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M
aciej Łydek

Sylwia Turzańska 
  
Sym bo licz na ło pa ta na pla cu bu do wy no wej li nii 
tram wa jo wej zo sta ła wbi ta w zie mię 22 wrze śnia 
w Za gó rzu. Na tę chwi lę miesz kań cy cze ka li… 38 
lat. – Pa ra fra zu jąc tekst pio sen ki ze spo łu Go lec 
uOrkiestra, moż na by rzec, że… tu na ra zie jest 
ścier ni sko, ale bę dzie to ro wi sko – stwier dził Bo le -
sław Kna pik, pre zes spół ki Tramwaje Śląskie.  

No wa li nia tram wa jo wa bę dzie prze bie gać od do -
tych cza so wej pę tli tram wa jo wej po przez dwu po zio -
mo we skrzy żo wa nie z ul. Bra ci Mie ro szew skich (tu -

ne lem pod jezd nią), przez nie użyt ki do al. Wol no -
ści, przez ul. ks. Blach nic kie go i da lej wzdłuż ul. Bia -
ło stoc kiej, al. Pa de rew skie go i ul. Mar szał ka Ry dza 
Śmi głe go do ron da im. Ja na Paw ła II, gdzie pla no -
wa ne jest za koń cze nie tra sy pę tlą tram wa jo wą.  

– To szczególny mo ment dla na sze go mia sta. 
Trzy dzie ści osiem lat cze ka li śmy na to, że by prze -
pro wa dzić in we sty cję, waż ną dla miesz kań ców 
So snow ca. Każ dy, kto ro zu mie, ja kie zna cze nie 
ma zrów no wa żo ny i eko lo gicz ny trans port, wie, że 
tyl ko szy na, tram waj czy po ciąg przy nie sie efekt 
czy ste go wo je wódz twa ślą skie go, czy stej aglo me -

ra cji – pod kre ślił Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent 
So snow ca. 

 In we sty cja jest wie lo eta po wa i wy ma ga współ -
pra cy oraz ko or dy na cji wie lu spe cja li stów. Wy ko -
naw cą za da nia zo sta ło wy bra ne kon sor cjum firm: 
Eu ro via Pol ska S.A. z Bie lan Wro cław skich, 
KZN Ra il Sp. z o.o. z Kra ko wa i No wak Mo -
sty Sp. z o.o. z Dą bro wy Gór ni czej.  

W ra mach bu do wy wia duk tu nad to ra mi tram -
wa jo wy mi na ul. Bra ci Mie ro szew skich po wsta nie 
cen trum prze siad ko we z przy stan ka mi tram wa jo -
wy mi, któ re bę dą się znaj do wać pod wia duk tem 

i przy stan ka mi au to bu so wy mi na wia duk cie. Po -
łą czy je klat ka scho do wa oraz win dy. Na dru gim 
koń cu no we go od cin ka prze bu do wa ne zo sta nie 
ron do. W środ ku znaj dzie się pę tla tram wa jo wa, 
a przy stan ki, za rów no koń co wy, jak i dwa po cząt -
ko we – z to rem od staw czym i punk tem dys po zy -
tor skim zo sta ną zlo ka li zo wa ne w pa sie dzie lą cym 
jezd nie ul. Mar szał ka Ry dza Śmi głe go.  

In we sty cja jest współ fi nan so wa na przez Unię Eu -
ro pej ską ze środ ków Fun du szu Spój no ści. Ca ła in -
we sty cja bę dzie kosz to wać ok. 88,6 mln zł net to, 
a tram waj mu ru szyć już pod ko niec stycz nia 2023 r.

Pierwsza łopata na placu budowy w Zagórzu została wbita w ziemię, m.in. przez Arkadiusza Chęcińskiego, prezydenta miasta. 

Weź udział w głosowaniu 
i wybierz najlepsze projekty, 
które zostaną zrealizowane 
w ramach 7. edycji Budżetu 
Obywatelskiego. Mieszkańcy 
mają do wyboru w sumie  
104 projekty, a głosować 
mogą do 5 października. 
Każdy z mieszkańców, bez 
względu na wiek, może oddać 
głos na jeden projekt 
rejonowy i drugi 
ogólnomiejski.

„Zachowuj się na rowerze” to 
pierwszy poradnik dla 
rowerzystów, który został 
wydany w Sosnowcu.  Oprócz 
mapy z drogami i szlakami 
rowerowymi, w publikacji 
znajdują się najważniejsze 
informacje o tym, jak 
zachowywać się na rowerze 
i wiele innych ciekawostek dla 
miłośników dwóch kółek. 
Poradnik można otrzymać 
w Centrum Informacji 
Miejskiej. 
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Rusza budowa pierwszej od lat nowej linii tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 
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Bezpłatne szczepienia 
dla seniorów i nie tylko
Krzysztof Polaczkiewicz 
 
– To do pie ro po czą tek, po nie -
waż wkrót ce ru szy pro gram 
szcze pień, m.in. pra cow ni ków 
oświa ty – pod kre śla pre zy dent 
So snow ca, Ar ka diusz Chę ciń -
ski. 

Od wie lu lat So sno wiec or ga -
ni zu je dla se nio rów bez płat ne 
szcze pie nia prze ciw ko gry pie. 
W ubie głym ro ku sko rzy sta ło 
z nich 2 tys. osób. Te raz ta licz -
ba ma wzro snąć do 4 tys. Mo wa 
o gru pie se nio rów od 60 do 75 
ro ku ży cia. – Se nio rzy po 75 ro -
ku są ob ję ci kra jo wym pro gra -
mem bez płat nych szcze pień. 
Z na sze go pro gra mu mo gą 
więc sko rzy stać nie co młod si 
se nio rzy. Oprócz miesz kań ców 
zgła sza ją cych się bez po śred nio 
do przy chod ni na szcze pie nie, 
za dba my tak że o pod opiecz -
nych so sno wiec kiech ośrod ków 
wspar cia, a więc do mów po mo -
cy spo łecz nej oraz Za kła du 
Opie kuń czo -Lecz ni cze go So -
sno wiec kie go Szpi ta la Miej -
skie go – in for mu je An na Je dy -
nak, peł no moc nik pre zy den ta 
mia sta, od po wie dzial na m.in. 
za zdro wie i opie kę spo łecz ną. 
Koszt szcze pień to 200 tys. zł. 
Oso by w wie ku od 60 do 75 lat 
włącz nie, po sia da ją ce ak tu al ne 
orze cze nie o nie peł no spraw no -
ści w stop niu znacz nym bę dą 
mo gły sko rzy stać ze szcze pie nia 
w miej scu za miesz ka nia. 

