fro eli cho wi. Zo stał on wi ka rym po -
wsta łej w 1903 ro ku drew nia nej ka pli cy, któ ra 
znaj do wa ła się w po bli żu Szko ły Re al nej. By ła 
ona skrom ną po przed nicz ką przy szłej mo nu men -
tal nej bu dow li. 

Fun du sze na bu do wę po cho dzi ły z co mie -
sięcz nych da ro wizn przy szłych pa ra fian. Ro bot -
ni cy prze zna cza li 1 pro cent swych wy na gro -
dzeń. Za moż niej si miesz kań cy i prze my słow cy 
rów nież fi nan so wo wspar li in we sty cję. Miesz -
kań cy Po go ni gre mial nie uczest ni czy li w pra -
cach, któ re roz po czę to w ro ku 1904. W 1911 
ko ściół znaj do wał się już w sta nie su ro wym. 18 
lip ca te goż ro ku bi skup kie lec ki ks. Au gu styn 
Ło siń ski ery go wał pa ra fię p. w. św. To ma sza 
Apo sto ła. Pew ną cie ka wost kę sta no wi fakt, że 
we zwa nie ja kie otrzy ma ła pa ra fia, by ło zwią za -
ne z bi sku pem To ma szem Teo fi lem Ku liń -
skim.  W cza sie roz po czę cia bu do wy świą ty ni 
(do 1907 ro ku) pia sto wał on urząd bi sku pa 
Die ce zji Kie lec kiej, do któ rej na le ża ło wów czas 
Za głę bie Dą brow skie. 

Dal sze pra ce wy koń cze nio we oraz wy po sa ża -
nie ko ścio ła trwa ło wie le lat i by ło pro wa dzo ne 
przez ko lej nych pro bosz czów. Waż ną da tą w hi -
sto rii pa ra fii jest dzień 26 kwiet nia 1959 ro ku 
– wte dy to bi skup czę sto chow ski ks. Zdzi sław 
Go liń ski kon se kro wał ko ściół.  

Ze wzglę du na ogra ni czo ne środ ki bu dow la 
ta nie co róż ni się od pier wot ne go pro jek tu. Naj -
więk sze zmia ny do ty czą por ta lu głów ne go, 
a w szcze gól no ści dwóch wież. Po dob nie jak 
w przy pad ku zbli żo nej pod wzglę dem for my 
Ba zy li ki Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa 
w Strze mie szy cach, zre zy gno wa no z ich bu do -
wy. Pod cią gnię to je nie co po wy żej mu rów na -
wy głów nej, po czym tym cza so wo za śle pio no 
pro wi zo rycz ny mi dasz ka mi. Ta ki stan rze czy 
trwał do ro ku 2004, kie dy to wzno wio no bu do -
wę wież we dług pro jek tu Ewy i To ma sza Ta -
czew skich. W miej scu pla no wa nych wież ce gla -
nych wznie sio no in te re su ją ce fu tu ry stycz ne, 
ażu ro we kon struk cje ze sta li i szkła.  W 2018 
ro ku obec ny pro boszcz ks. An drzej Do ma ga ła 
prze pro wa dził re mont ka pi tal ny ko ścio ła. Za -
kres prac był tak znacz ny, że świą ty nia zo sta ła 
cza so wo wy łą czo na z użyt ko wa nia. Obec nie 
bu dow la znaj du je się w do sko na łej kon dy cji 
tech nicz nej, jej wy gląd cie szy oko wier nych oraz 
tu ry stów. 

Nie ty po we wie że, jak każ da no wość, bu dzi ły 
wie le kon tro wer sji. Z cza sem jed nak moc no wro -
sły w kra jo braz, nie tyl ko Po go ni, ale i So snow ca. 
Dzię ki nim ko ściół św. To ma sza jest nie zwy kle 
wy jąt ko wym obiek tem na ma pie sa kral nych za -
byt ków na sze go kra ju.    

 Dzię ku ję pro bosz czo wi ks. kan. An drze jo wi 
Do ma ga le za po moc przy po wsta wa niu ar ty ku łu 
oraz moż li wość spe ne tro wa nia naj wyż szych za -
ka mar ków ko ścio ła.    

 
Tekst i zdjęcia: Ar tur Pta siń ski  
Cen trum In for ma cji Miej skiej

Widok zaprojektowanej przez Pomianowskiego fasady 
głównej kościoła św. Tomasza Apostoła. 

Pogoński kościół w liczbach: pow. zabudowy – 1613 m kw.; kubatura – 26056 m sześć.; wymiary budowli – 66,92 m 
na 11,98m/32,04 m; wys. budynku 27,87 m, wys. wież wraz z krzyżami ok. 70 m.

Widok z wieży południowej w kierunku północnym. Inicjatorem budowy wież jest poprzedni proboszcz – ks. prał. Jan 
Szkoc. Prace budowlane prowadzone były w latach 2004-2008. 

Wnętrze zachwyca elegancją,

Ołtarz główny łączy w sobie elementy stylistyki art deco 
oraz gotyku. Został ufundowany przez Jana i Antoninę 
Zajglerów. Zaprojektował go wybitny rzeźbiarz Jan 
Raszka. W kościele pojawił się w sierpniu 1939 roku.

Źródło: Przegląd Techniczny z 1904 roku, nr 21. 
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Zuzanna Lenkiewicz w towarzystwie Krzysztofa Wątora, klubowego trenera 
(drugi z lewej) oraz Tomasza Dominika, trenera kadry.

arc TM
S Zagłębie
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Gdyby nie zwycięstwo w ostatniej kolejce z Termaliką Bruk-Bet Nieciecza, piłkarze Zagłębia spędziliby 
zimę tuż nad strefą spadkową. Sosnowiczanie to kolejny klub z naszego regionu, który przekonał się, jak 
bolesne są spadki z ekstraklasy…

Krzysz tof Po lacz kie wicz 
 
– Przed na mi cięż ki rok, z te go po wo du 
chce my, aby Za głę bie w pierw szej ko lej no -
ści do brze gra ło w pił kę. Je śli bę dzie my do -
brze grać, to znaj dzie to od zwier cie dle nie 
w wy ni kach. Prę dzej czy póź niej ta be la nam 
to od da. Nie ukry wam, że za ło że nie jest ta -
kie, aby spró bo wać za koń czyć se zon na mi -
ni mum 6. miej scu. To za pew nia nam ba ra -
że, któ re rzą dzą się swo imi pra wa mi. Ale... 
eks tra kla sa nie jest ce lem po nad wszyst ko. 
Ma my już dość re wo lu cji, któ rej do świad -
cza my rok w rok – mó wił przed roz po czę -
ciem se zo nu pre zes Za głę bia, Mar cin Ja ro -
szew ski, re al nie pod cho dząc do te ma tu. 

