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NOWE ŻYCIE CENTRUM
Warszawska spółka Kvanta Granit przebuduje plac przed dworcem. Inwestycja podzielona jest na dwa zadania i obejmuje nie tylko rewitalizację samego placu,  
ale również budowę miejsc postojowych za dawnym „Sezamem”. 

Krzysztof Polaczkiewicz 
 
Kon kurs na opra co wa nie kon cep cji urba ni stycz -
no -ar chi tek to nicz nej or ga ni zo wa ny przez Sto wa -
rzy sze nie Ar chi tek tów Pol skich w Ka to wi cach 
na zle ce nie gmi ny So sno wiec w stycz niu 2018 ro -
ku wy gra ło biu ro pro jek to we AMAYA Ar chi -
tek ci z Ka to wic. Za da nie do ty czy ło opra co wa nia 
wie lo bran żo wej do ku men ta cji pro jek to wo -kosz -
to ry so wej dla za da nia in we sty cyj ne go: „Za go spo -

da ro wa nie prze strze ni przed dwor cem PKP 
– ul. 3 Ma ja w So snow cu”. – Na tej pod sta wie 
mia sto roz pi sa ło prze targ na wy ło nie nie wy ko -
naw cy, któ ry miał za jąć się prze bu do wą  pla cu 
przed dwor cem PKP przy ul. 3 Ma ja w So snow -
cu wraz z in fra struk tu rą to wa rzy szą cą, czy li m.in. 
bu dyn kiem usłu go wym, za da szo ną sta cją ro we -
rów miej skich. Żad na z firm nie zde cy do wa ła się 
jed nak na zło że nie ofert w prze tar gu, dla te go po -
sta no wi li śmy sko rzy stać z try bu tzw. „z wol nej rę -

ki”. Po ne go cja cjach z dwo ma fir ma mi wy bra -
na zo sta ła ofer ta war szaw skiej spół ki Kvan ta Gra -
nit opiewająca na kwo tę 8 625 000 zł, czy li nie co 
po ni żej kwo ty, ja ką mia sto za bez pie czy ło na tę in -
we sty cję czy li 8 650 205 zł – wy ja śnia Je re miasz 
Świe rzaw ski, za stęp ca pre zy den ta mia sta od po -
wie dzial ny m.in. za in we sty cje miej skie. 

Pro jekt obej mu je tak że bu do wę par kin gu sa -
mo cho do we go na ok. 50 miejsc za bu dyn kiem 
daw ne go „Se za mu” przy ul. 3 Ma ja.  

– Ter min re ali za cji to dzie sięć mie się cy od mo -
men tu pod pi sa nia umo wy, któ rą bę dzie my chcie li 
jak naj szyb ciej pod pi sać. Chce my tchnąć no we 
ży cie w to jed no z cen tral nych punk tów na sze go 
mia sta, a przede wszyst kim w cen trum So snow -
ca. Ar chi tek ci uwzględ ni li w swo je kon cep cji 
moż li wość or ga ni zo wa nia w tym miej scu róż nych 
im prez, m.in. jar mar ków świą tecz nych, kon cer -
tów, wy staw – do da je Ar ka diusz Chę ciń ski, pre -
zy dent So snow ca.

Jak uniknąć zarażenia 
koronawirusem i jak 
zachować się w sytuacji 
podejrzenia zarażenia? 
W pierwszej kolejności należy 
dzwonić pod nr 
infolinii 800 190 590. 
W przypadku objawów 
kaszlu, gorączki i duszności, 
należy powiadomić sanepid 
lub zgłosić się bezpośrednio 
do oddziału zakaźnego 
szpitala.
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Wielkie zwycięstwo 
sosnowieckich koszykarek! 
Zawodniczki Zagłębia 
Sosnowiec podczas 
Mistrzostw Polski 
w koszykówce, które odbyły 
się w Gdańsku, zdobyły 
srebrny medal. W finale uległy 
koszykarkom Arki Gdynia. 
Najskuteczniej do kosza 
trafiała Karolina Zuziak, która 
zdobyła 19 punktów. 
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Wizualizacja placu przed dworcem PKP po planowanej przebudowie. W tym miejscu mają powstać m.in. pawilon usługowy z kawiarenkami, stacja rowerowa i fontanna. 
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Krzysztof Polaczkiewicz 
 
Wy ko naw cą mo der ni za cji przej ścia 
przy uli cach Pił sud skie go, So bie skie go 
i Ki liń skie go bę dzie fir ma Si le sia In vest, 
któ ra pra ce wy ce ni ła na 6,6 mln zł. Wy ko -
naw ca bę dzie miał 14 mie się cy na re ali za -
cję prac. – Po dob nie jak w przy pad ku 
wcze śniej szych mo der ni za cji, w tym przej -
ściu rów nież zo sta ną za in sta lo wa ne ka me -
ry mo ni to rin gu miej skie go wraz z gło śni -
ka mi. Oso by z nie peł no spraw no ścia mi bę -
dą mo gły sko rzy stać ze spe cjal nych plat -
form, a dla osób nie wi do mych i nie do wi -
dzą cych, na ba rier kach przy scho dach, zo -
sta ną umiesz czo ne spe cjal ne ta blicz ki pi -
sma punk to we go, czy li ję zyk Bra il -
le'a – pod kre śla Ar ka diusz Chę ciń ski, pre -
zy dent So snow ca. 

W sa mym przej ściu po ja wi się rów nież 
kost ka in te gra cyj na. Za kres prac jest nie co 
szer szy i obej mu je rów nież wy ko na nie 
dwóch przy stan ków au to bu so wych wraz 
z za to ka mi przy uli cy Pił sud skie go. Au to -
bu sy bę dą za trzy my wać się na wy so ko ści 
ko mi sa ria tu po li cji. Przy od no wio nym 
przej ściu po wsta nie też frag ment dro gi ro -
we ro wej i chod ni ki. 

Mia sto wy ło ni ło rów nież wy ko naw cę 
prze bu do wy przej ścia pod ziem ne go 
pod uli cą Sien kie wi cza. W tym przy pad ku 
sko rzy sta no z try bu „z wol nej rę ki”. Ta kie 
roz wią za nie by ło moż li we ze wzglę du 

na fakt, że żad na fir ma nie zgło si ła się 
w trak cie po stę po wa nia pro wa dzo ne go 
przez mia sto w try bie prze tar gu nie ogra ni -
czo ne go. Po dob nie jak w przy pad ku wcze -
śniej pod pi sa nych umów środ ki na prze bu -
do wę po cho dzą z Re gio nal ne go Pro gra mu 
Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ślą skie go 
na la ta 2014-2020, Pod dzia ła nie 4.5.1. Ni -
sko emi syj ny trans port miej ski oraz efek -
tyw ne oświe tle nie – ZIT „Bu do wa i roz bu -
do wa ma łych wę złów prze siad ko wych i łą -
czą cych je ście żek ro we ro wych na te re nie 
So snow ca – etap III”. – Po ne go cja cjach 
na wy ko naw cę prze bu do wy zo sta ło wy bra -
ne przed się bior stwo Si le sia In vest, któ re 
za pra ce otrzy ma 3,9 mln zł. Przej ście po -
win no być go to we do koń ca te go ro ku 

– in for mu je Je re miasz Świe rzaw ski, za -
stęp ca pre zy den ta mia sta. Stwo rze nie wę -
zła prze siad ko we go przy ul. Sien kie wi cza 
po przez prze bu do wę przej ścia pod ziem ne -
go obej mu je mon taż plat form dla osób 
z nie peł no spraw no ścia mi i wy po sa że nie 
w mo ni to ring miej ski. Po nad to w ra mach 
pro jek tu zo sta nie uzu peł nio na sieć dróg ro -
we ro wych po przez bu do wę oko ło 1 km 
no wych ście żek ro we ro wych. W tym 
przej ściu rów nież zo sta nie za in sta lo wa ny 
sys tem gło śni ków umoż li wia ją cy ko mu ni -
ko wa nie się ope ra to rów miej skie go mo ni -
to rin gu z oso ba mi znaj du ją cy mi się 
w przej ściu pod ziem ny. Po ja wią się tak że 
ozna cze nia w ję zy ku Bra il le’a, wska zu ją ce 
kie ru nek po wyj ściu z przej ścia.

Sosnowiec może się 
pochwalić pozyskaniem 
funduszy na kolejne prace, 
które wpłyną na walkę 
z niską emisją. Dwie szkoły 
i trzy przedszkola przejdą 
gruntowną modernizację.  
 
Cho dzi o bu dyn ki Szko ły 
Pod sta wo wej nr 21 w Ję zo rze 
oraz nr 35 w Po rąb ce, a tak że 
Przed szko la Miej skie nr 3 oraz 
nr 18 na Po go ni i nr 31 
w Ostro wach Gór ni czych. 
W trzech obiek tach ter mo -
mo der ni za cja bę dzie kom -
plet na, z ko lei w SP nr 35 
i PM nr 31 zo stał uwzględ -
nio ny za byt ko wy wa lor bu -
dyn ków. Co naj waż niej sze 
– we wszyst kich bu dyn kach 
zmie ni się spo sób ich ogrze -
wa nia. Ko tły wę glo we zo sta -
ną za stą pio ne przez ga zo we. 
W przy pad ku SP nr 21 w Ję -
zo rze za da nie obej mu je wy -
ko na nie do cie ple nia wraz 
z ele wa cją i wy mia nę drzwi 
wej ścio wych. Re mon tem ob -
ję ty bę dzie rów nież dach 
szko ły. Przy tej oka zji od no -
wio ne zo sta ną scho dy ewa ku -
acyj ne, chod nik, po wsta nie 
rów nież szkla ne za da sze nie 
wej ścia. W przy pad ku SP 
nr 21 za kres prac jest naj więk -
szy. Znaj du ją ca się w Po rąb ce 
przy uli cy Li go nia SP nr 35 
bę dzie mia ła nie co mniej szy 
za kres prac ze wzglę du na za -
byt ko wy cha rak ter bu dyn ku. 