Wy ło nio ne w wy ni ku kon -
kur su pod mio ty, któ re bę dą od -
po wie dzial ne za wy ko na nie 
szcze pień, to NZOZ Na sza 
Przy chod nia (ul. Ki sie lew skie -
go 2), SANTE CLINIC SP. 
Z O. O. SP. K. al. (Wol no -
ści 6), Fun da cja Unia Brac ka 
(ul. Dmow skie go 61 oraz 
Ogro do wa 1), Za kład Lecz nic -
twa Am bu la to ryj ne go – ośrod ki 
przy ul. Wa wel 15, Woj ska 

Pol skie go 19, No wo po goń -
ska 57, Hal le ra 5. 

– Pan de mia Co vid -19 spra wi -
ła, że wszy scy mu si my zwra cać 
bacz niej szą uwa gę na każ de 
prze zię bie nie. Mu si my za dbać 
o pra cow ni ków oświa ty, po mo cy 
spo łecz nej, a tym sa mym 
o uczniów i pod opiecz nych 
MOPS-u, opie ku nów se nio rów. 
Dla te go mia sto ogło si ło dru gi 
kon kurs na bez płat ne szcze pie nia 
ochron ne prze ciw ko gry pie. Mo -
wa o gru pie oko ło 7 tys. osób, 
w tym: pra cow ni ków oświa ty, 
MOPS-u, MOSiR-u, Urzę du 
Mia sta, MZZL-u, DPS-u, jed -
no stek kul tu ry. Każ da z in sty tu -
cji prze sła ła do UM in for ma cję 
na te mat licz by pra cow ni ków za -
in te re so wa nych szcze pie niem. 
Z ro ze zna nia wy ni ka, że jest to 
gru pa ok. 1800 osób. Kosz szcze -

pień to bli sko 120 tys. zł – do da je 
An na Je dy nak. 

– War to w tym miej scu do -
dać, że szcze pie nia są do bro -

wol ne. Ni ko go nie bę dzie my 
do ni cze go zmu szać, każ dy po -
dej mie sa mo dziel ną de cy zję 
– mó wi pre zy dent Chę ciń ski.

TU ZASZCZEPIĄ SIĘ SENIORZY

Zainteresowani szczepieniami mieszkańcy powinni skontaktować 
się z poniższymi podmiotami leczniczymi w Sosnowcu, w celu 
ustalenia daty wizyty kwalifikującej u lekarza.

Przeciwko grypie będzie mogło się zaczepić około czterech tysięcy seniorów.  

Kapituła Odznaki Zasłużony dla Miasta 
Sosnowca przyznała dwa wyróżnienia

Miasto

Miasto wyłoniło podmioty, które wykonają szczepienia ochronne przeciwko grypie mieszkańcom  
w wieku 60 do 75 lat. O realizacji szczepień i zapisach przychodnie będą informować w pierwszych dniach  
października. 

Nazwa podmiotu 
leczniczego

Adres Telefon

NZOZ Nasza 
Przychodnia

ul. Kisielewskiego 2 32 263 24 84

SANTE CLINIC  
SP. Z O.O. SP. K.

al. Wolności 6 32 292 48 47

Fundacja  
Unia Bracka

ul. Dmowskiego 61 
ul. Ogrodowa 1

32 298 89 37  
32 298 26 04 
32 296 96 21

Zakład 
Lecznictwa 
Ambulatoryjnego

ul. Wawel 15 
ul. Wojska Polskiego 19 
ul. Nowopogońska 57 
ul. Hallera 5

32 368 48 00  
32 269 88 60  
32 269 41 31  
32 291 37 87

arc

Podczas wrześniowej sesji 
Rady Miejskiej wręczono 
Odznaki Zasłużony dla 
Miasta Sosnowca. Ten 
zaszczytny tytuł nadano 
Kazimierzowi Łydkowi 
oraz pośmiertnie 
Wilhelmowi Zychowi. 
W jego imieniu 
wyróżnienie odebrał syn. 
 
Ka zi mierz Ły dek ode brał ty tuł 
za wspie ra nie, mo ty wo wa nie 
i da wa nie szans miesz kań com 
i in sty tu cjom na sze go mia sta. 
Je go dro ga za wo do wa roz po -
czę ła się po ukoń cze niu stu -
diów na Po li tech ni ce Ślą skiej 
w Gli wi cach. Naj pierw Za kład 
Bu do wy Ma szyn i Urzą dzeń 
Hut ni czych w So snow cu, po -
tem Fa bry ka Ło żysk Tocz nych 
Pre ma -Mil met. To tam, 
w 1991 ro ku, obej mu je sta no -
wi sko dy rek to ra pro duk cji, 
a w la tach 1995- 1996 ja ko 
czło nek za rzą du uczest ni czy 
w pro ce sie pry wa ty za cji za kła -
du. Osta tecz nie w 1996 ro ku 
część pro duk cji ło żysk za kła du 
FŁT Pre ma -Mil met przej mu je 
The Tim ken Com pa ny, świa -
to wy li der pro duk cji ło żysk 
stoż ko wych, obej mu jąc po cząt -
ko wo sta no wi sko dy rek to ra 
pro duk cji, a od 2000 ro ku sta -
no wi sko człon ka za rzą du – dy -
rek to ra ge ne ral ne go Tim ken 
Pol ska sp. z o. o., gdzie pra cu je 
nie prze rwa nie do mar ca 2020 
ro ku. 

Pra ca za wo do wa po zwo li ła 
mu ak tyw nie uczest ni czyć 
w dzia łal no ści ame ry kań skiej 
Fun da cji Ro dzi ny Tim ken. To 
dzię ki je go za an ga żo wa niu so -
sno wiec kie pro jek ty wy gry wa -
ły z in ny mi z ca łe go świa ta. 
Tyl ko dzię ki je go oso bi ste mu 
wspar ciu i umie jęt nym prze -
ko na niu władz Fun da cji 
Tim ken w USA na prze strze -
ni ostat nich dwu dzie stu lat 
do So snow ca tra fi ło kil ka -
dzie siąt mi lio nów do la rów. 
Po tęż ne su my za si li ły fun da -
cje, so sno wiec kie szpi ta le, 

szko ły, ho spi cjum i nie mal 
wszyst kie in sty tu cje kul tu ry. 
Po tra fił do strze gać po ten cjał, 
da wał szan sę na roz wój ta len -
tów i wspie rał tych, któ rzy tej 
po mo cy naj bar dziej po trze bo -
wa li.  

Ka pi tu ła Od zna ki Za słu żo -
ny dla Mia sta So snow ca po -
sta no wi ła tak że po śmiert nie 
nadać ten za szczyt ny ty tuł 
Wil hel mo wi Zy cho wi – czło -
wie ko wi, któ ry na za wsze po -
zo sta nie w na szych wspo -
mnie niach i na kar tach hi sto rii 
na sze go mia sta.  