Su chą sto pą przez pierw szo li go wą rze -
czy wi stość miał prze pro wa dzić so sno wi -
czan Ra do sław Mrocz kow ski. By ły szko le -
nio wiec m.in. San de cji No wy Sącz i Wi -
dze wa Łódź pró bo wał po ukła dać ka dro we 
kloc ki po trzę sie niu zie mi, ja kim by ło odej -
ście nie mal wszyst kich za wod ni ków, ale tak 
na praw dę swo ją przy go dę z Za głę biem 
skoń czył, za nim na do bre roz po czął. Trud -
no nie oprzeć się wra że niu, że szcze gól ne go 
po my słu na ten ze spół nie po sia dał. Nie ma 
co ukry wać, że ła twe go za da nia nie miał, bo 
ze spół two rzył nie mal od pod staw, ale 
od do świad czo ne go szko le niow ca moż na, 
a na wet trze ba, wy ma gać wię cej. Su ma 
sum ma rum Mrocz kow ski pró bo wał, ale 
po za in cy den tal ny mi przy pad ka mi – patrz 
wy gra na ze Sto mi lem Olsz tyn na wy jeź dzie 
czy z Mie dzią Le gni ca na Lu do wym – pro -
wa dzo ny przez nie go ze spół za wo dził. 
Gwoź dziem do trum ny oka zał się mecz 
Pu cha ru Pol ski z ŁKS-em Łódź, prze gra -
ny przez so sno wi czan 0: 3. Na kon fe ren cji 
pra so wej tre ner Mrocz kow ski nie miał 

więk szych pre ten sji do swo je go ze spo łu, 
mi mo że Za głę bie na wet przez mo ment nie 
po sta wi ło się ry wa lo wi. Szko le nio wiec pro -
ble mu nie wi dział, wi dzie li go dzia ła cze 
i na stęp ne go dni ogło szo no, że mi sja tre ne -
ra do bie gła koń ca. 

Miej sce Mrocz kow skie go za jął Da riusz 
Du dek, co dla wie lu by ło spo rym za sko cze -
niem. Pre zes Ja ro szew ski wraz z no wym -
-sta rym tre ne rem po sta no wi li jed nak, że 
za da dzą kłam stwier dze niu, że nic dwa ra -
zy się nie zda rza i że nie wcho dzi się dwa ra -
zy do tej sa mej rze ki. Du dek wsiadł do po -
cią gu z na pi sem Za głę bie, po dob nie jak je -
sie nią 2017 ro ku, gdy przej mo wał so sno -
wiec ki klub z rąk Da riu sza Ba na si ka. Wów -
czas z ro li stra ża ka wy wią zał się zna ko mi -
cie. Opa no wał sy tu ację, uga sił po żar, a fi -
nal nie cie szył się wraz z dru ży ną z awan su 
do eks tra kla sy. Jak bę dzie te raz? 

Przed run dą wio sen ną Za głę bie zaj mu je 
w ta be li 9 miej sce, tra cąc do czo ło wej szóst ki 5 
punk tów. W tym miej scu trze ba jed nak za -
zna czyć, że gdy by nie wy gra na w ostat nim te -
go rocz nym me czu, to Za głę bie mia ło by tyl -
ko 3 punk ty prze wa gi nad stre fą spad ko wą… 

Du dek ob jął ze spół w trud nym mo men -
cie. Wcze śniej re zy gna cję z funk cji pre ze sa 
zło żył Mar cin Ja ro szew ski, któ ry osta tecz -
nie na Lu do wym po zo stał. Du dek, któ ry 
trak tu je po wrót do So snow ca ja ko do koń -
cze nie po przed niej mi sji, szyb ko zna lazł 
wspól ny ję zyk z ze spo łem, tchnął no we go 
du cha i choć pod je go wo dzą dru ży na nie 
unik nę ła wpa dek – 0: 3 w Gło go wie 
czy 1: 4 w Biel sku – to ta kie me cze jak wy -
gra na nad War tą Po znań czy spo tka nie 
w Gru dzią dzu – choć prze gra ne –  po ka za -
ły, że no wy -sta ry szko le nio wiec jest w sta -
nie wy krze sać z tej dru ży ny wię cej niż po -

przed nik i przede wszyst kim ma na ten ze -
spół po mysł. 

Du dek do tej po ry grał ta kim skła dem 
oso bo wym, ja ki na Lu do wym za stał. Zi mą 
na pew no doj dzie do zmian w skła dzie, ale 
re wo lu cji nie ma się co spo dzie wać. Na ra -
zie po dzię ko wa no sze ściu gra czom, w tym 
kil ku, któ rzy je sie nią sta no wi li dru gi plan. 
Naj więk szym pro ble mem bę dzie zna le zie -
nie od po wied nie go/od po wied nich mło -
dzie żow ców, bo to jed na z naj więk szych 
bo lą czek ze spo łu z So snow ca. 

Za głę bie stać na wy wal cze nie miej sca 
w pierw szej szó st ce. Naj waż niej sze, aby 
wy cho dząc na każ dy ko lej ny mecz, so sno -
wi cza nie bar dziej niż o ewen tu al nych ba ra -
żach my śle li o tym, aby po pro stu gro ma -
dzić punk ty, któ re po zwo lą pa trzeć w gó rę 
ta be li. Przy pad ki Ru chu Cho rzów czy Po -
lo nii By tom, ze spo łów, któ re po spad ku 
z eks tra kla sy w ko lej nych se zo nach opusz -
cza ły tak że jej za ple cze, po ka zu ją, że na po -
czą tek le piej my śleć o tym, jak się w tej li -
dze utrzy mać, niż jak po now nie wy wal czyć 
awans…

Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec zaprasza do udziału  
w 6. Sosnowieckim Biegu „Policz się z cukrzycą”, na dystansie 
ok. 6 km, który będzie jedną z imprez organizowanych 
w Sosnowcu w ramach 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w niedzielę, 12 stycznia 2020 r. 
 
Do udzia łu w za wo dach za pra sza my rów nież oso by upra wia ją ce 
nor dic wal king. Zgło sze nia do udzia łu w bie gu przyj mo wa ne są 
dro gą elek tro nicz ną pod ad re sem: wosp2 020@har pa gan so sno -
wiec.pl do 7 stycz nia 2020 r. W zgło sze niu na le ży po dać imię i na -
zwi sko oraz da tę uro dze nia uczest ni ka za wo dów. Po twier dze nie re -
je stra cji za wod ni ków bę dzie mia ło miej sce w dniu za wo dów od go -
dzi ny 9.00 do 10.30 na te re nie Sta wi ków obok bra my głów nej Sta -
dio nu Lu do we go przy ul. Kre so wej. Opła ta star to wa za udział 
w bie gu wy no si mi ni mum 20 zł i jest w ca ło ści prze zna czo na na 28. 
fi nał Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy. KP

Pobiegnij i policz się 
z cukrzycą 

Zuza na pudle 
w Pucharze Europy 

Trwa plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Sosnowca 
2019. Organizatorem jest sosnowiecki MOSiR. 
 