Tu rów nież zmie ni się sys tem 
ogrze wa nia bu dyn ku z wę glo -
we go na ga zo wy. Do cie ple nie 
bę dzie wy ko ny wa ne pod 
okna mi i na ścia nach ze -
wnętrz nych przy grun cie. Wy -
mie nio ne zo sta nie po kry cie 
da chu oraz wy ko na na no wa 
na wierzch nia wo kół bu dyn ku. 
Po dob ny za kres ro bót zwią za -
ny jest z ter mo mo der ni za cją 
przed szko li nr 3 oraz 18. 
W obu przy pad kach wy mie -
nio ne zo sta ną okna i drzwi. 
– W su mie w ostat nich la tach 
już po nad 20 pla có wek edu ka -
cyj nych w mie ście zmie ni ło 
swo je ob li cze. Ca ły czas szu ka -
my moż li wo ści po zy ska nia do -
fi nan so wa nia na ko lej ne re -
mon ty – tłu ma czy Ar ka diusz 
Chę ciń ski, pre zy dent So snow -
ca. Po dob nie jak w przy pad ku 
szko ły w Po rąb ce, rów nież ele -
wa cja przed szko la w Ostro -
wach Gór ni czych po zo sta nie 
bez zmian. Jed nak w tym bu -
dyn ku ele wa cja przej dzie grun -
tow ne czysz cze nie, by moc nej 
za ak cen to wać pięk no obiek tu. 
Koszt wszyst kich prac sza co -
wa ny jest na 7 mln zł. Po zy -
ska ne do fi nan so wa nie przy -
zna ne przez Za rząd Wo je -
wódz twa Ślą skie go z li sty re -
zer wo wej (Pod dzia ła nia 4.3.4 
„Efek tyw ność ener ge tycz -
na i od na wial ne źró dła ener gii 
w in fra struk tu rze pu blicz nej 
i miesz ka nio wej – kon kurs”) 
wy no si 5,7 mln zł. KP

Dodatkowe miliony 
na modernizację Przejścia do remontu

W RAMACH PROJEKTU PRZEWIDZIANO TAKŻE:

• budowę ścieżki rowerowej oraz 
przebudowę chodnika wzdłuż  
ul. Kościelnej – od ul. Sienkiewicza do  
ul. Jagiellońskiej wraz z przebudową 
istniejącej sygnalizacji świetlnej na  
ul. Sienkiewicza w celu umożliwienia 
przejazdu rowerzystom; 

• budowę ścieżki rowerowej wzdłuż  
ul. Sienkiewicza na skrzyżowaniu  
z ul. Kościelną, wykonanie przejazdu pieszo 
rowerowego przez ul. Kościelną wraz 
z przebudową istniejącej sygnalizacji 
świetlnej; 

• budowę przejazdu rowerowego przez 
torowisko tramwajowe na ul. Sienkiewicza; 

• budowę fragmentu ścieżki pieszo-
rowerowej przy przejściu podziemnym 
przy ul. Sienkiewicza (od strony „CH Plaza”); 

• budowę ścieżki rowerowej, ciągów pieszo-
rowerowych wraz z przebudową chodnika 
w ul. Piłsudskiego i Sienkiewicza; 

• przebudowę przejścia dla pieszych przy  
ul Warszawskiej (skrzyżowanie 
z Sienkiewicza) na przejście pieszo-
rowerowe wraz z sygnalizacją świetlną; 

• dobudowę fragmentu ścieżki rowerowej 
wraz z przebudową chodników na  
ul. Małachowskiego wraz z wykonaniem 
przejścia dla pieszych, przejazdu 
rowerowego przez ulicę.
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II LO im. Emilii Plater to jedna ze szkół, której budynek w ostatnim czasie 
przeszedł gruntowną termomodernizację. 

Przed nami modernizacja kolejnych przejść podziemnych. Tym razem do remontu idą przejścia przy  
ul. Piłsudskiego, Sobieskiego i Kilińskiego oraz przy ul. Sienkiewicza. Stosowne umowy zostały już podpisane. 
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Obecnie trwa remont przejścia przy ul. 3 Maja. 
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Po 18 latach zarządzania firmą 
dotychczasowa prezes Magdalena 
Pochwalska przekazała stery 
w spółce Pawłowi Kopczyńskiemu.  
 
Mag da le na Po chwal ska roz po czę ła 
pra cę w Re jo no wym Przed się bior -
stwie Wo do cią gów i Ka na li za cji 
w So snow cu w 2002 ro ku. Wów czas 
ja ko Za rząd ca Ko mi sa rycz ny pod ję ła 
się na pra wy spół ki, któ ra no to wa ła 
stra tę rocz ną w wy so ko ści 42 mln zło -
tych przy przy cho dzie oko ło 67 mln 
zło tych i za dłu że niu wo bec Mi ni ster -
stwa Fi nan sów na po nad 280 mln zło -
tych. Obec nie So sno wiec kie Wo do -
cią gi, któ rych wła ści cie lem jest gmi -
na So sno wiec, to jed na z naj no wo cze -
śniej szych firm z bran ży wo do cią go -
wo -ka na li za cyj nej. Przed się bior stwo 

mo że po chwa lić się naj niż szy mi ce na -
mi w na szej aglo me ra cji za do star cza -
ną wo dę i od pro wa dza ne ście ki, za -
pew nia jąc miesz kań com ni skie ce ny. 
– Po wie lu la tach na praw dę in ten syw -
nej pra cy czas tro chę zwol nić i prze ka -
zać za rzą dza nie przed się bior stwem 
ko lej ne mu po ko le niu. Dzię ku ję za ło -
dze i wszyst kim, któ rzy mi za ufa li. 
Do bra kon dy cja So sno wiec kich Wo -
do cią gów jest efek tem na szej wspól nej 
pra cy – pod kre śla Mag da le na Po -
chwal ska. Do tych cza so wa pre zes po -
zo sta je w spół ce i bę dzie peł ni ła funk -
cję wi ce pre ze sa do spraw tech nicz -
nych. No wym pre ze sem So sno wiec -
kich Wo do cią gów zo stał wy wo dzą cy 
się z So snow ca Pa weł Kop czyń ski, 
któ ry wcze śniej pra co wał ja ko na czel -
nik Biu ra Roz wo ju Mia sta w UM 

Gli wi ce i od po wia dał za re ali za cję 
pro jek tów „No we Gli wi ce” i „Tech -
no park Gli wi ce”. Zdo by wał rów nież 

do świad cze nie w Gru pie PKP, gdzie 
od po wia dał za nad zór nad dzia ła mi 
zaj mu ją cy mi się sprze da żą nie ru cho -

mo ści. Ko or dy no wał rów nież pro ces 
re mon tów dwor ców ko le jo wych. Peł -
niąc funk cję dy rek to ra De par ta men tu 
Ko lej nic twa w Mi ni ster stwie In fra -
struk tu ry i Roz wo ju, od po wia dał 
za ko or dy no wa nie przy go to wa nia 
i uchwa le nia Kra jo we go Pro gra mu 
Ko le jo we go do 2023 r. w za kre sie in -
we sty cji w in fra struk tu rę ko le jo wą 
PKP PLK S.A. Pra co wał rów nież 
w Miej skim Za kła dzie Usług Ko mu -
nal nych w So snow cu. – Chciał bym 
swo je do świad cze nie wy ko rzy stać 
w dal szym roz wo ju fir my, któ ra ma 
am bit ne pla ny roz wo jo we. Przed na -
mi wie le pra cy, po nie waż w tej bran ży 
trze ba ca ły czas dbać o uno wo cze śnia -
nie przed się bior stwa – stwier dził no -
wy pre zes So sno wiec kich Wo do cią -
gów. KP

Nowy prezes Sosnowieckich Wodociągów

CO NALEŻY WIEDZIEĆ O KORONAWIRUSIE 
800 190 590 to numer infolinii dotyczącej 
postępowania w sytuacji podejrzenia 
zakażenia koronawirusem. 
  
Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscach 
występowania koronawirusa i zaobserwowałeś u siebie 
objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy 
z oddychaniem, to bezzwłocznie powiadom 
telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub 
zgłoś się  bezpośrednio do oddziału zakaźnego 
poniższych szpitali, gdzie określony zostanie dalszy tryb 
postępowania medycznego.  
1. Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu, ul. 

Żeromskiego 7, oddział przy Al. Legionów 49, 
tel. 32 281 92 41 (do 3); 

2. Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, ul. 
Zjednoczenia 10, tel. 32 34 63 650; 

3. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, ul. 
Bielska 4, tel. 33 852 05 11; 

4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N. M. P. 
w Częstochowie, Oddział przy ul. PCK 7, 
tel. 34 367 30 00 wew. 3874, 3872, 3015, 3091, 3873; 

5. Szpital Rejonowy im. Dr Józefa Rostka w Raciborzu, ul. 
Gamowska 3, 
tel. 32 755 37 37, 32 755 53 69, 32 755 53 73 (do 75); 

6. Megrez Sp. z o.o. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
w Tychach, ul. Edukacji 102, 
tel. 32 325 51 71, 32 325 53 04; 

7. Szpital Powiatowy w Zawierciu, ul. Miodowa 14,  
tel. 32 67 402 00,32 674 0 291, 32 674 02 92. 
 
ZALECENIA 
• Często myj ręce, używając mydła i wody, a jeśli nie 

masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie 

alkoholu (min. 60%). Mycie rąk zabija wirusa, jeśli 
znajduje się on na rękach. 

• Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu 
i kichania – zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub 
chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę 
do zamkniętego kosza i umyj ręce. Zakrycie ust i nosa 
podczas kaszlu i kichania zapobiega 
rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. 

• Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą 
a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, 
kichają i mają gorączkę. 

• Unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie dotykają 
wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. 
Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi 
rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni 
na siebie. 

• Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu 
oddechowego i nie podróżowałeś, pamiętaj 
o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas 
kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu 
do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe. 

 
W trosce o naszych mieszkańców zwróciliśmy się 
do organizatorów imprez masowych o szczególne 
zwracanie uwagi służb medycznych na osoby 
wykazujące jawne objawy infekcji. W trakcie samych 
imprez mogą zostać zastosowane dodatkowe środki 
bezpieczeństwa, jak choćby mierzenie temperatury.  
 
Stąd prosimy również naszych mieszkańców 
o wyrozumiałość, ponieważ w trosce o pozostałych 
uczestników, może dochodzić do sytuacji, kiedy osoby 
z wyraźną gorączką, kaszlem lub katarem nie będą 
wpuszczane na wydarzenia.  
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Prezes Magdalenę Pochwalską zastąpił na stanowisku Paweł Kopczyński. 
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Egzekucja alimentów 
z zagranicy 

Co należy zrobić w sytuacji, gdy zobowiązany 
do płacenia alimentów wyjeżdża z Polski i przebywa 
za granicą?  
 