Wil helm Zych uro dził się 
w 1942 ro ku w Gor li cach. 
Ukoń czył Aka de mię Gór ni -
czo -Hut ni czą w Kra ko wie 
i uzy skał ty tuł ma gi stra in ży -
nie ra me ta lur ga. Gdy skoń czył 
stu dia, pra co wał w Hu cie Me -
ta li Nie że la znych w Ka to wi -
cach Szo pie ni cach na sta no wi -
skach kie row ni czych. Póź niej 
był dy rek to rem w Fa bry ce 
Prze wo dów Ener ge tycz nych 
w Bę dzi nie. Był tak że pry wat -
nym przed się bior cą w bran ży 
mo to ry za cyj nej. Od lat pro wa -
dził cen trum mo to ry za cyj ne 
przy ul. Go spo dar czej w So -
snow cu. 

Wie lo krot nie peł nił funk cję 
rad ne go w So snow cu. Był za -
stęp cą pre zy den ta mia sta, 
a tak że prze wod ni czą cym Ra -
dy Miej skiej. Z lo kal nej po li -
ty ki od szedł w 2018 ro ku, gdy 
nie ubie gał się już o man dat 
rad ne go. 

Udzie lał się spo łecz nie 
przez ca łe ży cie. Peł nił funk cję 
pre ze sa Ko ła SITPH przy 
Hu cie Me ta li Nie że la znych 
w Ka to wi cach oraz funk cję 
wi ce pre ze sa Fun da cji im. Ja -
na Kie pu ry w So snow cu. Był 
współ za ło ży cie lem Sto wa rzy -
sze nia Kup ców Pol skich w So -
snow cu, tam peł nił kil ka ra zy 
funk cję pre ze sa. Za sia dał tak -
że m.in. w Sej mi ku Go spo dar -
czym wo je wódz twa ślą skie go 
czy ra dzie Kra jo wej Izby Go -
spo dar czej. KP

Zasłużeni  
dla Sosnowca
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Spłonęło składowisko odpadów
Był niebezpieczny pożar i kilkugodzinna akcja gaśnicza, teraz czas na śledztwo. Prokuratura Okręgowa w Katowicach wszczęła postępowanie w sprawie pożaru, do 
którego doszło na terenie jednej z prywatnych działek przy ul. Radocha w Sosnowcu. Według wstępnych ustaleń paliły się pojemniki z substancjami chemicznymi, które 
składowane były w tym miejscu nielegalnie. 

reklama

Sylwia Turzańska 
 
 Te ren ten na le ży do Skar bu Pań stwa i jest we 
wie czy stym użyt ko wa niu oso by pry wat nej. Po żar 
wy buchł w śro dę, 16 wrze śnia póź nym po po łu -
dniem, a po kil ku go dzi nach in ten syw nej ak cji 
ogień zo stał już opa no wa ny. Na miej sce zo sta ła 
skie ro wa na tak że spe cja li stycz na gru pa che micz -
na stra ży po żar nej, któ ra na bie żą co mo ni to ro wa -
ła ja kość po wie trza.  

 – W tej chwi li na miej scu jest po go rze li sko, 
a w naj bliż szych go dzi nach straż bę dzie prze cze -
sy wa ła te ren i spraw dza ła, czy w któ rymś z miejsc 
nie tli się ogień.  By łem na miej scu po ża ru do go -
dzin noc nych i je stem pod ogrom nym wra że niem 
służb. Jesz cze raz chciał bym po dzię ko wać służ -
bom, któ re wy ka za ły się nie la da bo ha ter stwem 
i umie jęt no ścia mi w do ga sza niu po ża ru. Eks pre -
so wa re ak cja i współ pra ca wszyst kich służb, za -

rów no miej skich, jak i wo je wódz kich, spo wo do -
wa ły, że w tym momen cie po żar za koń czył 
się. Na na szą proś bę jed nost ka che micz na zba -
da ła ja kość po wie trza w naj bliż szych pla ców -
kach edu ka cyj nych. Po wie trze jest w nor mie 
i nie ma obaw o na sze po cie chy – prze ka zał 
po noc nej ak cji Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent 
So snow ca. 

Wszyst ko wska zu je na to, że to ko lej na od sło -
na pod pa la nia nie le gal nych śmier ci w ce lu za ro -
bie nia gi gan tycz nych pie nię dzy na skła do wa niu 
od pa dów i unik nię cia kosz tow nej uty li za cji. 
– W Pol sce ma my do czy nie nia z nie le gal nym 
pro ce de rem pod rzu ca niem od pa doẃ przez nie -
uczci wych lu dzi, a wręcz ban dy tów. Nie ste ty, już 
te raz moż na po wie dzieć, że So sno wiec, po dob nie 
jak in ne mia sta, padł ich ofia rą. Na ten mo ment 
przy czy ny po ża ru nie są zna ne – stwier dził wprost 
na swo im pro fi lu FB pre zy dent So snow ca. 

Ta kie sa me zda nie ma ją też miesz kań cy. 
– Prze cież te po ża ry wy bu cha ją re gu lar nie w ko -
lej nych mia stach. Ktoś nas tru je, zwo zi te od pa -
dy, na wet z za gra ni cy, a sam za ra bia mi lio ny, nie 
li cząc z ni czym i ni kim. To jest praw dzi wa ma fia. 
Pie nią dze lep sze niż na nar ko ty kach – stwier dził 
Jan Po de lski, miesz ka niec So snow ca.  

Wia do mo już, że spło nę ło oko ło 1100 po jem -
ni ków z tru ją cą cie czą po pro duk cji la kie rów. 
Jesz cze za nim do szło do po ża ru, bie gli na zle ce -
nie ka to wic kiej pro ku ra tu ry, któ ra przed wy bu -
chem po ża ru pro wa dzi ła po stę po wa nie do ty czą -
ce skła do wi ska, zba da li prób ki z nie le gal ne go 
skła do wi ska od pa dów. Stwier dzo no, że roz sz -
czel nie nie tych po jem ni ków jest za gro że niem 
dla lu dzi i przy ro dy. W stycz niu za koń czy ły się 
czyn no ści pro ku ra tor skie na te re nie skła do wi ska 
i do Urzę du Mia sta w So snow cu tra fi ło pi smo, 
że gmina mo że po dej mo wać dzia ła nia zmie rza -

ją ce do usu nię cia od pa dów. – Za mie rza li śmy 
prze jąć ten te ren. Oka za ło się, że nie ru cho mość 
wpraw dzie na le ży do Skar bu Pań stwa, ale jest 
w wie czy stym użyt ko wa niu oso by pry wat nej, 
któ ra dzier ża wi go ko lej nym oso bom. Po za tym 
na le ży pa mię tać, że koszt uty li za cji tych od pa -
dów to rząd od 6 do 10 mi lio nów zło tych, 
za któ ry mie li za pła cić miesz kań cy So snow ca. 
Wy stą pi li śmy w tej spra wie do kil ku firm, któ re 
każ do ra zo wo od po wia da ły, że w 2020 ro ku nie 
bę dzie to moż li we – wy ja śnił Ar ka diusz Chę ciń -
ski.  