Ce lem ple bi scy tu jest wy ło nie nie, w dro dze pu blicz ne go gło so wa -
nia, naj bar dziej po pu lar ne go spor tow ca, któ ry w ro ku 2019 osią -
gnął dla mia sta So snow ca zna czą cy suk ces na kra jo wych i mię dzy -
na ro do wych are nach spor to wych. 

W gro nie no mi no wa nych osób zna leź li się sza blist ki Mar ta Pu -
da i An dże li ka Wą tor, lek ko atlet ka Bar ba ra No wak, bok ser Wik -
tor Bu ja kow ski oraz kul tu ry sta Szy mon Ła da. 

Gło so wać moż na do 24 stycz nia 2020 r. za po śred nic twem stro -
ny in ter ne to wej: www.mo sir so sno wiec.pl, gdzie znaj du ją się tak że 
syl wet ki wszyst kich no mi no wa nych. KP 

Zuzanna Lenkiewicz, zawodniczka TMS Zagłębie zajęła drugie 
miejsce podczas Pucharu Europy Kadetów w szabli, które 
odbyły się w austriackim Moedling. 
 
– W za wo dach wzię ło udział aż 170 sza bli stek, w tym re pre zen -
tant ki Pol ski. Zu za wal czy ła ka pi tal nie od po cząt ku za wo dów, wy -
gry wa jąc wal kę za wal ką. W pół fi na le po ko na ła 15:14 Ame ry kan -
kę Zoe Kim i awan so wa ła do fi na łu. W de cy du ją cym po je dyn ku 
po now nie mie rzy ła się z za wod nicz ką USA, ale tym ra zem mu sia ła 
uznać wyż szość Lo li Po ssick – re la cjo no wał Krzysz tof Wą tor, klu -
bo wy tre ner Zu zan ny Len kie wicz. KP

Wybierz najlepszego 
i najpopularniejszego sportowca

Trudny los spadkowicza
Sport

Fabian Piasecki (w środku) jesienią nie zawiódł. Z 10 bramkami jest najskuteczniejszym graczem Zagłębia. ZDANIEM TRENERA

DARIUSZ DUDEK:  – Przejmowałem zespół, który 
znajdował się na 15. miejscu w tabeli. Rundę 
zakończyliśmy na dziewiątej pozycji. Tym samym 
przesunęliśmy się w tabeli bliżej czołowej 
szóstki, a nie będę ukrywał, że na zakończenie 
sezonu chcielibyśmy się w tej szóstce znaleźć. 
Na pewno szkoda punktów straconych 
w Grudziądzu, gdzie do 80 minuty 
prowadziliśmy i mieliśmy kontrolę nad tym, co 
się działo na boisku. W Mielcu, gdzie 
zremisowaliśmy, także byliśmy blisko wygranej. 
Z Chojniczanką goniliśmy wynik i ostatecznie 
cieszyliśmy się z punktów, ale gdy strzelasz trzy 
bramki u siebie, powinieneś taki mecz wygrać. Co 
do zmian personalnych… Wystawiliśmy sześciu 
graczy na listę transferową. Na pewno chcemy 
pozyskać prawego obrońcę, młodzieżowca oraz 
napastnika. Przez całą rundę jesienną zespół grał 
bez klasycznego prawego obrońcy, co do ataku, 
to Michał Góral wciąż przechodzi okres 
rehabilitacji i w tej sytuacji musimy znaleźć dla 
niego zastępcę, który będzie rywalizował 
z Fabianem Piaseckim. „Piasek” ma za sobą 
bardzo udaną rundę, ale w piłce różnie bywa, 
a poza tym konkurencja jest niezbędna. Chcę 
wpuścić do drużyny trochę świeżej krwi. 
Doświadczonych zawodników mamy sporą 
grupę, tutaj raczej na pewno kolejnych 
transferów nie będzie. Co do młodzieżowca, to 
chciałbym, aby zajął on prawą stronę pomocy 
i był konkurentem dla Mateusza Szweda. Mamy 
już pewnego gracza na oku, ale nazwiska 
na razie nie zdradzę. Docelowo chcę mieć grupę 
dwudziestu piłkarzy z pola, po dwóch na każdą 
pozycję. To powinno zagwarantować komfort 
pracy w przypadku kontuzji, kartek, itd. Przede 
wszystkim musimy poprawić grę obronną. Ze 
strzelaniem goli nie mamy problemu, ale ze 
skuteczną obroną już tak. Stąd największe 
zmiany dotkną tę formację.
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Zagłębiowski wątek trenerów polskiej kadry
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Selekcjonerzy na Ludowym
Jacek Gmoch, Andrzej Strejlau i Janusz Wójcik. Byłych selekcjonerów piłkarskiej reprezentacji Polski łączy nie tylko praca z kadrą biało-czerwonych. Cała trójka związana 
była także z Legią Warszawa oraz, o czym zapewne nie wszyscy fani futbolu w naszym regionie wiedzą, z Zagłębiem Sosnowiec. Pełnili różne role, niektórzy jak nieżyjący 
już Janusz Wójcik, zaliczyli krótki epizod.

Krzysz tof Po lacz kie wicz 
 
 Ja ko pierw szy z wy żej wy mie nio nych na Lu do -
wym za mel do wał się Ja cek Gmoch. W 1972 ro -
ku zo stał tre ne rem -kon sul tan tem. – Na po czą tek 
kil ka słów wy ja śnie nia. Otóż po tym, jak w 1968 
ro ku mu sia łem za koń czyć z po wo du kon tu zji 
czyn ne upra wia nie spor tu, rok póź niej zo sta łem 
asy sten tem tre ne ra Ed mun da Zien ta ry w Le gii 
War sza wa. W ro ku 1970 by łem wraz z Woj cie -
chem Skocz kiem z Uni wer sy te tu War szaw skie -
go i Sta ni sła wem Więc kow skim ze Szko ły 
Głów nej Pla no wa nia i Sta ty sty ki współ au to -
rem kon cep cji dro gi po pra wy pol skiej pił ki noż -
nej na are nie mię dzy na ro do wej. Rok póź niej zo -
sta łem człon kiem za rzą du PZPN, od po wia da -
łem mię dzy in ny mi za sek cje mło dzie żo we, a na -
stęp nie od de le go wa no mnie do szta bu tre ne ra 
Ka zi mie rza Gór skie go. W 1972 ro ku zo sta łem 
tak że od de le go wa ny przez pił kar ską cen tra lę ja ko 
kon sul tant do Za głę bia So sno wiec, któ re dość 
sła bo wy pa dło w pierw szej czę ści se zo -
nu 1972/1973. Ja ko kon sul tant co ja kiś czas po -
ja wia łem się w klu bie, ana li zo wa łem sy tu ację, 
wraz z tre ne ra mi opra co wy wa łem plan tre nin go -
wy – wspo mi na Ja cek Gmoch. 