Wszczę cie pro ce du ry za le żą od kra ju, w któ rym za 
miesz ku je dłuż nik. Pro ce du ry eg ze kwo wa nia ali men tów 
są re gu lo wa ne w kon wen cjach mię dzy na ro do wych 
i umo wach wza jem nych mię dzy Pol ską i in ny mi pań 
stwa mi. Je śli dłuż nik ali men ta cyj ny wy je chał z Pol ski już 
po wy da niu wy ro ku za są dza ją ce go ali men ty, eg ze ku cja 
od by wa się w kra ju Unii, w któ rym prze by wa. Aby 
wszcząć eg ze ku cję za gra ni cą, na le ży w pierw szej ko lej 
no ści zło żyć wnio sek o stwier dze nie wy ko nal no ści ta 
kie go orze cze nia do są du kra ju, je śli wy rok wy dał sąd 
w Pol sce, wła ści wy jest Sąd Okrę go wy, w któ rym dłuż 
nik prze by wa. Eg ze ku cję roz po czy na my więc od ra zu 
w kra ju UE. Aby sku tecz nie zło żyć ta ki wnio sek, na le ży 
wcze śniej usta lić ad res dłuż ni ka. Wnio sek ta ki skła da się 
bo wiem do są du miej sca za miesz ka nia dłuż ni ka. Na le ży 
po tem po dać go ja ko ad res do do rę czeń. Je że li pra wo 
da ne go pań stwa człon kow skie go nie prze wi du je wska 

zy wa nia ta kie go ad re su, wnio sko daw ca wska zu je peł 
no moc ni ka do do rę czeń. Do wnio sku na le ży do łą czyć: 
od pis wy ro ku są du pol skie go za są dza ją ce go ali men ty 
i in ne do ku men ty, wska zu ją ce na obo wią zek świad cze 
nia – np. akt uro dze nia dziec ka – za świad cze nie wy sta 
wio ne przez sąd pol ski, któ ry wy dał wy rok – jest to spe 
cjal ne za świad cze nie wy sta wia ne na po trze by pro ce du 
ry. Wszyst kie wy żej wy mie nio ne do ku men ty mu szą być 
prze tłu ma czo ne przez tłu ma cza przy się głe go. Co do za 
sa dy, kosz ty ta kie go po stę po wa nia po no si się sa mo 
dziel nie. Przed wnie sie niem wnio sku moż na jed nak 
zwró cić się do są du pol skie go z proś bą o po moc praw 
ną i zwol nie nie z kosz tów – w prak ty ce – z opła ty za tłu 
ma cze nie przy się głe. Wnio sek o zwol nie nie skła da się 
w wy dzia le cy wil nym wła sne go są du okrę go we go wraz 
z do wo dem, że po kry cie ta kich kosz tów jest nie moż li 
we bez uszczerb ku dla utrzy ma nia sie bie lub swo jej ro 
dzi ny. Je śli sąd uwzględ ni żą da nie, sam prze ka że ta ki 
wnio sek wraz z do ku men ta mi do od po wied nie go or ga 
nu w kra ju unij nym. Je dy nym kra jem Unii, któ ry nie 
prze wi du je ta kiej pro ce du ry, jest Da nia. Gdy dłuż nik 
prze by wa po za Unią, naj czę ściej za sto so wa nie ma Kon 
wen cja No wo jor ska o do cho dze niu rosz czeń ali men ta 
cyj nych za gra ni cą. Pro ce du ra z kon wen cji jest bez płat 
na i prost sza o ty le, że sąd pol ski za wsze po śred ni czy 
w do cho dze niu ali men tów.

ADWOKAT RADZI ILONA CEBO-KUBICZEK  
adwokat
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Wcześniejsza  
spłata pożyczki 
i kredytu 
konsumenckiego  

„Za war łem przez in ter net umo wę po życz ki na 15 tys. 
zł. Cał ko wi ta kwo ta do za pła ty wy no si ła prze szło 30 
tys. zł. Na kosz ty po życz ki zło ży ły się: opła ta przy go 
to waw cza w wy so ko ści 12.300 zł, opła ta ad mi ni stra 
cyj na rów na 30 zł na mie siąc oraz od set ki w wy so ko 
ści 2424,95 zł. Ter min spła ty to 36 mie się cy. Po sied 
miu mie sią cach do ko na łem wcze śniej szej cał ko wi tej 
spła ty po życz ki. Kwo ta, któ rą wpła ci łem, obej mo wa 
ła rów nież po zo sta łą do za pła ty część opła ty przy go 
to waw czej w wy so ko ści ok. 10 tys. oraz opła ty ad mi 
ni stra cyj nej w wy so ko ści ok. 800 zł. Po pro si łem 
o zwrot po bra nych opłat za czas po spła cie po życz ki, 
nie ste ty, od mó wio no mi, twier dząc, że opła ty te nie 
pod le ga ją zwro to wi mi mo wcze śniej szej spła ty”.  
 
Opła ta przy go to waw cza obej mu je po nie sio ne przez 
po życz ko daw cę kosz ty zwią za ne z udzie le niem po 
życz ki, np. kosz ty we ry fi ka cji do star czo nych przez 
klien ta do ku men tów, przy go to wa nia umo wy, do star 
cze nia i pod pi sa nia umo wy u klien ta bez ko niecz no ści 
wi zy ty w biu rze po życz ko daw cy, ba da nia toż sa mo ści 
i zdol no ści kre dy to wej klien ta, itp.  

Opła ta ad mi ni stra cyj na po bie ra na jest za czyn no ści 
zwią za ne z ob słu gą umo wy, np. za rzą dza niem kon tem 
umo wy, mo ni to ro wa niem ter mi no wo ści ob słu gi po 
życz ki, ob słu gą wnio sków klien ta, itp.  

W dniu 16 ma ja 2016 r. wspól ne sta no wi sko do ty 
czą ce roz li cza nia kre dy tu kon su menc kie go przy je go 
wcze śniej szej spła cie wy da li Rzecz nik Fi nan so wy i Pre 
zes Urzę du Ochro ny Kon ku ren cji i Kon su men tów. 
W opi nii tej stwier dzo no, że w przy pad ku wcze śniej 
szej spła ty kre dy tu na stę pu je ob ni że nie wszyst kich 
moż li wych kosz tów kre dy tu skła da ją cych się na cał 
ko wi ty koszt kre dy tu, bez wzglę du na ich cha rak ter, 
z tym wy jąt kiem, że re duk cja ma cha rak ter pro por cjo 
nal ny i do ty czy okre su od dnia fak tycz nej spła ty 
do dnia osta tecz nej spła ty okre ślo nej w umo wie. 
Zgod nie z art. 5 pkt 6 usta wy o kre dy cie kon su menc 

kim przez cał ko wi ty koszt kre dy tu na le ży ro zu mieć 
wszel kie kosz ty, któ re kon su ment jest zo bo wią za ny 
po nieść w związ ku z umo wą o kre dyt, w szcze gól no 
ści: od set ki, opła ty, pro wi zje, po dat ki i mar że, je że li są 
zna ne kre dy to daw cy oraz kosz ty usług do dat ko wych, 
w przy pad ku gdy ich po nie sie nie jest nie zbęd ne 
do uzy ska nia kre dy tu, z wy jąt kiem kosz tów opłat no 
ta rial nych po no szo nych przez kon su men ta. 

11 wrze śnia 2019 r. Try bu nał Spra wie dli wo ści UE 
wy dał wy rok w spra wie C383/18 Le xi tor sp. z o. o., 
w któ rym orzekł, że je śli kon su ment wcze śniej spła ci 
po życz kę, kre dy to daw ca mu si mu od dać wszyst kie jej 
kosz ty pro por cjo nal nie prze li czo ne i ob ni żo ne. UOKiK 
wy dał tak że de cy zje – wo bec firm iCredit z Ło dzi, 
Opti ma z Gdań ska oraz Eu ro cent w upa dło ści z Kra 
ko wa, a tak że Aasa Pol ska z sie dzi bą w War sza wie, 
któ re w przy pad ku wcze śniej szej spła ty kre dy tu za 
trzy my wa ły so bie nie na leż ne opła ty. 

War to rów nież za uwa żyć, że w przy pad ku oma 
wia nej po życz ki opła ta przy go to waw cza jest dra 
stycz nie wy so ka i sta no wi ok. 80 proc. wy so ko ści po 
życz ki. Kosz ty skła da ją ce się na opła tę przy go to waw 
czą win ny mieć ra cjo nal ne uza sad nie nie i sta no wić re 
kom pen sa tę rze czy wi ście po nie sio nych przez po życz 
ko daw cę kosz tów, nie mo gą na to miast być ukry tym 
źró dłem do dat ko we go zy sku za po sta wie nie do dys 
po zy cji kon su men ta i ko rzy sta nie przez nie go z ka pi 
ta łu po życz ko daw cy. Opła ta przy go to waw cza w ta 
kiej wy so ko ści jest nie ade kwat na do za kre su czyn no 
ści stan dar do wo po dej mo wa nych przez pod mio ty 
udzie la ją ce po ży czek w ra mach przy go to wa nia umo 
wy. Nie do pusz czal ne jest rów nież prze rzu ce nie 
na klien ta kosz tów i ry zy ka pro wa dze nia dzia łal no ści 
go spo dar czej. Zwy kle czyn no ści przy go to waw cze 
do za war cia umo wy po życz ki są ustan da ry zo wa ne 
w ra mach we wnętrz nej pro ce du ry po życz ko daw cy 
i z re gu ły nie wy ma ga ją po nad pro gra mo wych kosz 
tow nych dzia łań, co po zwa la przy pusz czać, że kosz ty 
tych czyn no ści są sta łe lub na bar dzo zbli żo nym po 
zio mie.  

Kon su men cie, pa mię taj! Sprawdź naj waż niej sze da 
ne do ty czą ce opłat i kosz tów po życz ki. Nie patrz wy 
łącz nie na kwo tę po życz ki i na wy so kość ra ty, 
sprawdź, ja ka jest cał ko wi ta kwo ta po życz ki, ja ka jest 
cał ko wi ta kwo ta do spła ty i cał ko wi ty koszt po życz ki 
oraz RRSO – rze czy wi sta rocz na sto pa opro cen to wa 
nia – czy li wy ra żo na w pro cen tach ce na po życz ki. 

AD RIAN NA PEĆ  
rzecz nik praw kon su men ta

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Seniorzy planują i nie tracą czasu
No wy rok człon ko wie Ra dy Se nio rów roz po czę li 
pra co wi cie, bio rąc udział w pro jek cie „We spół 
w Ze spół – Ak tyw ni Oby wa te le So snow ca 60+”. 
Uda ło się w ra mach te go pro jek tu utwo rzyć m.in. 
no we Klu by Se nio ra. Ale to do pie ro po czą tek za -
pla no wa nych dzia łań. Se nio rzy przy go to wu -
ją II edy cję  pro jek tu „Uta len to wa ni se nio rzy So -
snow ca”, do któ rej cią gle trwa na bór. Zgła szać się 
moż na do koń ca kwiet nia, a fi nał od bę dzie się 10 
wrze śnia w Me dia te ce.  W pla nach jest tak -
że II edy cja gry w bo ule (pe tan kę), po nie waż po -
przed nia cie szy ła się spo rym za in te re so wa niem. 
Tur niej od bę dzie się 5 czerw ca 2020 r., w Par ku 
Sie lec kim  o godz. 13.00, pod czas So sno wiec Fun 
Fe sti val. Se nio rzy pla nu ją tak że wziąć udział 
w uni wer sja dzie w Ła zach i roz po czę li już pra cę 
nad  or ga ni za cją Dni Se nio ra. Po nad to przed sta -
wi cie le Ra dy Se nio rów i in nych or ga ni za cji se nio -
ral nych sko rzy sta li z za pro sze nia mar szał ka Wo -
je wódz twa Ślą skie go i uczest ni czy li w uro czy stym 
spo tka niu no wo rocz nym  w Urzę dzie Mar szał -
kow skim.   Po za tym już po raz czwar ty w So -
snow cu od był się Bal Se nio ra w ha li spor to wej 

Dor -Jan w Za gó rzu. W ba lu, któ ry od był się 21 
lu te go, wzię ło udział aż trzy sta osób i wszy scy ba -
wi li się świet nie. 