Ogień stra wił nie tyl ko po jem ni ki, gdzie trzy -
ma no tru ją ce sub stan cje, ale tak że bu dyn ki i ma -
ga zy ny na le żą ce do są sied nich firm.  

Pod czas ostat niej se sji Ra dy Miej skiej pre zy -
dent po dzię ko wał stra ża kom bio rą cym udział 
w ak cji oraz pra cow ni kom MZUK-u i Cen trum 
Usług So cjal nych i Wsparcia.

Po kilku godzinach intensywnej i sprawnej akcji ogień został opanowany.
Podczas ostatniej sesji RM władze miasta złożyły podziękowania strażakom biorącym udział w akcji oraz 
pracownikom MZUK-u i Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia. 

Nielegalny proceder, olbrzymi pożar, gigantyczne pieniądze w tle

Miasto
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Twój głos ma znaczenie
Głosowanie w 7. edycji Budżetu Obywatelskiego w Sosnowcu ruszyło 25 września i potrwa do 5 października. 

Syl wia Tu rzań ska 
 
Miesz kań cy ma ją do wy bo ru 104 pro jek ty. 
Co tym ra zem za pro po no wa li so sno wi cza -
nie? PsiLądek Do brej Za ba wy z upo rząd -
ko wa niem skwe ru przy ul. Kró lew skiej, 
kom pleks do gril lo wa nia w par ku im. Jac ka 
Ku ro nia w Ka zi mie rzu Gór ni czym, bu do -
wę i uru cho mie nie fon tan ny mul ti me dial -

nej w par ku przy ul. Mi ne rów oraz już tra -
dy cyj nie no we urzą dze nia na pla cach za -
baw, wy bieg dla psów, za kup no wo ści wy -
daw ni czych dla bi blio tek, re mon ty skwe -
rów i dróg oraz bu do wę miejsc par kin go -
wych.  

Każ dy z miesz kań ców, bez wzglę du 
na wiek, mo że od dać swój głos na stro nie: 
www.oby wa tel ski.so sno wiec.pl. – Gło so -

wa nie trwa tyl ko chwi lę, a wspól nie mo że -
my od mie nić naj bliż szą nam oko li cę. Do -
tych czas, dzię ki Bu dże to wi Oby wa tel skie -
mu w So snow cu, zre ali zo wa li śmy po -
nad 200 in we sty cji. Od tych naj mniej szych, 
jak choć by usta wie nie kil ku ła wek, aż 
do więk szych przed się wzięć – mó wi pre zy -
dent So snow ca, Ar ka diusz Chę ciń ski. 

 Na for mu la rzu na le ży po dać imię, dru -
gie imię, na zwi sko, ad res za miesz ka nia, da -
tę uro dze nia, nu mer te le fo nu, a tak że za -
zna czyć oświad cze nie o praw dzi wo ści po -
da nych da nych i wy ra że nie zgo dy na ich 
prze twa rza nie. W przy pad ku bra ku dru gie -
go imie nia, na le ży wpi sać sło wo „brak”. 

 Każ dy miesz ka niec mo że od dać dwa 
gło sy, je den głos na pro jekt re jo no wy spo -
śród 86 pro jek tów i dru gi głos na pro jekt 
ogól no miej ski, któ rych zgło szo no w su -
mie 18.  

W przy pad ku oso by nie peł no let niej, na -
le ży po dać imię i na zwi sko ro dzi ca/opie ku -
na. Gło so wać moż na na pro jek ty z te re nu 
ca łe go mia sta. War to przy po mnieć, iż 
w ubie głym ro ku głos od da ło 22 128 so sno -
wi czan, a do re ali za cji tra fi ło 28 pro jek tów. 
Wię cej in for ma cji moż na uzy skać na stro -
nie:  www.oby wa tel ski.so sno wiec.pl.

Edupark przy SP nr 9 przy ul. Braci Mieroszewskich powstał w ramach BO. 
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Sosnowiecki urząd czeka na 
firmy, które zajmą się 
gruntowną przebudową 
ulicy Kukułek. 
 
W ostat nich la tach te ren wo -
kół uli cy Ku ku łek cie szy się 
ogrom nym za in te re so wa niem 
miesz kań ców, któ rzy wła śnie 
w tej oko li cy po sta no wi li za -
miesz kać.  Moż na śmia ło po -
wie dzieć, że wła ści wie po -
wsta ła no wa dziel ni ca, przez 
któ rą prze bie ga uli ca Ku ku łek. 
Stan jej na wierzch ni jest jed -
nak ka ta stro fal ny. Brak oświe -
tle nia oraz chod ni ków to naj -
waż niej sze man ka men ty uli cy. 

Pra ce bę dą po le ga ły na wy -
bu do wa niu 1,7 km prak tycz -
nie no wej dro gi. Uło żo na zo -
sta nie no wa pod bu do wa dro gi 
oraz po ło żo ny as falt, a tak że 
po ja wią się chod nik i oświe tle -
nie. – W kil ku miej scach zo -
sta ną zbu do wa ne wy nie sio ne 
skrzy żo wa nia, co au to ma tycz -
nie spo wo du je ogra ni cze nie 
pręd ko ści w ich re jo nie – wy -
ja śnia Je re miasz Świe rzaw ski, 
za stęp ca pre zy den ta So snow -
ca. Zmie ni się rów nież or ga ni -

zacja ru chu na uli cy 11 li sto pa -
da. Kie row com po now nie zo -
sta nie udo stęp nio na moż li -
wość zjaz du w ul. Ku ku łek dla 
ja dą cych od stro ny Niw ki 
i Dań dów ki. 

In we sty cji to wa rzy szyć bę -
dzie bu do wa ka na li za cji desz -
czo wej, a tak że prze bu do wa 
sie ci elek tro ener ge tycz nej, te -
le tech nicz nej, wo do cią go wej 
i ga zo wej. 

Nie mal rów no z ogło sze -
niem prze tar gu do mia sta do -
tar ła do bra in for ma cja z Urzę -
du Wo je wódz kie go w Ka to -
wi cach, któ ry po in for mo wał, 
że mia sto na prze bu do wę 
otrzy ma ło bli sko 2 mln zł 
z Fun du szu Dróg Sa mo rzą do -
wych, co sta no wi nie co po -
nad 20% pro cent ca łej in we -
sty cji. – Wy ko rzy sta my te pie -
nią dze w naj lep szy moż li wy 
spo sób. Cie szę się, że na sze 
sta ra nie i zmia ny w So snow cu 
są do ce nia ne w Urzę dzie Wo -
je wódz kim – do dał pre zy dent 
So snow ca. 