Se zon 1972/1973 so sno wi cza nie ukoń czy li 
na 10 miej scu w ta be li. Zwa żyw szy, że se zon 
wcze śniej so sno wi cza nie zo sta li wi ce mi strza mi 
kra ju, ta ki wy nik ode bra no ja ko osią gnię cie 
znacz nie po ni żej ocze ki wań. Naj gor sze mia ło 
jed nak do pie ro na dejść… Je sie nią 1973 ro ku Za -
głę bie zdo by ło tyl ko sześć punk tów, zdo by ło trzy 
bram ki i oku po wa ło ostat nie miej sce w li go wej 
ta be li. – Sy tu acja by ła bar dzo dra ma tycz na, ale 
nikt nie za ła my wał rąk. Po pro szo no mnie, aby 
mo ja współ pra ca z klu bem by ła bar dziej za cie -
śnio na. Od po nie dział ku do czwart ku stu dio wa -
łem, a w pią tek ra no, a cza sa mi na wet w czwar tek 
wie czo rem, uda wa łem się w po dróż do So snow -
ca, gdzie ra zem ze szta bem szko le nio wym szu ka -
li śmy po my słu na wyj ście z tej trud nej sy tu acji. 
Ofi cjal nie dru ży nę pro wa dził Wę gier Nan dor 
Ba ny ai, któ ry prze jął ze spół po trzech ko lej kach 
od Cze sła wa Uznań skie go i Jan ka Li ber dy. Obaj 
by li jed nak na dal w klu bie. Pod ko niec roz gry wek 
Wę gier od szedł, a ze spół z mo ją po mo cą pro wa -
dzi li Ja nek Li ber da, a po tem Li ber da wraz z Ka -
zi mie rzem Tram pi szem. W tam tym okre sie 
w So snow cu za czą łem te sto wać sys tem 4-3-3, 
czy li ten, z któ rym zro bi li śmy ta ką ka rie rę na mi -
strzo stwach świa ta z 1974 ro ku. Sys tem spraw dził 
się nie tyl ko w ka drze, ale i w So snow cu. Osta -
tecz nie uda ło nam się wów czas zdo być 21 punk -
tów i za jąć 11 miej sce w ta be li – pod kre śla 
Gmoch, któ ry ka te go rycz nie od rzu ca te zę, że 
za utrzy ma niem klu bu w naj wyż szej kla sie roz -
gryw ko wej stał po cho dzą cy z So snow ca Edward 
Gie rek, wów czas pierw szy se kre tarz Pol skiej 
Zjed no czo nej Par tii Ro bot ni czej. – Bzdu ra, 
kom plet na bzdu ra. Mó wi ło się też o tym, że m.in. 
ślą skie klu by mia ły nam uła twić spra wę, bo ta ki 
był od gór ny przy kaz. Ja sne, Ślą za cy mie li pójść 
na rę kę Za głę bia kom. Bła gam. Ta kie twier dze -
nia ni jak ma ją się do te go, jak to wszyst ko wów -
czas wy glą da ło. Ow szem, Gie rek mógł nam po -

móc w ta kich kwe stiach jak po zwo le nie na grę 
w Za głę biu bram ka rza Wład ka Gro tyń skie go, 
któ ry od sia dy wał wów czas wy rok w wię zie niu 
w Woj ko wi cach. To wła śnie wzmoc nie nie ka dry 
w tam tym cza sie by ło klu czem do od nie sie nia 
suk ce su. Na Lu do wy tra fi li Hen ryk Lo ska, któ ry 
oka zał się naj lep szym strzel cem ze spo łu, Wła dy -
sław Sza ryń ski czy Edward Ma leń ki. Ci pił ka rze, 
plus gra ją cy już wcze śniej w So snow cu Wło dek 
Ma zur czy Woj ciech Ru dy, spra wi li, że sta tus 
pierw szo li gow ca zo stał za cho wa ny – do da je 
Gmoch. 

Jed nym z pił ka rzy, któ ry miał po móc w ra to -
wa niu li go we go by tu w So snow cu, miał być Ja -
nusz Wój cik, któ ry tak wspo mi nał swój po byt 
na Sta dio nie Lu do wym – oczy wi ście jak na Wój -
ci ka przy sta ło w barw ny spo sób –  w je den ze 
swo ich ksią żek „Wójt. Jak go li łem fra je rów”.  
– Nie wiem, czy wie cie, ale i ja mia łem oka zję po -
tre no wać w bar wach so sno wiec kie go klu bu. Tam 
wła śnie spo tka łem swe go sta re go dru ha z War -
sza wy, Wład ka Gro tyń skie go, pseu do nim Śru ba. 
W So snow cu by ło aku rat spo ro pie nię dzy, bo to -
wa rzysz Edward Gie rek za rzą dził, że trze ba 
utrzy mać klub w pierw szej li dze, więc po zbie ra li 
za wod ni ków z ca łej Pol ski. Zgro ma dzi li cał kiem 
do brych graj ca rów. Tre ne rem był wte dy w So -
snow cu Wę gier Nan dor Ba ny ai, ale i tak 
za sznur ki po cią gał Ja cek Gmoch, za trud nio ny ja -
ko ko or dy na tor. Kie dy przy je cha łem do So snow -
ca, Wła dek już tam był. Wsze dłem do szat ni, ale 
wszyst kie miej sca by ły za ję te. Mło dy szczaw by -
łem i do star szych pił ka rzy i no wej szat ni sza cu -
nek mia łem ogrom ny. Spo koj nie prze mie rza łem 
więc ko lej ne me try po miesz cze nia, ni gdzie się nie 
wpy cha łem, aż tu na gle za uwa żył mnie Śru ba. 

– Ja nusz, dru hu. Jak do brze cię tu wi dzieć. 
Chodź, sia daj obok mnie – wy krzy czał tak gło -
śno, że z pew no ścią pół So snow ca uszy za kry wa -
ło. Uda łem się w je go kie run ku, przy wi ta li śmy się 
na mi sia. Oczy wi ście, ca ła szat nia bacz nie się te -
mu przy glą da ła (…) 

Osta tecz nie, Wój cik ni gdy w bar wach Za głę -
bia nie za grał. – Nie ste ty, Gwar dia nie do ga da ła 
się z Za głę biem, cze go ża ło wa łem, bo wa run ki 
w So snow cu rze czy wi ście by ły bar dzo do bre, 
i wy lą do wa łem w dru go li go wym wów czas Ur su -
sie War sza wa – ko men to wał Ja nusz Wój cik w in -
nej swo jej książ ce „Ja nusz Wój cik. Je go Bia ło -
-Czer wo ni”. 