Rad ni Ra dy Se nio rów peł nią dy żu ry w sie dzi -
bie Ra dy przy ul. Mo drze jow skiej 42, w Cen trum 
Ak tyw no ści Lo kal nej, w śro dy w go dzi nach 
od 16.00 do 17.00, za wy jąt kiem wa ka cji – li piec, 
sier pień. Po nad to w każ dy trze ci po nie dzia łek 
mie sią ca, w kan ce la rii przy ul. De ker ta 4, udzie -
la ne są bez płat ne po ra dy praw ne dla se nio rów 
przez pra cow ni ków fir my HATAK. W śro dy 
pod czas dy żu rów dzia ła rów nież Po go to wie In -
for ma tycz ne dla Se nio rów, pro wa dzo ne przez 
wo lon ta riu szy – uczniów. Po go to wie dzia ła 
w okre sie ro ku szkol ne go, po za wa ka cja mi i fe ria -
mi. W każ dy ostat ni wto rek mie sią ca or ga ni zo -
wa ne są Mu zycz ne Spo tka nia RETRO, 
o godz. 17.00, pod czas któ rych moż na po słu -
chać mu zy ki z płyt wi ny lo wych. Na Fa ce bo oku 
Ra da Se nio rów  utwo rzy ła ką cik po etyc ki i ogło -
si ła kon kurs na naj lep szy li me ryk.  Na pro fi lu FB 
za miesz czo ne są rów nież pla ny pra cy RS  i po -
szcze gól nych ko mi sji. red  

W sprawie zamieszczenia reklamy skontaktuj się z naszym biurem:

reklama@kuriermiejski.com.pl
660 515 999 
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DR N. MED. TOMASZ MISZTALSKI, KIEROWNIK ODDZIAŁU 
GERIATRYCZNEGO SOSNOWIECKIEGO SZPITALA  
MIEJSKIEGO SP. Z O. O., WYJAŚNIA, JAK POWINNA WYGLĄDAĆ 
OPIEKA GERIATRYCZNA W POLSCE  

Spodziewany w nadchodzących dekadach szybki wzrost liczby 
osób wiekowych nasuwa pytanie, czy jesteśmy przygotowani 
na wyzwania z tym związane.  
 
Kim jest pa cjent ge ria trycz ny? 
Gru pa pa cjen tów ge ria trycz nych jest spe cy ficz na ze wzglę du na: 
wie lo cho ro bo wość – śred nio 4,5 jed no stek cho ro bo wych roz po zna -
wa nych u pa cjen tów po 65 ro ku ży cia, z ob ja wa mi od mien ny mi i nie -
spe cy ficz ny mi dla da nej cho ro by – sła bo wy ra żo ny mi, ujaw nia ją cy -
mi się ze stro ny in nych ukła dów niż za ję ty pro ce sem cho ro bo wym 
– np. nie do cu krze nie mo że po wo do wać splą ta nie, za wał ser ca 
– przej ścio we nie do krwie nie mó zgu, za pa le nie płuc – ma ja cze nie, 
współ wy stę po wa nie cho rób psy chicz nych i so ma tycz nych, brak 
moż li wo ści ada pta cyj nych w sy tu acjach stre so wych, wie lo le ko wość 
– po bie ra nych po wy żej 5 re cep tu ro wych le ków u co dru giej oso by 
star szej, gor sze prze strze ga nie za le ceń, mniej szą ak cep ta cję wpro -
wa dza nych te ra pii. 
 
Co jest konieczne dla sprawowania efektywnej opieki geriatrycznej? 
Wy ma ga ne jest zu peł nie in ne po dej ście, niż w in nych spe cja li za cjach 
zaj mu ją cych się jed nym aspek tem zdro wia, naj le piej moż na to okre -
ślić ja ko po dej ście ho li stycz ne. Ho lizm (od ho los – ca łość). Me dy cy -
na ho li stycz na to me dy cy na opie ra ją ca się na za ło że niu, że stan umy -

słu, du cha i cia ła wza jem nie wpły wa ją na sie bie i że na le ży le czyć ca -
ły or ga nizm, a nie tyl ko je go cho rą część. Pod po ję ciem opie ki ho li -
stycz nej ro zu mia na jest opie ka le kar ska, pie lę gniar ska i re ha bi li ta cyj -
na oraz po moc psy cho so cjal na. Efek tyw na opie ka nad po pu la cją osób 
star szych wy ma ga: wcze sne go dia gno zo wa nia pro ble mów nie tyl ko 
zdro wot nych, ale tak że funk cjo nal nych i so cjal nych (ak tyw ne mo ni -
to ro wa nie po trzeb głów nie osób w wie ku po de szłym), do stęp no ści 
do świad czeń me dycz nych i so cjal nych, cią gło ści po stę po wa nia me -
dycz ne go, re ha bi li ta cyj ne go, so cjal ne go, kom pe ten cji per so ne lu 
świad czą ce go usłu gi, ści słej współ pra cy pod mio tów świad czą cych 
usłu gi, dzia łań edu ka cyj nych obej mu ją cych opie ku nów i pa cjen tów. 
 
Obec na sy tu acja opie ki ge ria trycz nej w Pol sce 
W pol skiej opie ce zdro wot nej jest tyl ko 430 ge ria trów i 900 łó żek 
w od dzia łach ge ria trycz nych. Le ka rze ge ria trzy w Pol sce są gru pą ni -
szo wą i nie ma ją więk sze go wpły wu na bez po śred nią opie kę me -
dycz ną nad oso ba mi star szy mi. Na tle UE pla su ją się na koń cu 
wszyst kich sta ty styk. Dru gą nie mniej istot ną gru pą za wo do wą bio -
rą cą udział w opie ce ge ria trycz nej są pie lę gniar ki. Pro wa dze nie opie -
ki u oso by star szej z wie lo cho ro bo wo ścią wy ma ga od le ka rza i pie -
lę gniar ki: kom pe ten cji (do pie ro w ostat nich la tach wpro wa dzo no ge -
ria trię do pro gra mu stu diów me dycz nych), za an ga żo wa nia, na rzę dzi 
i środ ków. 
 
Co jest potrzebne, by poprawić opiekę geriatryczną w aspekcie 
medycznym? 
Wy star cza ją ca ilość kom pe tent nych, za an ga żo wa nych i zmo ty wo wa -
nych lu dzi, wy star cza ją ce na rzę dzia i środ ki do dia gno zo wa nia i te ra -

pii, sys tem za pew nia ją cy cią głość dia gno stycz ną i te ra peu tycz ną, 
przej rzy sty „ko szyk świad czeń me dycz nych” w po wszech nej opie ce 
zdro wot nej, klu czo wym jest czas, któ ry na le ży po świę cić pa cjen to wi 
(np. ba da nie ge ria trycz ne wy ma ga mi ni mum 45 mi nut cza su!).  
 
Czy ist nie je moż li wość po pra wy do stęp no ści osób star szych 
do opie ki zdro wot nej i so cjal nej? 
Moż li wość ta ką da je re or ga ni za cja So sno wiec kie go Szpi ta la Miej -
skie go i utwo rze nie na je go ba zie w czę ści szpi ta la w osie dlu Za -
gó rze – Ośrod ka Opie ki Se nio ral nej. Ist nie ją cy już Od dział Ge ria -
trycz ny, Dzien ny Dom Opie ki Zdro wot nej dla osób star szych, Przy -
chod nie Wie lo spe cja li stycz ne, Za kład Pie lę gna cyj no -Opie kuń czy, 
ba za dia gno stycz na i re ha bi li ta cyj na sta no wią pod wa li ny do two -
rze nia ośrod ka obej mu ją ce go ob szar Za głę bia Dą brow skie go. Dla 
peł nej funk cjo nal no ści w swo ich za so bach ośro dek po wi nien po -
sia dać: od dzia ły ge ria trycz ne sta cjo nar ne i dzien ne, od dział psy -
cho ge ria trycz ny sta cjo nar ny i dzien ny, od dział re ha bi li ta cji ogól -
no ustro jo wej dla osób star szych sta cjo nar ny i dzien ny, za kład pie -
lę gna cyj no -opie kuń czy, po rad nię ge ria trycz ną i psy cho ge ria trycz -
ną, ze spół po rad ni wie lo spe cja li stycz nych, pra cow ni ków so cjal -
nych ak tyw nie mo ni to ru ją cych sy tu ację osób w wie ku po de szłym 
(ko niecz ność ści słej współ pra cy z lo kal ny mi ośrod ka mi Po mo cy 
Spo łecz nej), pod sta wo wą opie kę zdro wot ną do sto so wa ną dla osób 
star szych, Ge ria trycz ną Gru pę In ter wen cyj ną (te am: ge ria tra, pra -
cow nik so cjal ny, re ha bi li tant, ew. psy chia tra) po sia da ją cych po jazd 
wy po sa żo ny w nie zbęd ny sprzęt dia gno stycz ny, sta ły dy żur do rad -
cy te le me dycz ne go dla osób ob ję tych dzia ła niem ośrod ka, ze spół 
szko le nio wy dla osób star szych (ge ra go gi ka), opie ku nów fak tycz -
nych i in sty tu cjo nal nych, pra cow ni ków so cjal nych, pie lę gnia rek 
i le ka rzy.  

Fi nan so wa nie ośrod ka po win no po cho dzić z wie lu źró deł: NFZ, sa -
mo rzą do wych, bu dże to wych, usług ko mer cyj nych, pro gra mów unij -
nych. Two rze nie ta kie go ośrod ka nie jest ni czym no wym. Jest do sto -
so wa ne do sys te mu dzia ła nia NFZ i Po mo cy Spo łecz nej. Wy stę pu je 
w wie lu sys te mach me dycz nych UE i po zwa la na ra cjo na li za cję po -
stę po wa nia oraz eko no micz ne wy ko rzy sta nie ist nie ją cych środ ków.

CO WARTO WIEDZIEĆ

Czy możemy rozwiązać w Zagłębiu 
Dąbrowskim problem opieki geriatrycznej?
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Co to jest za ćma? 
Wi dze nie, jak przez brud ną szy bę i wy bla 
kły z ko lo rów świat, tak pa cjen ci czę sto 
opi su ją ob ja wy. Po cząt ko wo za ćma nie po 
wo du je trud no ści w funk cjo no wa niu, ale 
z bie giem cza su pa cjent od czu wa co raz 
więk sze pro ble my. 
 
Kie dy moż na za cho ro wać? 
Ry zy ko za cho ro wa nia ro śnie z wie kiem. 
Cier pi na nią pra wie każ dy po 70 ro ku ży 
cia, ale nie rzad ko po ja wia się w du żo młod 
szym wie ku. Dla osób cho ru ją cych na za 
ćmę, znacz ne po gor sze nie wzro ku w po łą 
cze niu z za awan so wa nym wie kiem spra 
wia, że czę sto sta ją się one za leż ne od osób 
trze cich. Nie ste ty, do stęp do po rad ni oku 
li stycz nej wią że się z ko niecz no ścią do jaz 
du, a pro ce du ra uzy ska nia kwa li fi ka cji 
do ope ra cji za ćmy spra wia kło pot i jest cza 
so chłon na. 
 
Jak za po biec cho ro bie lub sku tecz nie ją 
le czyć? 
Nie ste ty za ćmie nie moż na za po biec. Je 
dy na me to da le cze nia to za bieg. W Szpi 

ta lu Po wia to wym w Za wier ciu za bie gi za 
ćmy od by wa ją się prak tycz nie od rę ki 
– czas ocze ki wa nia to ok. 2 tyg. Wy ko ny 
wa ny jest w try bie chi rur gii jed ne go dnia, 
co zna czy, że pa cjent po za bie gu wra ca 
do do mu, a czas re kon wa le scen cji jest mi 
ni mal ny. 
 