Wszyst kie pra ce po win ny 
być wy ko na ne w cią gu ro ku 
od da ty pod pi sa nia umo wy. ST 

Ulica Kukułek 
 do przebudowy 

Miasto

ogłoszenie

Weź udział w głosowaniu i wybierz najlepsze projekty, które zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 
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Prezydent pisze do parlamentarzystów
„Mija właśnie 14 lat od czasu podpisania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy 
węzła oraz drogi do Euroterminalu w Sławkowie” – tymi słowami rozpoczyna się list skierowany do wszystkich parlamentarzystów przez Arkadiusza Chęcińskiego, 
prezydenta Sosnowca w sprawie drogi ekspresowej S1. 

Krzysz tof Po lacz kie wicz 
 
Hi sto ria bu do wy wę zła i prze bu do wy S1 ma już 
swo ją hi sto rię. Po raz pierw szy GDDKiA umo -
wę na opra co wa nie do ku men ta cji pro jek to wej 
zwią za nej z bu do wą wę zła pod pi sa ła 18 wrze -
śnia 2006 ro ku. Dzię ki sta ra niom gmi ny So -
sno wiec do te ma tu po wró co no w 2017 ro ku. 
Efek tem do brej współ pra cy by ło pod pi sa nie 
po ro zu mie nia w spra wie re ali za cji za da nia „Bu -
do wa wę zła na cią gu dro gi S -1, wraz z po łą cze -
niem z ist nie ją cym ukła dem dro go wym mia sta 
So sno wiec”. W ślad za po ro zu mie niem gmi -
na So sno wiec przy stą pi ła do opra co wa nia do -
ku men ta cji pro jek to wej, z ko lei GDDKiA 
w Ka to wi cach do opra co wa nia do ku men ta cji 
pro jek to wej dla po trzeb za da nia pn.: „Roz bu -
do wa dro gi eks pre so wej S1 odc. So sno wiec 
– My sło wi ce”. 

Od po cząt ku by ło wia do mo, że za da nia są ze 
so bą ści śle po wią za ne i ro bo ty bu dow la ne re ali -
zo wa ne na pod sta wie obu do ku men ta cji bę dą 
mu sia ły być pro wa dzo ne w tym sa mym okre sie. 
Nie ste ty, w pierw szym kwar ta le 2018 ro ku, 

od re ali za cji umo wy od stą pi ło biu ro pro jek to we 
opra co wu ją ce do ku men ta cję na zle ce nie 
GDDKiA w Ka to wi cach. Od tam tej po ry nic 
się nie zmie ni ło. Dy rek cja nie uru cho mi ła prze -
tar gu na wy ło nie nie no we go biu ra, któ re do -
koń czy pro jekt. Z ko lei mia sto swo ją część za -
da nia zre ali zo wa ło i ma do ku men ta cję. To jed -
nak nie po zwa la na re ali za cję in we sty cji, po nie -
waż ko niecz na jest część GDDKiA. Z ko lei sa -
mo GDDKiA cze ka na ak tu ali za cję Pro gra mu 
In we sty cji, któ rą mu si przy jąć Mi ni ster stwo In -
fra struk tu ry. 

Kil ka dni te mu „ob ja wił” się praw dzi wy pro -
blem bra ku prze bu do wy. Cho dzi o bu do wę 
MOP-u. „W związ ku z trwa ją cym pro ce do wa -
niem roz wią zań tech nicz nych ma ją cych na ce lu 
sko mu ni ko wa nie, w spo sób zgod ny z obo wią -
zu ją cy mi wa run ka mi tech nicz ny mi, ist nie ją cej 
sta cji pa liw, na od cin ku ob ję tym roz bu do wą 
dro gi eks pre so wej S1 na od cin ku So sno wiec 
– My sło wi ce za szła ko niecz ność ure al nie nia 
pla nu za mó wień pu blicz nych. Te dzia ła nia uza -
sad nio ne są fak tem, iż na od cin ku S1 od wę zła 
Py rzo wi ce do gra ni cy pań stwa w Zwar do niu, 

GDDKiA nie po sia da ani jed ne go MOP-u. 
(…)” – czy ta my m.in. w pi śmie, któ re 
GDDKiA w Ka to wi cach na pi sał do Jo an ny Se -
ku ły, se na tor RP, za nie po ko jo nej bra kiem dzia -
łań w tym te ma cie. 

– To jest ja kaś abs trak cja. Chce my z bu dże tu 
mia sta wy bu do wać wart kil ka dzie siąt mi lio nów 
zło tych wę zeł, a tu co rusz, no we pro ble my się 
mno żą. Nikt na ca łej tra sie nie prze wi dział 
miejsc od po czyn ku dla po dróż nych? Nie wie rzę 
w to. To ko lej na gra na czas – nie kry je iry ta cji 
pre zy dent Chę ciń ski. 

Na so sno wiec kim od cin ku tra sy eks pre so wej 
S1 w cią gu ostat nich 18 mie się cy do szło 
do bli sko 200 ko li zji i kil ku na stu wy pad ków, 
w któ rych jed na oso ba stra ci ła ży cie, a 18 zo -
sta ło ran nych. Te dra ma tycz ne sta ty sty ki po -
ka zu ją, jak waż na jest bu do wa wę zła i prze bu -
do wa sa mej dro gi. – Po sta no wi li śmy co mie -
siąc w dniu pod pi sa nia przez GDDKiA umo -
wy na opra co wa nie do ku men ta cji pro jek to wej 
wy sy łać do wszyst kich po słów list z proś bą 
o wspar cie w tym te ma cie – do da je pre zy dent 
So snow ca. 

Dzia ła nia pre zy den ta So snow ca od po cząt -
ku swej pra cy ja ko par la men ta rzy sta wspie ra 
po seł Ma te usz Bo che nek. – Zgło si łem po -
praw kę do bu dże tu pań stwa w tej spra wie. Nie -
ste ty, wszy scy po sło wie z par tii rzą dzą cej za -
gło so wa li prze ciw. Naj bar dziej bul wer su ją ce 
jest to, że wśród nich by li par la men ta rzy ści wy -
wo dzą cy się z Za głę bia. Li czę, że ta ko lej na in -
ter pe la cja przy nie sie wresz cie sku tek. Pra -
wie 110 po sła nek i po słów, ze wszyst kich śro -
do wisk po li tycz nych za sia da ją cych w par la -
men cie, pod pi sa ło się̨ pod nią – prze ka zał po -
seł. 

Do współ pra cy włą czył się tak że Łu kasz Kra -
wiec, so sno wiec ki rad ny – Da je my so bie wszy -
scy jesz cze mie siąc. Je śli rząd i GDDKiA nie 
po dej mą żad nych dzia łań, bę dzie my zmu sze ni 
do za blo ko wa nia uli cy In we sty cyj nej, Trau gut ta 
i być mo że sa me go wę zła. Na gra li śmy dla mi -
ni stra Adam czy ka film, w któ rym po ka zu je my, 
z ja kim pro ble mem ma my do czy nie nia – wy ja -
śnił rad ny. Film zo sta nie do łą czo ny do li stu, 
któ ry tra fi do par la men ta rzy stów.