Jak wspo mi nał Wój cik za je go ewen tu al nym 
przyj ściem do So snow ca miał stać Ja cek Gmoch. 
– Dziś z per spek ty wy cza su nie pa mię tam te go 
fak tu, co nie zna czy, że tak być nie mo gło. Ja nu -
sza pa mię tam z bo iska, nie ste ty na prze szko dzie 
do ka rie ry sta nę ła w je go przy pad ku kon tu zja, 
któ ra po krzy żo wa ła mu pla ny – mó wi Gmoch, 
któ ry w So snow cu był kon sul tan tem do ro -
ku 1975. – Okres pra cy w So snow cu wspo mi nam 
bar dzo mi ło. Po zna łem w So snow cu wie le wspa -
nia łych osób, jak pre ze sa Mie czy sła wa Kop kę czy 
Jur ka Chrza now skie go, z któ ry mi przez la ta przy -
jaź ni li śmy się. W za ży łych re la cjach by li śmy z je -
go cór ką Agniesz ką, zna ną pio sen kar ką Piw ni cy 
pod Ba ra na mi. Oczy wi ście, nie mo gę nie wspo -
mnieć o gru pie świet nych pił ka rzy, z któ ry mi 
mia łem oka zję pra co wać. Nie któ rzy jak Wło dek 
Ma zur czy Woj tek Ru dy gra li tak że w mo jej re -
pre zen ta cji, obaj po je cha li na Mun dial do Ar gen -
ty ny w 1978 ro ku – pod kre śla Gmoch. 

Ja cek Gmoch za koń czył współ pra cę z klu bem 
z So snow ca w 1975 ro ku. Czte ry la ta póź niej 

na Lu do wym zja wił się An drzej Strej lau. On 
w prze ci wień stwie do Gmo cha i Wój ci ka ofi cjal -
nie fi gu ru je w klu bo wych an na łach, choć wiel ki -
mi suk ce sa mi po chwa lić się nie mo że. W osią -
gnię ciu jak naj lep szych wy ni ków nie po mógł za -
kaz, któ ry wpro wa dził w klu bie w mo men cie ob -
ję cia funk cji tre ne ra. – Kie dy w 1979 ro ku tre ne -
rem I dru ży ny Za głę bia So sno wiec zo stał An -
drzej Strej lau, wy dał bez względ ny za kaz spro wa -
dza nia do klu bo wej ka wiar ni co ca -co li, a wszyst -
kim za wod ni kom za po wie dział, że je że li spo tka 
któ re goś przy kon sump cji te go na po ju, to de li -
kwent za pła ci wy so ką ka rę fi nan so wą – wspo mi -
na na ła mach książ ki Jac ka Sku ty o hi sto rii Za głę -
bia, Krzysz tof Mi sie wicz, by ły pił karz Za głę bia. 

Do So snow ca tra fił po roz sta niu z Le gią War -
sza wa. Prze jął ze spół po pierw szej od sło nie se zo -
nu 1979/1980, a na tre ner skiej ław ce zlu zo wał Jó -
ze fa Ga łecz kę. Po run dzie je sien nej so sno wi cza -
nie mie li na kon cie 15 punk tów. Pod wo dzą tre -
ne ra Strej laua ten do ro bek miał być więk szy. Przy -
szły se lek cjo ner re pre zen ta cji do szta bu szko le nio -
we go obok Ma ria na Ma sło nia, ko lej ne go za słu żo -
ne go pił ka rza i tre ne ra Za głę bia, włą czył in ną le -
gen dę, ty le że Gór ni ka Za brze, Sta ni sła wa Ośli -
złę. Pra co wi te przy go to wa nia zi mo we – se ria 
spar rin gów z za gra nicz ny mi ze spo ła mi, obóz 
w gó rach – na nie wie le się jed nak zda ły. Po czą tek 
był obie cu ją cy. So sno wi cza nie na Lu do wym zre -
mi so wa li 2:2 z Gór ni kiem Za brze, po tem zre mi -
so wa li 0:0 w Cho rzo wie z Ru chem i po ko na li 
u sie bie Po lo nię By tom 2:0. Po tem by ło już jed -
nak go rzej. Dwa na ście punk tów w run dzie re wan -
żo wej, w su mie dwa dzie ścia sie dem na ko niec se -
zo nu i 12 miej sce w ta be li ni ko go nie mo gło za do -
wo lić. Zresz tą wy raz swo je go nie za do wo le nia da li 
już trak cie run dy fa ni Za głę bia. O ile pierw szy 
mecz wio sny oglą da ło 10 ty się cy fa nów, tak 
na me czu z Le gią zja wi ło się ich rap tem 2 ty sią ce. 

Strej lau za cho wał po sa dę i z opty mi zmem pa -
trzył w przy szłość. Przed roz po czę ciem se zo nu 
Za głę bie znów mie rzy ło się z za gra nicz ny mi spa -
ring part ne ra mi, a wy da rze niem by ło ro ze gra nie 
me czu kon tro l ne go z olim pij ską re pre zen ta cją 
Cze cho sło wa cji za koń czo ne go po raż ką 0:3. 
Skoń czy ło się na po boż nych ży cze niach tre ne ra 
Strej laua. Je sie nią so sno wi cza nie wy gra li tyl ko 
trzy me cze, w su mie zdo by li 11 punk tów, a ich 
ostat ni w ro ku mecz oglą da ło tyl ko ty siąc wi -
dzów! Pod su mo wu jąc do ro bek tre ne ra Strej laua 
w So snow ca, po pro wa dził on Za głę bie w 1980 
ro ku w 30 me czach. Tyl ko sześć za koń czy ło się 
wy gra ny mi. Aż 11 ra zy Za głę bie pod je go wo dzą 
re mi so wa ło i po nio sło trzy na ście po ra żek. Mi mo 
nie naj lep szych sta ty styk An drzej Strej lau okres 
pra cy w So snow cu po la tach wspo mi na z sen ty -
men tem. -Opo wia da no, że War sza wa przy sła ła 
mnie, bym na miej scu za szko dził dru ży nom ślą -
skim. A prze cież So sno wiec to Za głę bie, a nie 
Gór ny Śląsk. Oso bi ście mi ło wspo mi nam So sno -
wiec. Do dziś mam tam za przy jaź nio ne mał żeń -
stwo le kar skie, Jo lę i An drze ja Fic ków, nie daw no 
roz ma wia łem z Jó ziem Ga łecz ką. A to je go mia -
łem wte dy za stą pić, gdy uda wał się na po waż ną 
ope ra cję (…)  – wspo mi na na ła mach naj now szej 
książ ki „On, Strej lau”.