Nasza Przychodnia znana jest z akcji 
profilaktycznych, czy w planach jest 
przeprowadzenie programu 
dotyczącego zaćmy? 
Z my ślą o se nio rach na wią za li śmy współ 
pra cę ze Szpi ta lem w Za wier ciu w za kre sie 
ba dań dla Pa cjen tów, u któ rych po dej rze 
wa na jest za ćma. Każ dy po 55 ro ku ży cia, 
kto od czu wa po gor sze nie wi dze nia mo że 
zgło sić się na bez płat ne kon sul ta cje oku li 
stycz ne, któ re od bę dą się 31 mar ca w Na 
szej Przy chod ni przy ul. Ki sie lew skie go 2. 
Pa cjen tów bę dą przyj mo wać spe cja li ści ze 
Szpi ta la w Za wier ciu, któ rzy na co dzień 
pro wa dzą kwa li fi ka cję do za bie gów za ćmy 
i ope ru ją. Co waż ne, na kon sul ta cje moż 
na przyjść bez skie ro wa nia, ale ko niecz 
na jest re je stra cja.

Zaćma problem wieku 
i cywilizacji
Wywiad z Dyrektorem NZOZ Nasza Przychodnia w Sosnowcu 
TOMASZEM KLIMCZAKIEM

W Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu odbyło się 
spotkanie podsumowujące obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane – twoja sprawa

Re gio nal ne Cen trum Kształ ce nia Usta wicz ne go 
w So snow cu to szko ła, któ ra w bie żą cym ro ku 
szkol nym 2019/2020 uczest ni czy w X edy cji 
Ogól no pol skie go   Pro gra mu   Edu ka cyj ne go 
„Two je da ne – Two ja spra wa. Sku tecz na ochro -
na da nych oso bo wych. Ini cja ty wa edu ka cyj -
na skie ro wa na do uczniów i na uczy cie li” or ga ni -
zo wa ne go przez Pre ze sa Urzę du Ochro ny Da -
nych Oso bo wych.   

Jed nym z punk tów Dnia Ochro ny Da nych 
Oso bo wych był wy kład eks per ta w dzie dzi nie 
ochro ny da nych oso bo wych, Do mi ni ki So li piw -
ko. – Wy kład skie ro wa ny był do  słu cha czy, na -
uczy cie li, pra cow ni ków ad mi ni stra cji i ob słu gi. 
Do ty czył  za gad nień  z za kre su ochro ny da nych 
oso bo wych, jak rów nież bez pie czeń stwa ro bie nia 
za ku pów przez In ter net. Wy stą pie nie by ło bar dzo 
me ry to rycz ne, na pew no po zwo li ło na zdo by cie 
wie dzy,  jak po ru szać się w dzi siej szych cza sach  
w wir tu al nym świe cie,  dba jąc o ochro nę na szej 
toż sa mo ści i pry wat no ści – po wie dzia ła Mał go -
rza ta Krzysz to fik, ko or dy na tor pro jek tu z ra mie -
nia RCKU. 

Roz strzy gnię to tak że kon kurs dla słu cha czy 
w ra mach Pro gra mu „Two je da ne – Two ja spra -
wa” pod na zwą „Mo je da ne – Mo ja spra wa/ bez -
piecz ne e -za ku py”. 

– Do ko mi sji kon kur so wej wpły nę ły pra ce słu -
cha czy w po sta ci pre zen ta cji mul ti me dial nych 
i  gra ficz nych. Po burz li wych ob ra dach ko mi sja 
po sta no wi ła wy róż nić wszyst kie pra ce uczest ni -
ków z uwa gi na ich wy jąt ko wą kre atyw ność, za an -

ga żo wa nie oraz nie ty po we po my sły. Wy róż nie ni 
słu cha cze otrzy ma li dy plo my oraz drob ne upo -
min ki – do da ła Krzysz to fik. 

Ce lem pro gra mu jest po sze rze nie ofer ty edu -
ka cyj nej pla có wek do sko na le nia za wo do we go na -
uczy cie li, szkół pod sta wo wych i szkół po nad pod -
sta wo wych o tre ści związanej z ochro ną da nych 
oso bo wych i pra wem do pry wat no ści. – Te raz to 
fi na li ści kon kur su wraz z na uczy cie la mi  szko ły  
bę dą or ga ni zo wać spo tka nia dla miesz kań ców na -
sze go mia sta, ce lem po dzie le nia się zdo by tą wie -
dzą z za kre su ochro ny da nych oso bo wych, pra wa 
do pry wat no ści oraz bez pie czeń stwa ro bie nia za -
ku pów przez In ter net  – do da je Mał go rza ta 
Krzysz to fik. 

Re gio nal ne Cen trum Kształ ce nia Usta wicz ne -
go w So snow cu jest pu blicz ną  pla ców ką  oświa to -
wą,  w skład któ rej wcho dzi: Me dycz na Szko ła 
Po li ce al na Wo je wódz twa Ślą skie go w So snow cu, 
Szko ła Po li ce al na w So snow cu oraz Kwa li fi ka cyj -
ne Kur sy Za wo do we. 

– Pro wa dzi my kształ ce nie na kie run kach: 
tech nik elek tro ra dio log, tech nik usług ko sme tycz -
nych, tech nik ma sa ży sta, hi gie nist ka sto ma to lo -
gicz na, tech nik ste ry li za cji me dycz nej, opie kun 
me dycz ny, asy stent oso by nie peł no spraw nej. Ser -
decz nie za pra sza my do na uki w na szej szko le – za -
chę ca Krzysz to fik. 

Peł ną ofer tę edu ka cyj ną  oraz szcze gó ło we in -
for ma cje pod nu me rem te le fo nu do se kre ta ria tu 
szko ły: 32 292 01 91 oraz na stro nie in ter ne to -
wej www.rcku med@rcku.na zwa.pl. KT
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Podczas tegorocznej Gali Dobrych Inicjatyw, która odbyła się 13 lutego w sosnowieckiej „Muzie”, 
wyróżniono osoby, organizacje pozarządowe, firmy oraz szkoły angażujące się w projekty kierowane 
do społeczności lokalnej Sosnowca.

Dobre inicjatywy nagrodzone
kurier miejski marzec 2020 nr 3

ogłoszenie

reklama

reklama

reklama

Sylwia Turzańska 
 
No mi no wa ny mi w ka te go rii Wo lon ta riusz 
Ro ku 2019 zo sta li: Syl wia No wac ka oraz 
Ka ta rzy na Bo chra, An na Kur piń ska, Pau li -
na Urbań czyk, Wik to ria Baj. Wo lon ta riusz -
ką ro ku 2019 zo sta ła Mo ni ka Ka dul ska, 
któ ra jest za ło ży ciel ką i przed sta wi ciel ką 
Sto wa rzy sze nia MamyMamom So sno wiec. 
Or ga ni zu je bez płat ne warsz ta ty skie ro wa ne 
do mam oraz ko biet w cią ży z te re nu mia sta 
So snow ca. Jest po my sło daw czy nią spo tkań 
dla mam prze by wa ją cych na urlo pach ma -
cie rzyń skich i wy cho waw czych wraz 
z dzieć mi.  

W ka te go rii Spo łecz ny Ani ma tor Ro -
ku 2019 no mi no wa no: Mag da le nę No wak, 
Klau dię Chmie lew ską i An nę Phi lipp. 
Zwy cię ży ła An na Phi lipp, któ ra pro wa dzi 
warsz ta ty rę ko dzie ła w sie dzi bie So sno wiec -
kie go Cen trum Or ga ni za cji Po za rzą do wych 
w ra mach pro jek tu „Pra cow nia za ję ta – czy li 
pierw sza oby wa tel ska pra cow nia w mie -
ście”. Pro jekt po wstał z my ślą o miesz kań -
cach So snow ca i to wła śnie do nich jest kie -
ro wa ny. Z ko lei w ka te go rii Spo łecz na Ak -
cja Ro ku 2019 no mi no wa no: „Za wie szo ny 
Pą czek”: Ewe li na Gleń -Do niec, Sta cja Pa -
liw Shell, „Za głę biow ski Event Mam” 
– Sto wa rzy sze nie MamyMamom So sno -

wiec, Sto wa rzy sze nie Mo to cy klo we „Daw -
cy uśmie chu”. Ty tuł spo łecz nej ak cji ro -
ku 2019 tra fił do so sno wiec kie go Sto wa rzy -
sze nie Mo to cy klo we go „Daw cy uśmie chu” 
za ak cję Mo to Mi ko ła je 2019. Ak cja po le -
ga ła na tym, iż 1 grud nia w So snow cu 
człon ko wie Sto wa rzy sze nia „Daw cy Uśmie -
chu” prze je cha li na mo to cy klach uli ca mi 
mia sta. Prze jazd Mo to Mi ko ła jów za koń -
czył się w Ha li Miej skie go Ośrod ka Spor tu  

i Re kre acji przy uli cy Ba czyń skie go, gdzie 
mo to cy kli ści zor ga ni zo wa li wspa nia łą za ba -
wę dla dzie ci z so sno wiec kich do mów dziec -
ka. No mi no wa ny mi w ka te go rii Szko ła Do -
brych Ini cja tyw 2019 zo sta li: Tech ni kum 
nr 2 Ar chi tek to nicz no -Bu dow la ne w So -
snow cu, Spor to wa Szko ła Pod sta wo wa 
nr 17 w So snow cu i IX Li ceum Ogól no -
kształ cą ce w So snow cu.  

Ty tuł Szko ły Do brych Ini cja tyw 2019 
otrzy ma ło Tech ni kum nr 2 Ar chi tek to nicz -
no – Bu dow la ne za pro pa go wa nie idei wo -
lon ta ria tu przez sa mo rząd szkol ny i or ga ni -
za cję róż nych ak cji o cha rak te rze spo łecz -
nym. Ucznio wie Tech ni kum czyn nie 
uczest ni czy li m.in. w ak cji „Wo lon ta riat” 
– we współ pra cy z Od dzia łem PTTK w So -
snow cu, ob cho dach 156. rocz ni cy Po wsta -
nia Stycz nio we go – XVII Raj dzie „Szla ka -
mi Po wsta nia Stycz nio we go”, Pik ni ku Eu -

ro pej skim – w bo jach o gra ni ce Rze czy po -
spo li tej, Wę drów kach So sno wiec kich 
– w wal ce o wol ność oj czy zny, Szla kiem bo -
jo wym Ba ta lio nu Obro ny Na ro do -
wej, IV Raj dzie Nie pod le gło ścio wym, Szla -
chet nej Pacz ce, WOŚP, „Po lach Na dziei”. 