Miasto

reklama

Niechlubna historia budowy węzła i przebudowy S1    
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ADWOKAT RADZI ILONA CEBO-KUBICZEK  
adwokat

Co robić po 
rozwodzie, kiedy 
małżonek nie chce 
opuścić mojego 
domu?  

Obowiązek meldunkowy jest ustawowym 
zobowiązaniem do podania właściwemu urzędowi 
informacji o miejscu pobytu pod danym adresem. 
Służy przede wszystkim organom władzy 
publicznej i nie rodzi żadnych praw do lokalu. Nie 
będzie zatem uniemożliwiał usunięcia byłego 
małżonka z mieszkania. Jeżeli małżonkowie 
zajmują wspólne mieszkanie czy dom, sąd 
w wyroku rozwodowym orzeka o sposobie 
korzystania z tego mieszkania przez czas 
wspólnego w nim zamieszkiwania. Na żądanie 
małżonka, któremu sąd przyznaje prawo do lokalu 
mieszkalnego, sąd orzeka eksmisję drugiego 
małżonka.  
 
Ina czej jest, gdy nie ma współ wła sno ści. Je że li dom 
lub miesz ka nie sta no wi ma ją tek od ręb ny mał żon ka, 
mo że on żą dać eks mi sji współ mał żon ka ze wspól nie 
zaj mo wa nej nie ru cho mo ści j. w. Orze cze nie roz wo 
du mię dzy mał żon ka mi po wo du je, że praw no ro dzin 
ny ty tuł do lo ka lu wy ga sa, a więc po now nie wy łącz 
ne pra wo do lo ka lu, do mu prze cho dzi na mał żon ka, 

któ ry je pier wot nie na był, a by ły mał żo nek tra ci 
upraw nie nie do ko rzy sta nia z miesz ka nia, do mu. 
W ta kim przy pad ku, orze cze nie roz wo du mię dzy 
mał żon ka mi po wo du je, że mał żo nek ma ją cy wy łącz 
ne pra wo do lo ka lu miesz kal ne go, mo że żą dać eks 
mi sji by łe go współ mał żon ka. 

Na le ży pa mię tać, iż eks mi sja mo że od być się tyl ko 
w try bie prze wi dzia nym w usta wie o ochro nie praw 
lo ka to rów, miesz ka nio wym za so bie gmi ny i o zmia 
nie Ko dek su cy wil ne go. Współ lo ka tor mo że wy to 
czyć po wódz two o na ka za nie przez sąd eks mi sji mał 
żon ka, roz wie dzio ne go mał żon ka lub in ne go współ 
lo ka to ra te go sa me go lo ka lu, je że li ten swo im ra żą co 
na gan nym po stę po wa niem unie moż li wia wspól ne 
za miesz ki wa nie. Pod sta wą wy stą pie nia z po wódz 
twem o eks mi sję by łe go współ mał żon ka jest je go ra 
żą co na gan ne za cho wa nie. A więc w są dzie, w trak 
cie po stę po wa nia o eks mi sję, na le ży przed ło żyć od 
po wied nie do wo dy, któ re po twier dzą ka ry god ne za 
cho wa nie awan tu ry, za kłó ca nie po rząd ku.  

Mo gą to być np. od pi sy wy ro ków są do wych 
za znę ca nie się nad ro dzi ną, za in ne prze stęp stwa, za 
świad cze nia o le cze niu od wy ko wym, z izby wy trzeź 
wień, ze zna nia świad ków – są sia dów, któ rzy po 
twier dzą awan tu ry i za kłó ca nie po rząd ku przez oso 
bę, któ ra ma być eks mi to wa na, nie bie skie kar ty z po 
li cji oraz wszel kie in ne do wo dy, któ re po twier dzą ra 
żą ce i na gan ne za cho wa nia mał żon ka. 

Pra wo moc ne orze cze nie eks mi sji jed ne go z mał 
żon ków po wo du je utra tę przez nie go przy słu gu ją ce 
go mu do tych czas pra wa za miesz ki wa nia w miesz ka 
niu i za cho wa nie pra wa do dal sze go za miesz ki wa nia 
tyl ko przez dru gie go z mał żon ków.

Porady

reklama

Zatrzymana zaliczka  

 
Zamówiłam suknię ślubną i wpłaciłam zaliczkę, nie 
zadatek. Na pokwitowaniu wpisano wyraźnie 
zaliczka. Szczegóły umowy miały zostać uzgodnione 
i spisane w późniejszym terminie, ale w międzyczasie 
ze względów osobistych zmuszona byłam 
zrezygnować z sukni. Właścicielka salonu nie chce mi 
zwrócić zaliczki. Słyszałam, że zaliczka podlega 
zwrotowi, a zadatek firma może zatrzymać.  
 
Za licz ka po le ga na uisz cze niu przez za ma wia ją ce go 
pew nej kwo ty na po czet wy ko na nia umo wy, któ ra to 
kwo ta za li cza na jest na stęp nie na świad cze nie stro ny, 
któ ra ją da ła. Z za ło że nia za licz ka uwzględ nia na jest 
przez kon tra hen tów ja ko już za pła co na część na leż no 
ści, po zwa la ją ca na re ali za cję przed mio tu za mó wie nia. 
W przy pad ku gdy umo wa nie do cho dzi do skut ku, za 
licz ka pod le ga zwro to wi.  

Zgod nie z de cy zją Pre ze sa Urzę du Ochro ny Kon 
ku ren cji i Kon su men tów z dnia 30.06.2005 r. nr 
RGD 31/2005 za strze że nie przez przed się bior cę za 
trzy ma nia wpła co nej przez za ma wia ją ce go za licz ki 
w przy pad ku od stą pie nia od umo wy lub jej ogra ni cze 
nia, zo sta ło uzna ne za prak ty kę na ru sza ją cą zbio ro we 
in te re sy kon su men tów. Nie do pusz czal ne jest bo 
wiem przy pi sy wa nie za licz ce od szko do waw cze go 
cha rak te ru, pod czas gdy zgod nie z art. 394 ko dek su 
cy wil ne go je dy nie za da tek da ny przy za war ciu umo 
wy ma to zna cze nie, że w ra zie nie wy ko na nia umo wy 
przez jed ną ze stron, mo że zo stać za trzy ma ny przez 
dru gą stro nę. 