Jacek Gmoch (pierwszy z lewej) oraz Andrzej Strejlau (pierwszy z prawej) wspólnie pracowali z trenerem 
Kazimierzem Górskim (w środku) w reprezentacji Polski. Obaj byli selekcjonerami kadry narodowej, a także 
pracowali w Zagłębiu Sosnowiec.

arc



50-lecie pożycia małżeńskiego 
obchodzili: 
 
Halina i Waldemar Kielijanowie 
Teresa i Ryszard Sergielowie 
Matylda i Jerzy Sierkowie 
Barbara i Jan Sikorowie 
Krystyna i Mirosław Skoczowie 
Krystyna i Józef Skrętowie 
Elżbieta i Jan Skwarowie 
Jolanta i Edward Słowińscy 
Stefania i Zdzisław Sonikowie 
Mirosława i Karol Sternakowie 
Urszula i Zdzisław Stępniowie 
Regina i Tomasz Stoszowie 
Wanda i Józef Strąkowie 
Danuta i Witold Stypowie 
Czesława i Jan Szwedowie 
Józefa i Marian Szymańscy 
Krystyna i Ryszard Śliwowie

Maria i Henryk Dedakowie 
Danuta i Marek Śmietankowie 
Barbara i Ryszard Tarnówkowie 
Teodozja i Józef Tochowiczowie 
Teresa i Ryszard Trepkowie 
Bożena i Andrzej Trzaskowie 
Barbara i Lucjan Tyszkowscy 
Krystyna i Zbigniew Węglerowie 
Janina i Marek Winniccy 
Helena i Stanisław Wiśniosowie 
Walentyna i Adam Wojniakowie  
Wanda i Antoni Wojtaszkowie 
Leonarda i Mieczysław Wolscy 
Elżbieta i Marian Wójtowiczowie 
Zofia i Janusz Wysoccy 
Wanda i Kazimierz Zawadzcy 
 
60 – lecie pożycia małżeńskiego 
obchodzili: 
Zofia i Stanisław Wcisłowie 

60 – lecie pożycia małżeńskiego 
obchodzili: 
Anna i Tadeusz Aniołowie 
Elżbieta i Jerzy Cyplińscy 
Józefa i Witold Deńcowie 
Halina i Janusz Dońcowie 
Maria i Marian Dorosowie 
Janina i Józef Drewniakowie 
Teresa i Marian Gałkowie 
Janina i Andrzej Kapciowie 
Ryszarda i Tadeusz Karendałowie 
Henryka i Władysław Sakowscy 
Maria i Władysław Siweccy 
Hanna i Adolf Szwaczkowie 
Maria i Juliusz Taborowie 
Lucja i Jan Wawrykowowie

Uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie odbyły się 7 oraz 28 października w Pałacu Schoena w Sosnowcu. W imieniu Prezydenta RP medale wręczyli Anna 
Jedynak, pełnomocnik prezydenta miasta ds. funduszy zewnętrznych i polityki społecznej, Michał Zastrzeżyński, zastępca prezydenta Sosnowca, Mateusz Bochenek, 
przewodniczący Rady Miejskiej, Arkadiusz Trzuskowski, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Sosnowcu oraz Barbara Tkacz, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Oprawę 
artystyczną jubileuszu przygotowała Ewa Kopczyńska, aktorka Teatru Zagłębia.

Świętowali jubileusz pożycia małżeńskiego:

Jubilaci 13styczeń 2020 nr 1 kurier miejski
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Poziomo: 1 – drapieżna ryba lub orzeźwiający cukierek,  
5 – atleta, 8 – bon na zakup towaru, 9 – do włosów lub 
paznokci, 10 – gdy zapadnie to nie ma już odwrotu,  
11 – w czarnym płaszczu i masce, 12 – nie ma na nie 
rady, 14 – stolica Angoli, 16 – zabytkowa kopalnia 
w Zabrzu, 17 – żeńskie imię, 19 – buzia jej się nie 
zamyka, 21 – świetlna reklama, 22 – do merdania,  
25 – rysunek na skórze, 28 – nagniotek, 29 – azjatycki 
krzew o żółtych kwiatach, 30 – uniwersalny w talii kart,  
32 – kawał, 34 – potocznie proszenie o jałmużnę, 35 – wieś, 
miejsce zwycięstwa wojska polskiego podczas powstania 
listopadowego, 36 – kamień szlachetny o zielonej 
barwie, 37 – port w Finlandii, 38 – ogrodowa budowla,  
39 – upalny i wilgotny wiatr wiejący w Hiszpanii. 
 
Pionowo: 1 – raport, doniesienie, 2 – zawiera ją herbata,  
3 – słowiański upiór, 4 – uczulenie, 5 – lekarz od 
nowotworów, 6 – ojczyzna Odyseusza, 7 – indonezyjska 
wyspa z czynnym wulkanem o tej samej nazwie, 13 – domena 
myśliwego, 15 – uczony, badacz, 18 – trzy minuty na ringu, 
20 – współbrzmienie dźwięków, 23 – tam hoduje się 
konie, 24 – przesadna oszczędność, 26 – cienka jedwabna 
tkanina, 27 – linia jednakowych ciśnień na mapie 
klimatycznej, 28 – brutal, 31 – grzyb lub ptak, 33 – andrut.  

Rozwiązanie krzyżówki nr 11/2019, MARY SIMSES – APETYT NA ŻYCIE  
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  1/2020

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”. 

Izabela Pietrzyk 

Drobne grzeszki  
(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 

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. 

2 stycznia – „Obywatel Jones” 
9 stycznia – „Mowa ptaków” 
16 stycznia – „Boże ciało” 

23 stycznia – „Słodki koniec dnia” 
30 stycznia – „1800 gramów”

 NAGRODY UFUNDOWAŁO WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA.

Federico Axat 

Amnezja  
(Wyd. Prószyński i Ska)

John Brenner pewnej nocy budzi się na podłodze 
własnego domu i nie pamięta niczego, co 
wydarzyło się w ciągu kilku ostatnich godzin. Obok 
siebie dostrzega pustą butelkę po wódce, pistolet 
i zwłoki młodej, pięknej dziewczyny, której 

– o czym jest głęboko przekonany – nigdy 
wcześniej nie widział. W jego głowie dudni 
uporczywe pytanie: „Czyżbym był mordercą?”. 
 
Data wydania: 16.01.2020

Kelly Irvin 

Syn pszczelarza  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Kiedy Debora Lantz przyjeżdża wraz 
z rodzeństwem i matką do południowego 
Teksasu, spodziewa się tam zastać krainę 
obfitości i oazę zieleni. Rzeczywistość jednak 
przedstawia się nieco inaczej, a maleńka 

gmina amiszów, do której dołączyła 
rodzina Debory, boryka się z trudnościami i ledwo 
wiąże koniec z końcem. 
 
Data wydania: 21.01.2020 

Basia i Sandra są matką i córką. Ciężarna Basia 
dawno temu znalazła dom dzięki szczęśliwemu 
losowi, który postawił na jej drodze równie 
samotną kobietę noszącą w sercu mroczny sekret. 

Jak dwa minusy dają plus, tak dwa smutki dały 
radość. 
 
Data wydania: 16.01.2020

Kultura

„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” 
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Rewia robotników oparta na miłości

Czy da się wytresować mężczyznę? 

HOROSKOP
KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.) 
– Musisz wreszcie nauczyć się 
podejmować szybko decyzje. 
Wówczas Twoje życie wreszcie będzie 

biegło według Twojego planu. Czeka Cię 
przygoda życia. Nie marnuj żadnych okazji, jakie 
przyniesie Ci los. 