W ostat niej ka te go rii, czy li Fir ma Przy -
ja zna Spo łecz no ści Lo kal nej 2019, no mi -
na cje otrzy ma li: Au chan So sno wiec, 
Przed się bior stwo Wie lo bran żo we AGAT 
i re stau ra cja Sie dli sko Sta wi ki. Ty tuł fir my 
przy ja znej spo łecz no ści lo kal nej otrzy ma -
ło Przed się bior stwo Wie lo bran żo we 
AGAT. Fir ma ak tyw nie włą czy ła się 
w ak cję „Mo to Mi ko ła je 2019”, a na co 
dzień wspie ra dru ży nę pił kar ską Za głę bie 
So sno wiec. Pod czas Mo to Mi ko ła jek 
przed się bior stwo po mo gło dzie ciom z do -
mów dziec ka po przez za spon so ro wa nie 
dzie cię cych cza pek zi mo wych, któ re by ły 
do łą cza ne do każ dej pacz ki ze sło dy cza mi. 
Ga la by ła rów nież oka zją do po dzię ko -
wań. Spe cjal ne wy róż nie nie otrzy mał śp. 
Da riusz Sto lar czyk, dy rek tor Ca sto ra ma 
So sno wiec, za wszel kie dzia ła nia po dej -
mo wa ne na rzecz spo łecz no ści lo kal nej 
mia sta. Te go rocz ną Ga lę Do brych Ini cja -
tyw uświet nił wy stęp te atral ny wy cho wan -
ków To wa rzy stwa Przy ja ciół Dzie ci Od -
dział So sno wiec. 
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Podczas rozegranych w Gdańsku Mistrzostw Polski U-22 w koszykówce kobiet 
zawodniczki Zagłębia Sosnowiec sięgnęły po srebrny medal. W finale ekipa 
Adama Kubaszczyka musiała uznać wyższość Arki Gdynia.

Ka pi tal ny wy stęp Ro za lii Ma li -
ny (na zdję ciu). Za wod nicz ka 
MKS-MOS Pło mień So sno -
wiec się gnę ła po zło ty me dal 
w bie gu na 2000 m w ka te go rii 
U1 8 pod czas Ha lo wych Mi -
strzo stwach Pol ski U18 i U20 
w lek kiej atle ty ce, któ re od by ły 
się w To ru niu.  

Ro za lia Ma li na prze kro czy ła 
li nię me ty z pra wie 5 se kun do -
wą prze wa gą nad dru gą za wod -
nicz ką, uzy sku jąc no wy re kord 
ży cio wy 6: 37.36. Ro za lia po raz 
pierw szy wy star to wa ła w tej ka -
te go rii wie ko wej. W ze szłym 
sezonie star to wa ła jesz cze w ka -
te go rii U1 6. KP

Złota Malina

Harpagańska Dycha po raz siódmy

Koszykarki Zagłębia 
wicemistrzyniami Polski!

Sportmarzec 2020 nr 3 kurier miejski
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Krzysz tof Po lacz kie wicz 
 
Udział w tur nie ju fi na ło wym MP so sno wi czan ki 
roz po czę ły od za cię te go bo ju z Enea AZS Po -
znań. Osta tecz nie po do gryw ce gó rą by ła eki pa 
po zna nia nek, wy gry wa jąc 69:66. W dru gim po -
je dyn ku so sno wi czan ki pew nie po ko na ły go spo -
dy nie, dru ży nę Szko ła Gor ta ta Po li tech ni ka 
Gdań ska 77:54. Na za koń cze nie fa zy gru po wej 
Za głę bie po do gryw ce po ko na ło Enea AZS AJP 
Go rzów Wlkp. 75:69 i za pew ni ło so bie pra wo 
gry o me da le mi strzostw Pol ski. W pół fi na ło -
wym bo ju dru ży na z So snow ca zwy cię ży ła w star -
ciu z MUKS-em Po znań 80:60 i awan so wa ła 
do wiel kie go fi na łu. Tam na nasz ze spół cze ka ła 
Ar ka Gdy nia, fa wo ryt im pre zy. – Fakt ten nie 
wpły nął w ża den spo sób na na sze dziew czy ny, 
któ re by ły zmo ty wo wa ne i pew ne sie bie. Fi nał 
roz po czął się po my śli gdy nia nek, któ re szyb ko 
wy pra co wa ły kil ku punk to wą prze wa gę. Nasz ze -
spół szyb ko ni we lo wał jed nak stra ty, nie po zwa -
la jąc od sko czyć ry wal kom. Do prze rwy Ar ka pro -
wa dzi ła jed nym punk tem. Nie li cząc po cząt ku 
za wo dów, do po ło wy czwar tej kwar ty żad na ze 
stron nie po tra fi ła wy pra co wać prze wa gi więk szej 
niż pięć punk tów. W sa mej koń ców ce uda ło się 

to osią gnąć gdy nian kom, któ re umie jęt nie wy ko -
rzy sta ły co raz więk sze zmę cze nie Za głę bia nek. 
Przy sta nie 65:64 dla Ar ki na nie ca łe trzy mi nu ty 
przed koń cem czwar tej kwart waż ną trój kę tra fi ła 
Ju lia Pie strzyń ska. Od te go mo men tu na szym 
dziew czy nom za bra kło sił po nie sa mo wi cie wy -
czer pu ją cym me czu i tur nie ju, co osta tecz nie do -
pro wa dzi ło do dzie wię cio punk to wej stra ty, 
a mecz za koń czył się prze gra ną 73:64 – re la cjo -
no wał szko le nio wiec so sno wi cza nek. Naj sku -
tecz niej sza w fi na ło wym bo ju by ła Ka ro li na Zu -
ziak, któ ra zdo by ła 19 punk tów. Oprócz wi ce mi -
strzo stwa so sno wi czan ki za słu ży ły na in dy wi du -
al ne wy róż nie nia. Do naj lep szej piąt ki tur nie ju 
All Stars wy bra ne zo sta ły Alek san dra Woj ta la 
i Mar ty na Ja siu le wicz.

ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC  
WICEMISTRZ POLSKI U-22:

Martyna Gruszka, Katarzyna Jagła, Martyna 
Jasiulewicz, Katarzyna Kocaj, Alicja Kopiec, 
Wiktoria Mendyk, Natalia Marta Micek, Wiktoria 
Ozga, Aleksandra Wojtala, Sylwia Wojtylas, 
Karolina Zuziak. 
Trener: Adam Kubaszczyk

Koszykarki z Sosnowca mają powody do radości. W Gdańsku sięgnęły po wicemistrzostwo Polski. 

Biegaczka MKS-MOS Płomień w pięknym stylu sięgnęła po złoto. 
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Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz miasto 
Sosnowiec już po raz siódmy będą organizatorami biegu pod znanym tytułem  
„Harpagańska Dycha”. Tym razem „harpagani” na starcie biegu staną 22 marca. 
 
– Kto ma ocho tę po czuć zdro wą spor to wą ry wa li za cję, za pew nić so bie nie sa mo wi te prze ży cia i po bić 
wła sną ży ciów kę, po wi nien za wi tać w So snow cu – za chę ca ją or ga ni za to rzy. 

Har pa gań ska Dy cha to kul to wy już bieg ulicz ny, roz gry wa ny na dy stan sie 10 km. Co rok przy cią -
ga co raz wię cej bie ga czy, jak i uczest ni ków mar szu Nor dic Wal king. Tra sa bie gu pro wa dzić bę dzie 
uli ca mi So snow ca. Marsz Nor dic Wal king zo sta nie ro ze gra ny na dy stan sie ok. 6 km i je go tra sa czę -
ścio wo po kry wać się bę dzie z tra są bie gu. Bieg roz pocz nie się go dzi nie 11.00, na to miast marsz Nor -
dic Wal king ru szy na tra sę 10 min póź niej. 

Wię cej in for ma cji na stro nie http://har pa gan so sno wiec.pl. KP
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Krótka historia obalenia komina
W mojej pracy bardzo cenię sobie kontakt z osobami, które przychodzą do nas, do Centrum Informacji Miejskiej po to, aby porozmawiać o tym, jak to onegdaj w naszym 
mieście bywało. Niekiedy zdarza się, że w efekcie takich rozmów na światło dzienne wypływają nowe ciekawostki historyczne.

Ja kiś czas te mu do CIM-u za wi tał pan 
Ma rek Wdow ski, któ ry przy niósł z so bą 
kil ka  uni ka to wych do ku men tów i fo to -
gra fii do ty czą cych przed wo jen nej dzia łal -
no ści za wo do wej swe go oj ca Mie czy sła wa 
– ab sol wen ta Pań stwo wej Śred niej Szko ły 
Tech nicz nej Ko le jo wej w So snow cu. Po -
śród nich zna la zły się zdję cia z prac wy bu -
rze nio wych ja kie goś ta jem ni cze go ko mi -
na. Wła ści ciel zdjęć po dał cen ną wska -
zów kę, że naj praw do po dob niej ma ją one 
zwią zek z ko pal nią „So sno wiec”. Zdję cia 
zo sta ły zro bio ne we wrze śniu 1926 ro ku, 
czy li w cza sach, gdy ko pal nia no si ła na zwę 
 „Hra bia Re nard”. Po cząt ko wo przy pusz -
cza li śmy, że ma my do czy nie nia z do ku -
men ta cją roz biór ki ko mi na jed nej z oko -
licz nych ce giel ni.  Wer sja ta zo sta ła jed nak 
wy klu czo na dzię ki wir tu al ne mu włą cze -
niu się do dys ku sji pa nów An drze ja Sie -
jeń skie go i Lesz ka Masz czy ka. Dzię ki ich 
po mo cy unik ną łem kil ku nie prze spa nych 
no cy, pod czas któ rych pró bo wał bym 
za wszel ką ce nę roz wią zać za gad kę – jak 
to zwy kłem czy nić w po dob nych przy pad -
kach. 

Dro bia zgo wo prze pro wa dzo ne śledz -
two wy ka za ło, że ko min na le żał do ko -
tłow ni znaj du ją cej się w są siedz twie szy bu 
„Wil hel mi na”.  Szyb zo stał zbu do wa ny 
w 1876 ro ku ja ko głów ny szyb wy do byw -
czy no wo pow sta łej ko pal ni wę glo wej „Lu -
dwik”. Je go głę bo kość wy no si ła 85 m, zaś 
na zwę swą za po ży czył od uko cha nej żo ny 
hra bie go Ja na Re nar da – ak tor ki scen wie -
deń skich Wil hel mi ny Ebel. Co cie ka we, 
na ma pach dzie więt na sto wiecz nych po ja -
wia się on wła śnie pod na zwą „Gräfin 
Wil hel mi ne” (Hra bi na Wil hel mi na). Bu -
do wę ko pal ni „Lu dwik” przyj mu je się 
rów nież za począ tek ko pal ni „Hra bia Re -
nard” (póź niej „So sno wiec”). W ro -
ku 1945 szyb „Wil hel mi na” prze mia no -
wa no na „Lu dwik” i pod tym mia nem 
prze trwał do ro ku 1975, kie dy to zo stał 
za sy pa ny.     