Gdy by w umo wie/po twier dze niu za pła ty znaj do wa 
ła się klau zu la o za trzy ma niu za licz ki na wy pa dek re zy 
gna cji z umo wy moż na wów czas po wo ły wać się na abu 
zyw ność ta kie go po sta no wie nia, ja ko kształ tu ją ce go 
pra wa i obo wiąz ki kon su men ta w spo sób sprzecz ny 
z do bry mi oby cza ja mi, ra żą co na ru sza jąc je go in te re sy. 
Zgod nie z art. 385¹ k. c. po sta no wie nie nie do zwo lo ne 

nie wią że kon su men ta, co po twier dza ją orze cze nia Są 
du Okrę go we go w War sza wie – Są du Ochro ny Kon ku 
ren cji i Kon su men tów, uzna ją ce za nie do zwo lo ne klau 
zu le o po dob nej tre ści: np.: z  dnia 04.08.2004 r. sygn. 
akt XVII Amc 56/03, wpi sa na do re je stru klau zul nie do 
zwo lo nych pod nr 170; z dnia 17.11.2005 r. sygn 
akt XVII Amc 56/05 wpi sa na do re je stru klau zul nie do 
zwo lo nych pod nr 630; z dnia 27.02.2006 r. sygn. 
akt XVII Amc 111/04, wpi sa na do re je stru klau zul nie 
do zwo lo nych pod nr 724, z dnia 18.09.2006 r. sygn. 
akt XVII AmC 91/05, wpi sa na do re je stru klau zul nie do 
zwo lo nych pod nr 912; z dnia 24.04.2006 r. sygn. 
akt XVII AmC 102/04, wpi sa na do re je stru klau zul nie 
do zwo lo nych pod nr 924; z dnia 09.02.2005 r. sygn. 
akt XVII AmC 112/04, wpi sa na do re je stru klau zul nie 
do zwo lo nych pod nr 938, z dnia 12.03.2007 r. sygn. 
akt XVII AmC 63/06, wpi sa na do re je stru klau zul nie do 
zwo lo nych pod nr 1162.  

Nie za leż nie od po wyż sze go obo wią zek zwro tu za licz 
ki nie wy klu cza moż li wo ści do cho dze nia przez przed się 
bior cę od szko do wa nia za szko dę, ja ką po niósł w związ 
ku z re zy gna cją z umo wy. Jed nak że aby sku tecz nie do 
cho dzić od szko do wa nia, wi nien on szko dę wy ka zać, np. 
ja kie kosz ty po niósł na po czet re ali za cji umo wy na mo 
ment re zy gna cji klien ta.  

War to rów nież za zna czyć, że przy za wie ra niu umów 
i uisz cza niu pew nej czę ści wy na gro dze nia czy ce ny, sa 
mo na zwa nie jej za licz ką czy za dat kiem mo że nie 
przesądzać o rze czy wi stym cha rak te rze przed pła ty. 
Istot ne jest bo wiem, co by ło wo lą stron i ja ką funk cję 
mia ła peł nić wpła co na kwo ta. Zda rza się bo wiem, że to 
co stro ny na zy wa ją za licz ką, peł ni w rze czy wi sto ści funk 
cję za dat ku i od wrot nie. Je śli na to miast przed się bior ca 
w opra co wa nym przez sie bie wzor cu umo wy – for mu 
la rzu/ re gu la mi nie, któ ry sto su je do za wie ra nia umów 
z kon su men ta mi, przy jął, że po bie ra na jest za licz ka, 
wów czas nie mo że bro nić się ar gu men tem, że jed nak jest 
to za da tek i pod le ga za trzy ma niu. Gdy by umo wa za wie 
ra ła za pis o za trzy ma niu za licz ki, wów czas by ła by pod 
sta wa do uzna nia go za po sta no wie nie nie do zwo lo ne. 

AD RIAN NA PEĆ  
rzecz nik praw kon su men ta

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

 Czwar ta edy cja kon kur su „Lo ka lu na kul tu rę” 
już za na mi. Zo sta li wy bra ni na jem cy lo ka li 
MZZL, któ rzy bę dą pro wa dzić dzia łal ność 
kul tu ral ną, ar ty stycz ną czy twór czą. Ten po -
mysł to ukłon w kie run ku osób, któ re ma ją faj -
ne po my sły, ale nie za wsze dys po nu ją środ ka -
mi fi nan so wy mi, by je zre ali zo wać.  
 W su mie do te go rocz nej edy cji zgło si ło się sie -
dem pod mio tów, a ko mi sja kon kur so wa przy -

zna ła czte ry lo ka le. Przy ul. 3 Ma ja 5 pro po nu ją 
za ło że nie Ga le rii Sztu ki i An ty ków, przy ul. 
Dę bliń skiej 1 po wsta nie stu dio fo to gra ficz ne, 
przy ul. ul. So bie skie go 3a au tor ska pra cow nia 
kra wiec ka, a przy ul. War szaw skiej 3/36 bę dą 
or ga ni zo wa ne za wo dy e -spor to we. Zwy cięz cy 
przez rok bę dą pła cić czynsz w wy so ko ści 1 zł 
za metr kwa dra to wy, a po tem pre fe ren cyj ną 
staw kę. ST

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 
w Sosnowcu zmieniło swoją lokalizację 
i obecnie działa w dawnej siedzibie I Liceum 
im. Roździeńskiego przy ul. Staszica 62, 
w pobliżu C. H. Plejada.  
 
 
Bez płat ne za ję cia OPP nr 1 od lat cie szą się 
ogrom ną po pu lar no ścią i są szan są dla wszyst -
kich, któ rzy pra gną od na leźć swo ją dro gę, po -
znać no we oso by i za bły snąć na kon kur sach, za -
wo dach i fe sti wa lach miej skich, re gio nal nych, 
wo je wódz kich czy na wet ogól no pol skich.  
In struk to rzy za pra sza ją na bez płat ne za ję cia in -

stru men tal ne, wo kal ne, ję zy ko we, ta necz ne, 
pla stycz ne i spor to we. Do dys po zy cji wy cho -
wan ków jest wie le sal, w tym rów nież au la 
z pro fe sjo nal ną sce ną. Za pi sy on -li ne już ru szy -
ły. – W tym ro ku nie za brak nie tak że no wo ści, 
czy li warsz ta tów z za kre su two rze nia te le dy -
sków i na gry wa nia pio se nek. Je ste śmy no wo -
cze śni, otwar ci i zmo ty wo wa ni do dzia łal no ści 
kre atyw nej – prze ko nu je Elż bie ta Ski ba, dy rek -
tor ka OPP nr 1. Aby do łą czyć do spo łecz no ści 
Ogni ska Pra cy Po zasz kol nej i roz wi jać swo je 
pa sje, wy star czy za pi sać się przez for mu larz 
pod tym lin kiem: http://www.opp1.so sno -
wiec.ehost.pl/in dex.php/za pi sy -on -li ne. ST

Pomysł na kulturę

Już w nowej siedzibie!