WODNIK (20.01. – 18.02.) – W 2020 
roku czeka Cię wiele zmian w życiu. 
Będą to zmiany na lepsze 
pod warunkiem, że będziesz na nie 

pracować od początku, inaczej samo nic 
nie przyjdzie. Spróbuj też ustatkować swoje sprawy 
uczuciowe, a ktoś wreszcie zagości w Twym sercu 
na dłużej. 

RYBY (19.02. – 20.03.) – Zrób 
podsumowanie 2019 roku, a wnioski 
wykorzystaj w obecnym, aby nie 
popełniać tych samych błędów. 

Postaraj się więcej skupić na sobie. 
Pamiętaj, że zdrowie jest najważniejsze 

i jeśli sama o nie zadbasz, nikt nie zrobi tego 
za Ciebie.  

BARAN (21.03. – 19.04.) – Gwiazdy 
szykują poważne zawirowania 
w Twoim życiu uczuciowym. Czeka 
Cię zarówno gorszy, jak i lepszy czas. 

Zastanów się nad swoimi 
postanowieniami noworocznymi i krok 

po kroku je realizuj. Po nitce do kłębka osiągniesz 
swój cel.  

BYK (20.04. – 22.05.) – Nowy Rok 
przyniesie ze sobą, niestety, pasmo 
problemów. Dzięki najbliższym uda 
Ci się je jednak rozwiązać i wszystko 

wróci do normy. Drugą połowę roku 
postaraj się wykorzystać na przyjemności. 

Nie odkładaj wyjazdów, zakupów ani spotkań 
na dalszy moment.  

BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Przez 
cały rok czekają Cię zmiany 
i niespodzianki. Większość będzie 
na plus, ale, niestety, nie wszystkie. 

Na niektóre sprawy nie masz wpływu, 
dlatego postaraj się, by Twoje decyzje były 

bardzo przemyślane. Nie rób też nic wbrew swojej 
woli. Być asertywny, a los przyniesie Ci wiele 
dobrego.  

RAK (22.06. – 22.07.) – Nowy Rok 
zacznie się z przytupem. Wykorzystaj 
dobrą passę, gdyż nie będzie trwać 
wiecznie. Trzeba zatem korzystać 

z okazji, aby zyskać jak najwięcej. 
Czekają Cię poważne zawirowania miłosne. 
Zastanów się, czego oczekujesz od drugiej osoby 
i czy Twój wybranek jest w stanie Cię uszczęśliwić.  

LEW (23.07. – 23.08.) – W Nowym Roku 
czeka Cię mnóstwo niezapomnianych 
chwil. Musisz być tylko dobrze 
zorganizowana, aby udało Ci się 

zrealizować wszystkie Twoje plany. 
Będzie to rok pod znakiem podróży. 

Samotne lwy czeka wspaniała przygoda miłosna. 

PANNA (24.08. – 22.09.) – W tym roku 
zamiast pisać po raz kolejny 
postanowienia, których nie realizujesz 
od lat, postaraj się każdy pomysł, jaki 

przyjdzie Ci do głowy, realizować 
od razu. W ten sposób poczujesz się 

spełniona i gotowa do dalszych działań.  

WAGA (23.09. – 22.10.) – Nowy Rok 
przyniesie niespodziewany zastrzyk 
gotówki. Dobrze przemyśl, na co 
wydać fortunę, aby przyniosła Ci jak 

najwięcej pozytywnej energii. Może to 
doskonała okazja, by rzucić pracę 

za biurkiem i spełnić swe zawodowe marzenia? 
Pomyśl też o dalszej podróży i zabierz na nią 
wszystkich, na których Ci zależy.  

SKORPION (23.10. –21.11) 
– Z początkiem roku podupadniesz 
nieco na zdrowiu. Sumienne leczenie 
i wsparcie bliskich sprawią, że uda Ci 

się jednak odzyskać życiową energię. 
Gdy już będziesz w stanie, ciesz się życiem, jak tylko 
potrafisz. Spróbuj po kolei spełniać swe największe 
marzenia, aby poczuć, że życie jest naprawdę piękne.  

STRZELEC (22.11. – 21.12.) 
– Nadchodzą zmiany w pracy. Będą to 
zmiany na lepsze, ale musisz na nie 
trochę popracować. Nie odkładaj 

niczego na później, bo nigdy nie masz 
pewności, że zdążysz ze wszystkim. 

W życiu rodzinnym sielanka. 

reklama

TEATR  
styczeń  2020

03, pt, godz. 19:00 Przodownicy miłości.  
Rewia związkoworobotnicza / PREMIERA 
04, sob, godz. 18:00 Przodownicy miłości.  
Rewia związkoworobotnicza / Karnawał w Teatrze plus 
05, niedz, godz. 18:00 Przodownicy miłości.  
Rewia związkoworobotnicza / Karnawał w Teatrze plus 
07, wt, godz. 10:00 Opowieść wigilijna  
07, wt, godz. 18:00 Opowieść wigilijna / Premiera nauczycielska 
08, śr, godz. 09:00 Opowieść wigilijna 
08, śr, godz. 11:30 Opowieść wigilijna 
09, czw, godz. 09:00 Opowieść wigilijna 
09, czw, godz. 11:30 Opowieść wigilijna 
10, pt, godz. 19:00 Przodownicy miłości.  
Rewia związkoworobotnicza / Karnawał w Teatrze 
 11, sob, godz. 18:00 Przodownicy miłości.  
Rewia związkoworobotnicza / Karnawał w Teatrze 
12, niedz, godz. 18:00 Przodownicy miłości.  
Rewia związkoworobotnicza / Karnawał w Teatrze 

15, śr, godz. 10:00 Opowieść wigilijna 
15, śr, godz. 18:00 Opowieść wigilijna 
16, czw, godz. 19:00 Horror szał 
17, pt, godz. 10:00 Horror szał 
17, pt, godz. 19:00 Horror szał 
18, sob, godz. 18:00 Przodownicy miłości.  
Rewia związkoworobotnicza / Karnawał w Teatrze 
19, niedz, godz. 18:00 Przodownicy miłości.  
Rewia związkoworobotnicza / Karnawał w Teatrze 
21, wt, godz. 10:00 Nowa Księga Dżungli 
23, czw, godz. 19:00 Między ustami a brzegiem pucharu 
24, pt, godz. 19:00 Między ustami a brzegiem pucharu 
25, sob, godz. 18:00 Dead girls wanted 
26, niedz, godz. 18:00 Dead girls wanted  
29, śr, godz. 10:00 Wróg – instrukcja obsługi 
30, czw, godz. 10:00 Wróg – instrukcja obsługi 
30, czw, godz. 18:00 Wróg – instrukcja obsługi / Wersja niemiecka  
31, pt, godz. 19:00 Prezent urodzinowy 

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

ZAPROSZENIE

Dla naszych Czytelników 
przygotowaliśmy jedno podwójne 
zaproszenia na spektakl,  
zatytułowany „Horror Szał” w dniu 16 
stycznia o godz. 19.00 i jedno podwójne 
zaproszenie na spektakl „Dead Girls 
Wanted” w dniu 26 stycznia o godz. 18.00. 