Za pew ne w oko li cach 1876 ro ku mu -
sia ła po wstać in te re su ją ca nas ko tłow nia, 
ob słu gu ją ca m.in. ma szy nę wy cią go wą 
„Wil hel mi ny”. Pa ra z tej ko tłow ni po ru -
sza ła tło ki dwóch ma szyn pa ro wych 
o mo cy 150 KM każ da. Z cza sem jed nak 
na pę dy pa ro we za czę to za stę po wać elek -
trycz no ścią. W pół noc nej czę ści ko pal ni 
po wsta ła no wo cze sna elek trow nia. Dzi siaj 
jej smut ne po zo sta ło ści są wkom po no wa -
ne w bry łę nie ukoń czo ne go ho te lu 
przy uli cy Na ru to wi cza. Ko tłow nia 
przy „Wil hel mi nie” prze sta ła być po trzeb -
na, a sko ro ona to rów nież i ko min stra cił 
ra cję by tu. Po zo sta ły już tyl ko te uni ka to -
we zdję cie, któ re prze no szą nas na „Re -
nar da”, do wrze śnia 1926 ro ku. 

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

Podczas pisania artykułu nieocenioną pomocą dla mnie  
była książka Stefana Wiesława Bieleckiego – Kopalnia 
„Sosnowiec” z 2017 roku.
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Zdjęcie to zrobiono od strony miejsca, w którym ul. Gen. Andersa (boczna) zbliża się do  
ul. Narutowicza. Obiektyw aparatu skierowany był w kierunku południowo-wschodnim – w stronę 
tzw. Berkowizny.  Po prawej stronie widać budynek kotłowni.

 To zdjęcie jest genialne. Widać, jak robotnicy precyzyjnie podcinają komin – tak, aby upadł 
w dokładnie zaplanowanym kierunku. W miejscu wykutych cegieł ustawiono stemple. Przestrzenie 
pomiędzy nimi wypełnione zostaną łatwopalnym materiałem i następnie podpalone. Na prawo 
od komina widzimy budynek kotłowni, a na lewo ceglaną wieżę szybową „Ludwika” (typu 
Malakov). Obiektyw aparatu skierowany był na południowy-zachód.

– Dzieło zniszczenia zostało dokonane. Komin poległ tam, gdzie zamierzano. 
Zdjęcie najprawdopodobniej zrobiono z wieży „Wilhelminy” – obiektyw 
aparatu skierowany był na północny-wschód. Pod rumowiskiem widzimy 
tory kolejki wąskotorowej, króra przywoziła piasek z Dębowej Góry i okolic 
Modrzejowa. Znajdowały się w tym miejscu dwa otwory podsadzkowe, 
poprzez które za pośrednictwem szybu „Powietrznego” transportowano 
nawodniony piasek do podziemnych wyrobisk. W tle po prawej widzimy 
charakterystyczne kamienice przy ul. Rzeźniczej. Istnieją one do dzisiaj

To zdjęcie zrobiono dokładnie z kierunku przeciwnego do tego z pierwszej 
fotografii. Wnosi ono najwięcej do lokalizacji komina. W tle, po prawej 
stronie kadru, widoczny jest bowiem budynek kopalnianego laboratorium. 
Jakimś cudownym zrządzeniem losu zachował się on do naszych czasów 
– znajduje się pod adresem ul. Gen. Andersa 1. Na lewo od komina widoczny 
jest budynek kotłowni z częściowo rozebraną już infrastrukturą. Nieśmiało 
wychyla się spoza niego mała wieża szybu, który na starych niemieckich 
mapach nosi bezimienne oznaczenie „Wetter Scht.”, co możemy 
odszyfrować jako szyb „Powietrzny” – istniał w latach 1877-1998.    
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50-lecie pożycia małżeńskiego 
obchodzili: 
Henryka i Włodzimierz Bielińscy 
Wanda i Bogdan Brelowie 
Helena i Stanisław Cichoszowie 
Rena i Stefan Godyniowie 
Ewa i Marek Jaskółkowie 
Zdzisława i Tadeusz Kaszubowie 
Barbara i Jan Koperowie 
Alicja i Zdzisław Krzemińscy  
Krystyna i Zdzisław Kulisiowie 
Jadwiga i Tadeusz Leciakowie 
Elżbieta i Apoloniusz Menszek 
Jadwiga i Bogdan Misterscy  
Wanda i Wiesław Misiowie 
Cecylia i Henryk Nowakowie 
Barbara i Juliusz Oliwowie 
Małgorzata i Henryk Sadowscy  
Maria i Marian Skólscy  
Elżbieta i Andrzej Stojczykowie

50-lecie pożycia małżeńskiego 
obchodzili: 
Anna i Andrzej Szwenkowie 
Maria i Zdzisław Ślusarczykowie 
Janina i Jan Tomczakowie 
Danuta i Kazimierz Trepkowie 
Ewa i Włodzimierz Ufnalscy  
Stanisława i Ryszard Walczykowie 
Danuta i Arkadiusz Walkowiakowie 
Barbara i Wacław Wierzbiccy  
Bogusława i Zenon Więckowscy  
Barbara i Stanisław Wiśniewscy  
Elżbieta i Zbigniew Witkowscy  
Maria i Tadeusz Wosiowie 
Marianna i Jan Zatorowie 
Romualda i Jan Zimoszowie 
Zofia i Henryk Zygmuntowie 
Helena i Janusz Żurkowie 
Maria Błaszczyk – Żołna i Marek 
Żołna 

Uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie odbyły się oraz 9 oraz 16 grudnia 2019 roku w Pałacu Schoena w Sosnowcu. W imieniu Prezydenta RP medale wręczyli 
Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta Sosnowca, Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta, Michał Zastrzeżyński, zastępca prezydenta, Mateusz Bochenek, poseł na Sejm, Arkadiusz 
Trzuskowski, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Sosnowcu oraz Maciej Maziarz, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sosnowcu. Oprawę artystyczną jubileuszu 
przygotowała Ewa Kopczyńska, aktorka Teatru Zagłębia.

Świętowali jubileusz pożycia małżeńskiego
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marzec 2020 nr 3 kurier miejski

50-lecie pożycia małżeńskiego 
obchodzili: 
Anna i Janusz Pawełczykowie 
Janina i Zbigniew Petruczeńkowie 
Teresa i Andrzej Pilarscy 
Mirosława i Zenon Płachcińscy  
Jolanta i Jan Polakowie 
Krystyna i Krzysztof Przeniosłowie 
Irena i Zbigniew Rudowscy  
Elżbieta i Winicjusz Sewerynowie 
Bożena i Zdzisław Sierkowie 
Barbara i Janusz Siwcowie 
Wiesława i Jan Słowiakowie 
Lucyna i Edward Smaroniowie 
Krystyna i Marek Smokowie 
Janina i Eugeniusz Sochaccy  
Halina i Michał Sokołowscy  
Romualda i Sławomir Starzykowscy  
Barbara i Ryszard Szatanowie 
Józefa i Tadeusz Szczepankowie
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Poziomo: 1 – kiszony lub konserwowy, 5 – osłania lampę,  
8 – legendarny włamywaczdżentelmen, 9 – instrument 
do dęcia, 10 – jedna z ksiąg judaizmu, 11 – ptak lub 
grzyb, 12 – przyciąga metalowe przedmioty, 14 – młode 
łoszy, 16 – festiwalowe miasto nad Odrą, 17 – zapalenie 
mieszanki w silniku, 19 – pasterz z westernu, 21 – poroże,  
22 – największy kontynent, 25 – duchowny, 28 – nasze 
morze, 29 – model Seata, 30 – mąż mamy, a nie ojciec,  
32 – August, czołowy impresjonista, 34 – gatunek 
papugi, 35 – patron osób i rzeczy zaginionych, 36 – rzymski 
bóg morza, 37 – państwo w Ameryce Południowej wzdłuż 
Andów, 38 – ogrodowa budowla, 39 – pomieszczenie 
z grzędami. 
 
Pionowo: 1 – pozytywne nastawienie do świata,  
2 – czerwony kamień szlachetny, 3 – sygnał dźwiękowy 
w aucie, 4 – funduje coś, 5 – beczułka, 6 – książka 
z mapami, 7 – tam powstaje gazeta, 13 – potocznie 
o ratowniku górskim, 15 – morderstwo, 18 – jeden 
z posiłków, 20 – strach, 23 – występuje w cyrku,  
24 – legendarna postać w kopalni, 26 – malaria,  
27 – pomieszczenie dla fotografa, 28 – jeden z wielkanocnych 
symboli, 31 – aprobata, 33 – presja. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 2/2020, IZABELA PIETRZYK – DROBNE GRZESZKI  
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 3/2020

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”. 

Olga Rudnicka 

Oddaj albo giń!  
(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. 

5 marca – Sługi wojny 
12 marca – Kurier 

19 marca – Czarny mercedes 
26 marca – Legiony

 NAGRODY UFUNDOWAŁO WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA.

Katarzyna Puzyńska 

Policjanci. W boju  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Policyjnym antyterrorystom zlecane jest 
zatrzymywanie najgroźniejszych i najbardziej 
okrutnych przestępców. Strzelaniny, wojny gangów, 
zamachy, odbijanie zakładników to ich żywioł. 
Codzienne mordercze treningi przygotowują ich 

do tego, żeby stawić czoło najgorszemu. Tymczasem 
w domu czeka żona. Pełna niepokoju, bo przecież 
mąż może nie wrócić z akcji. Jak swoją służbę widzą 
policjanci? Jak postrzegają ją ich partnerki?  
Data wydania: 24.03.2020

Tanya Valko 

Arabski książę  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Kontynuacja porywającej sagi arabskiej, która zbliża 
dwa z pozoru odległe światy. Czy można polubić 
życie w złotej klatce, tak że nie chce się jej opuścić 
i wrócić do M5? Czy bogactwo i rutyna są silniejsze 
od naturalnego pragnienia wolności? 

Jak potoczą się losy kobiet z rodu Salimich – Doroty 
i jej dwóch córek: Marysi i Darii – oraz ich 
życiowych partnerów? Jak zmienia się współczesny 
arabski świat? Co nowego w Arabii Saudyjskiej? 
Data wydania: 24.03.2020

A podobno nie ma nic nudniejszego niż praca 
w bibliotece! Takie spostrzeżenie pojawiło się 
w głowie Matyldy Dominiczak, gdy stała 
nad leżącym w archiwum trupem jednego 
z czytelników, o którym mogła powiedzieć tylko 
tyle, że zazwyczaj nie zwracał książek w terminie. 

Jeszcze tego ranka niewinna bibliotekarka staje się 
główną podejrzaną w sprawie o zabójstwo.  
Postanawia odkryć prawdę, a przynajmniej oczyścić 
się z zarzutów i podsunąć śledczym innego 
podejrzanego. 
Data wydania: 10.03.2020

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” 

kurier miejski marzec 2020 nr 3
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Premierowy „Ślub” w Teatrze ZagłębiaFotografia w Zamku  
Sieleckim

Wieczny ruch i zmiana 

HOROSKOP
KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.) 
– Nie szukaj na siłę wad w drugiej 
osobie. Nikt nie jest doskonały, ale 
istnieją dobrzy ludzie, którymi 

warto się otaczać, a Ty w najbliższym 
czasie będziesz miał do nich szczęście. Spróbuj 
się otworzyć na nowe wyzwania.  

WODNIK (20.01. – 18.02.) – Marzec 
przyniesie Ci jeszcze więcej 
energii do działania. Zrób coś 
tylko dla siebie. Fryzjer? 

Kosmetyczka? A może odświeżenie 
garderoby. Rób w życiu tylko to, co 

sprawia Ci radość, nie myśląc o tym, co 
powinnaś, a jedynie o tym, czego chcesz. 
Koniec miesiąca przyniesie zawirowania 
miłosne.  

RYBY (19.02. – 20.03.) – Wiosna 
sprawi, że będziesz mieć mnóstwo 
świeżych pomysłów. Wcielaj je 
w życie. Z pewnością przyniosą 

wiele korzyści. Ktoś bliski sprawi Ci 
przykrość. Postaraj się go jednak wysłuchać 
do końca. Szkoda, by drobne nieporozumienie 
przerwało tak mocną więź.  

BARAN (21.03. – 19.04.) – Sielanka 
miłosna trwa i nic nie wskazuje 
na to, by miało się to zmienić. Aby 
urozmaicić trochę waszą 

codzienność i nie popaść w rutynę, 
pomyśl o wspólnych wakacjach 

– wspólne podróże łączą na wieki wspaniałymi 
wspomnieniami. Zaczniesz rozważać zmianę 
pracy. 

BYK (20.04. – 22.05.) 
– Po ostatnich problemach 
miłosnych nie ma już ani śladu. 
Staraj się nie szukać dziury 

w całym, aby znów nie doprowadzić 
do kłótni. Spotkaj się z rodziną, ostatnio nie 
masz dla nich czasu, a być może oni potrzebują 
Ciebie. Warto się tym zainteresować.  

BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Pomyśl 
o drobnym remoncie, a jeśli sprawa 
Cię przerasta, to chociaż 
o gruntownych porządkach 

i przemeblowaniu. Nowa przestrzeń 
sprawi, że będziesz mieć głowę pełną 

pomysłów do interesów. W życiu osobistym nie 
szykują się żadne zmiany, nie oznacza to jednak, 
że będziesz narzekać na nudę.  

RAK (22.06. – 22.07.) – Jeśli dalej 
marzysz o idealnej figurze na lato, 
najwyższa pora zacząć działać 
w tym kierunku. Zacznij 

od delikatnej zmiany diety i małym 
wysiłku fizycznym – długie wiosenne spacery 
wpłyną też świetnie na Twoje samopoczucie.  

LEW (23.07. – 23.08.) – Odłóż 
nerwy na bok, gdyż nie pomogą Ci 
rozwiązać problemów, a wręcz 
sprawią, że wszystko idzie nie 

po Twojej myśli. Nie plątaj się teraz 
w żadne romanse, gdyż inne sprawy są 

ważniejsze. Na miłość przyjdzie czas nieco 
później… 

PANNA (24.08. – 22.09.) – Twój 
partner ewidentnie daje Ci coś 
do zrozumienia. Jeśli nie wiesz 
o co chodzi – zapytaj go wprost. 

Wszelkie niejasności należy 
wyjaśniać jak najszybciej – zanim przerodzą się 
w poważne kłopoty.  

WAGA (23.09. – 22.10.) – Pora 
zacząć wcielać plany w życie. Ile 
czasu myślisz już o małej wycieczce 
lub zakupie nowego sprzętu? 

Wiosna sprzyja realizacji wszystkich 
planów. Pomyśl też nad małą zmianą diety.  

SKORPION (23.10. –21.11) 
– Otaczaj się ludźmi, których 
kochasz. Unikaj tych, z którymi 
ciągle masz problemy. Po co 

szukać kolejnych, lepiej spędzać 
czas w miłym gronie. Pomyśl 

nad zorganizowaniem rodzinnego wyjazdu.  

STRZELEC (22.11. – 21.12.) 
– Pomyśl o rodzinie – w ostatnim 
czasie lekko ich zaniedbałaś. 
Wasze relacje zawsze były dobre, 

więc szkoda to zmieniać. W pracy 
nie szykują się żadne zmiany. Jeśli 

zależy Ci na awansie, sama musisz o to zadbać. 
Najwyższa pora na wiosenne porządki. 

reklama

TEATR  
marzec  2020

01, niedz, godz. 18:00 Dead girls wanted 
03, wt, godz. 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza 
04, śr, godz. 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza 
05, czw, godz. 19:00 Duchologia polska 
06, pt, godz. 19:00 Duchologia polska / POŻEGNANIE 
Z TYTUŁEM 
07, sob, godz. 18:00 Przodownicy miłości. Rewia 
związkoworobotnicza.  
08, niedz, godz. 18.00 Przodownicy miłości. Rewia 
związkoworobotnicza.  
13, pt, godz. 19:00 Ślub / PREMIERA  
14, sob, godz. 18:00 Ślub 
15, niedz, godz. 18:00 Ślub 

17, wt, godz. 10:00 Tango 
18, wt, godz. 10:00 Tango 
19, czw, godz. 10:00 Ślub 
20, pt, godz. 10:00 Ślub 
20, pt, godz. 19:00 Prezent urodzinowy 
21, sob, godz. 18:00 Pomoc domowa  
22, niedz, godz. 18:00 Pomoc domowa 
24, wt, godz. 10:00 Wróg – instrukcja obsługi 
25, śr, godz. 10:00 Wróg – instrukcja obsługi 
29, niedz, godz. 18:00 Przodownicy miłości. Rewia 
związkoworobotnicza. 
31, wt, godz. 10:00 Nowa Księga Dżungli

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

ZAPROSZENIA

Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy 
dwa podwójne zaproszenia na spektakl, 
zatytułowany „Ślub” w dniu 15 marca 
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. 

„Ślub” Witolda Gombrowicza, 
w reżyserii Radosława Rychcika, to 
najnowsza premiera w Teatrze Zagłębia, 
która zostanie wystawiona 
na sosnowieckiej scenie, bez oglądania 
się na przesądy, w piątek, 13 marca 
o godzinie 19.00. 
 
Gom bro wicz na pi sał „Ślub” w 1946 r., 
w trak cie po by tu w Ar gen ty nie. Jest on 
jed nym z trzech, obok dra ma tów „Ope -
ret ka” i „Iwo na, księż nicz ka Bur gun da”, 
sce nicz nych utwo rów Gom bro wi cza. 

 To opo wieść o sy nu mar no traw nym, 
któ re go po wrót do do mu ma przy nieść 
po jed na nie, a po wo du je prze wró ce nie po -
rząd ku w ro dzi nie. Hen ryk de tro ni zu je 
swo je go oj ca, by sam udzie lić so bie ślu bu. 
Gom bro wi czow ski dra mat jest opo wie -
ścią o zmia nie na szych przy zwy cza jeń oraz 

dys ku sją na te mat współ cze sne go mo de lu 
ro dzi ny. To woj na psy cho lo gicz na po mię -
dzy świa tem mło dych i sta rych, po mię dzy 
by ciem so bą a sztucz no ścią.  

Wśród twór ców oprócz Ra do sła wa 
Rych ci ka znaj dzie my rów nież Łu ka sza 
Bła że jew skie go, od po wie dzial ne go za sce -
no gra fię i ko stiu my, Pio tra i Mi cha ła Li -
sów two rzą cych mu zy kę i multimedia 
oraz cho re ogra fa – Ja ku ba Le wan dow -
skie go. Za gra ją: Mar ta Bień kow ska, Mi -
chał Ba ła ga, To masz Ko cuj, Grze gorz 
Kwas, Zbi gniew Le ra czyk, Woj ciech Le -
śniak oraz Jo an na Po łeć, któ ra nie daw no 
do łą czy ła do ze spo łu ak tor skie go so sno -
wiec kie go te atru.  

„Ślub” bę dzie moż na zo ba czyć rów -
nież 14 i 15 mar ca, 19 i 20 mar ca oraz 17 
kwiet nia w ra mach „Pre mie ry na uczy ciel -
skiej”. ST 

Prace Laury Makabresku, 
artystki wizualnej 
i fotografki, będzie  
można oglądać w Zamku 
Sieleckim w Sosnowcu już 
od 13 marca. Makabresku 
zadebiutowała w 2012 roku 
wystawą „The Moon   
is for Adults only”,  
podczas festiwalu 
Miesiąca Fotografii 
w Krakowie. 

 
 

Od te go mo men tu twór czość ar -
ty stycz na Ma ka bre sku sta le po -
więk sza gro no za in te re so wa nych 
jej me lan cho lij no -mi stycz no -
-kre acyj nym świa tem fo to gra fii. 
W 2017 ro ku ar tyst ka zo sta ła 
za pro szo na do za pre zen to wa nia 
fo to gra fii w ra mach  57. We nec -
kie go Bien na le (Mię dzy na ro do -
wej Wy sta wy Sztu ki Współ cze -
snej), gdzie uczest ni czy ła w pro -
jek cie Per so nal Struc tu re – open 
bor ders. Bra ła udział w wie lu 
wy sta wach fo to gra fii w kra ju 
i za gra ni cą (m. in. w No wym 
Jor ku i Bra zy lii). Jest lau re at ką 
Na gro dy Ar te onu za rok 2018. 
Pra ce ar tyst ki znaj du ją się w licz -
nych ko lek cjach pry wat nych. 
Ma ka bre sku po cho dzi z Brze -
ska. Miesz ka i two rzy w Kra ko -
wie. Wię cej in for ma cji moż -
na zna leźć na stro nie: http://lau -
ra ma ka bre sku.com/. Ku ra tor ką 
wy sta wy jest Ad ria na Zim no wo -
da. Wer ni saż od bę dzie 13 mar ca 
o godz. 18.00. Wy sta wę moż -
na oglą dać do 19 kwiet nia. red 

Wer ni saż prac Zbi gnie wa Blu ka cza od bę -
dzie się 12 mar ca w Mu zeum -Pa ła cu 
Scho ena w So snow cu. Pre tek stem jej po -
wsta nia jest ju bi le usz 30-le cia pra cy twór -
czej ar ty sty. Cią gły ruch, zmien ność, prze -
pływ ener gii w świe cie fi zycz nym i nie ma -
te rial nym, sta no wią cy isto tę ży cia, jest 
mot tem je go za in te re so wań. Tę zmien -
ność wi dać wy raź nie w ob ra zach mi strza, 
któ ry sta ra się uchwy cić, do trzeć, czy na wet 
wró cić do naj lep sze go mo men tu pla stycz -
nej opo wie ści. In spi ra cję czer pie z na tu ry, 
a je go ulu bio nym te ma tem jest pej zaż. Ar -

ty sta upra wia ma lar stwo, któ re od dzia łu je 
na zmy sły i emo cje. 

Zbi gniew Blu kacz jest ma la rzem, pe -
da go giem, pro fe so rem Aka de mii Sztuk 
Pięk nych w Ka to wi cach, w któ rej pra cu -
je od 1988 ro ku. Obec nie pro wa dzi Pra -
cow nię Ma lar stwa w Ka te drze Ma lar -
stwa, Ry sun ku i Rzeź by. Swo ją twór -
czość pre zen to wał na 23 wy sta wach in -
dy wi du al nych i po nad 150 zbio ro wych. 
Wer ni saż roz pocz nie się o godz. 18.00. 
Wy sta wę moż na oglą dać do 11 kwiet -
nia. red

Kadr ze sztuki „Ślub” Witolda Gombrowicza. 
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