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. 

„Przo dow ni cy mi ło ści. Re wia związ ko wo -
-ro bot ni cza” to przed sta wie nie in spi ro wa ne 
broad way ow skim hi tem „Pins and Ne edles” 
i kar na wa ło wy spek takl w Te atrze Za głę bia. 
W 1937 ro ku człon ki nie Mię dzy na ro do -
we go Związ ku Za wo do we go Pra cow nic 
Prze my słu Odzie żo we go wy sta wi ły go 
na Broad wayu. Au ten tycz ne kroj cze, fa stry -
gant ki i ope ra tor ki ma szyn do szy cia śpie -
wa ły o naj waż niej szych wy da rze niach ów -
cze sne go ży cia spo łecz ne go i po li tycz ne go, 
spo glą da jąc na nie z wła snej per spek ty wy: 
dzia ła czek ro bot ni czych, ale też zwy czaj -
nych, cza sem za ko cha nych dziew czyn. Re -
wia oka za ła się wiel kim suk ce sem. 

W spek ta klu Te atru Za głę bia pt. „Przo -
dow ni cy mi ło ści. Re wia związ ko wo -ro bot -
ni cza” Ja cek Mi ko łaj czyk, dy rek tor war -
szaw skie go Te atru Sy re na i re ży ser mu si ca -
lo wy, pio sen ki „Pins and Ne edles” prze niósł 
w re alia ro bot ni cze go So snow ca, co da ło za -
ska ku ją cy i świe ży efekt. Za sce no gra fię 
i świa tła od po wia da Grze gorz Po li ciń ski, 
ko stiu my za pro jek to wa ła Ilo na Bi narsch, 
na to miast cho re ogra fia jest wy ni kiem 
wspól nej pra cy Ja ro sła wa Stań ka i Ka ta rzy -

ny Zie lon ki. Aran ża cje mu zycz ne stwo rzył 
To masz Fi lip czak, a za przy go to wa nie wo -
kal ne ak to rów od po wie dzial na by ła Ewa 
Zug. Gra ją: Be ata Deut sch man, Ewa Kop -
czyń ska, Mał go rza ta Sa niak -Gra bow ska, 
Mi ro sła wa Żak, Prze my sław Ka nia, To -
masz Ko cuj, Krzysz tof Ko rze niow ski, To -
masz Mu szyń ski i Ja kub Siel ski. W spek ta -
klu wy stę pu je też ze spół mu zycz ny w skła -
dzie: Piotr Gór ka, Łu kasz Ku rek, Jan Ma -
cie jow ski, Mar cin Żu pań ski. 

 „Przo dow ni cy mi ło ści” bę dą wy sta wia ni 
w dwóch cy klach. 10, 11, 12, 18 i 19 stycz -
nia Te atr Za głę bia za pra sza na „Kar na wał 
w Te atrze” – spek takl i lamp kę wi na pod -
czas prze rwy. Na to miast 4 i 5 stycz nia 
oraz 22 i 23 lu te go na „Kar na wał w Te atrze 
plus”, kie dy to lamp ce wi na to wa rzy szyć 
bę dzie spe cjal ny po czę stu nek -nie spo dzian -
ka przy akom pa nia men cie mu zy ki na ży -
wo. Po za tym na go dzi nę przed przed sta -
wie nia mi – a nie kie dy tak że i po nich – we 
foy er te atru funk cjo no wać bę dzie wy jąt ko -
wa ka wiar nia, w któ rej do stęp ne bę dą al ko -
ho lo we i bez al ko ho lo we na po je, a pa no wać 
bę dzie przy ja zna at mos fe ra. red

Grupa zagra wszystkie utwory z pierwszej płyty i największe swoje przeboje. Artyści sosnowieckiej sceny zapraszają na „Karnawał w Teatrze”. 

Wilki w pierwszej odsłonie

Pięk ną i sen ty men tal ną po dróż do po cząt ku lat 90. przy go to wa ła 
dla swo ich fa nów gru pa „Wil ki”. Ze spół po now nie za gra utwo ry 
z kul to wej pły ty „Wil ki”, któ ra od ci snę ła trwa łe pięt no na pol skiej 
mu zy ce roc ko wej i oka za ła się be st sel le rem. Ar ty ści sprze da li po -
nad 220 ty się cy eg zem pla rzy. Pod czas kon cer tu, któ ry w ostat nim 
dniu stycz nia od bę dzie się w Sa li Wi do wi sko wo -Kon cer to wej 
„Mu za”, gru pa za gra wszyst kie utwo ry z pierw szej pły ty, w tym nie -
za po mnia ne prze bo je jak „Son of The Blue Sky”, „Abo ry gen”, „Be -
nia min” czy „Eli La ma Sa bach ta ni”. W dru giej czę ści kon cer tu 
usły szy my tak że kil ka naj waż niej szych utwo rów z póź niej szych eta -
pów dzia łal no ści ze spo łu. Kon cert roz pocz nie się o godz. 19.00. Bi -
le ty są ce nie 79 i 89 zł, do stęp ne on li ne na stro nie: www.kie pu ra.pl 
oraz w ka sach Sa li Wi do wi sko wo – Kon cer to wej „Mu za” i Ener -
ge tycz ne go Cen trum Kul tu ry. ST
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Nie wy klu czo ne, że od po wiedź otrzy ma ją 
ci, któ rzy w dniu 25 stycz nia zde cy du ją się 
spę dzić wie czór w Sa li Wi do wi sko wo 
– Kon cer to wej „Mu za”. Sztu ka „Tre so wa -
ny męż czy zna” Joh na von Duf fe la po -
wsta ła na pod sta wie be st sel le ro wej po wie -
ści Es ther Vi lar pod tym sa mym ty tu łem 
i przy nio sła au tor ce świa to wy roz głos.  

Bo ha te ro wie pra cu ją w tej sa mej fir -
mie. He le na otrzy mu je pro po zy cję 
awan su, o któ rym ma rzy w skry to ści jej 

part ner. Spra wy kom pli ku ją się jesz cze 
bar dziej, gdy do gry wkra cza ją… ich 
mat ki.  

Wy stę pu ją: Be ata Za rem bian ka, Mał -
go rza ta Ma chow ska, Mag da le na Ko zi -
kow ska -Pień ko, Kor nel Pień ko. Bi le ty są 
w ce nie 29 i 39 zł, do stęp ne on li ne na stro -
nie: www.kie pu ra.pl oraz w ka sach Sa li 
Wi do wi sko wo – Kon cer to wej „Mu za” 
i Ener ge tycz ne go Cen trum Kul tu ry. 
Spek takl roz pocz nie się o godz. 18.00. ST 