promocja
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Miasto otrzyma  
działki po kopalni
So sno wiec otrzy ma od Spół ki 
Re struk tu ry za cji Ko palń S.A. 
te ren po głów nej sie dzi bie 
KWK „Ka zi mierz -Ju liusz” 
przy ul. Ogro do wej wraz 
z wie żą wy cią go wą i dro ga mi 
do jaz do wy mi. To wy nik dłu -
gich ne go cja cji z SRK S.A. 
Gmi na zy ska oko ło trzech 
hek ta rów nie ru cho mo ści, 
a część bu dyn ków po ko pal ni 
„Ka zi mierz -Ju liusz” przej dzie 
w za rząd mia sta. – Je ste śmy 
na koń co wym eta pie po zy ski -
wa nia nie ru cho mo ści od 
Spół ki Re struk tu ry za cji Ko -
palń. Głów nie za le ża ło nam 
na te re nach po ko pal nia nych 
i za bu do wie, któ ra zo sta ła 
po ko pal ni, po nie waż ma my 
wie le pla nów, zwią za nych 
z tym ob sza rem – przy zna je 
Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy -
dent So snow ca. 

Po ro zu mie nie do ty czy tak -
że po nad 6 hek ta rów te re nów 
roz sia nych po ca łym So snow -
cu. – To głów nie dział ki w pa -
sie dro go wym oraz chod ni ki 
i zie leń ce, któ re uła twią po ru -
sza nie się i za bez pie czą miesz -
kań ców przed sprze da żą dzia -
łek  – przy zna je Je re miasz 

Świe rzaw ski, za stęp ca pre zy -
den ta So snow ca. 

Ne go cja cje obej mo wa ły 
rów nież te re ny, któ re SRK 
chce sprze dać w dro dze prze -
tar gu. – Za le ży nam rów nież 
na dział kach ko mer cyj nych, 
dla te go po pro si li śmy SRK 
o przy go to wa nie ofer ty sprze -
da ży te re nów spe cjal nie dla 
mia sta. Na dal uwa ża my, że te 
grun ty po win ni śmy otrzy mać 
bez płat nie. Za le ży nam na ich 
za go spo da ro wa niu w spo sób 
przez nas za pla no wa ny, dla te -
go bę dzie my czy nić sta ra nia, 
aby je prze jąć, a gdy bę dzie 
trze ba, tak że ku pić. Li czy my 
jed nak na to, że je śli nie otrzy -
ma my da ro wi zny, ofer ta przy -
go to wa na dla na sze go mia sta 
bę dzie na ty le atrak cyj na, że 
bę dzie my w sta nie za ku pić te 
dział ki i wy ko rzy sty wać je 
na po trze by na szych miesz kań -
ców – do da je. 

Kopalnia „Ka zi mierz Ju liusz” 
by ła ostat nią czyn ną ko pal nią 
w Za głę biu Dą brow skim. 29 
ma ja 2015 uro czy ście wy do by -
to na po wierzch nię ostat nią to -
nę wę gla, cał ko wi ta li kwi da cja 
za ję ła ko lej ne lata. ST  

So sno wiec ki Szpi tal Miej ski, 
wy cho dząc na prze ciw po trze -
bom pa cjen tów, wpro wa dził 
uprosz czo ne za sa dy udo stęp -
nia nia in for ma cji o sta nie 
zdro wia. Moż na je uzy skać te -
le fo nicz nie. Wszyst ko dzię ki 
iden ty fi ka cji na pod sta wie in -
dy wi du la ne go ko du PIN, 
upraw nia ją ce go oso bę upo -
waż nio ną do uzy ska nia in for -
ma cji.  

 – Wie my, że dla ro dzin pa -
cjen tów okres ho spi ta li za cji 
ich bli skich jest cza sem wy jąt -
ko wym i trud nym, a chęć uzy -
ska nia in for ma cji o sta nie 
zdro wia jest klu czo wa. Dla te -
go uła twi li śmy pro ce du rę uzy -
ska nia in for ma cji me dycz nej. 
Wpro wa dze nie tych za sad ma 
na ce lu zni we lo wa nie ne ga -
tyw nych skut ków ogól no pol -
skie go za ka zu od wie dzin. Na -
szą in ten cją jest to, by pa cjen ci 
so sno wiec kie go szpi ta la oraz 
bli scy za in te re so wa ni sta nem 
zdro wia, bez trud no ści mo gli 

kon tak to wać się z per so ne lem 
me dycz nym dro gą te le fo nicz -
ną – mó wi Ane ta Kaw ka, pre -
zes So sno wiec kie go Szpi ta la 
Miej skie go sp. z o.o. 

Wpro wa dzo na w  So sno -
wiec kim Szpi ta lu Miej skim 
pro ce du ra okre śla spo sób, 
w ja ki kon tro lo wa na jest toż -
sa mość oso by upo waż nio nej, 
po stę po wa nie w przy pad ku 
pa cjen tów przy tom nych, nie -

przy tom nych lub nie zdol nych 
do zro zu mie nia in for ma cji.  

Przy przy ję ciu do szpi ta la, pa -
cjent mo że wska zać oso by upo -
waż nio ne, którym pra cow ni cy 
szpi ta la mo gą prze ka zać in for -
ma cje i da ne o sta nie zdro wia 
pa cjen ta. Na stęp nie, per so nel 
me dycz ny udo stęp nia pa cjen to -
wi je go in dy wi du al ny nu mer, 
pod któ rym zo stał wpi sa ny 
do księ gi głów nej szpi ta la. Nu -

mer ten sta no wi kod PIN do stę -
pu dla osób upo waż nio nych 
do uzy ska nia in for ma cji o sta nie 
zdro wia te go pa cjen ta. Oprócz 
PIN-u pa cjen to wi prze ka zy wa -
ny jest nu mer te le fo nu, pod któ -
rym oso ba upo waż nio na mo że 
uzy skać w okre ślo nych go dzi -
nach in for ma cję o sta nie zdro -
wia pa cjen ta.  

W przy pad ku przy ję cia 
do szpi ta la pa cjen ta nie przy -
tom ne go lub pa cjen ta nie -
zdol ne go do zro zu mie nia in -
for ma cji, któ ry nie mógł 
wska zać oso by upo waż nio nej 
do uzy ska nia in for ma cji, pra -
cow ni cy szpi ta la prze pro wa -
dza ją wy wiad z oso bą dzwo -
nią cą. Te le fo nu ją cy po wi nien 
po dać swo je da ne oraz da ne 
pa cjen ta i od po wie dzieć po zy -
tyw nie na dwa lub czte ry py ta -
nia kon tro l ne, ta kie jak np. 
da ta uro dze nia lub PESEL, 
miej sce za miesz ka nia, dzień 
ho spi ta li za cji, spo sób zgło sze -
nia się do szpi ta la. ST

Jak uzyskać informacje o stanie zdrowia bliskich w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim? 

Wystarczy telefon i kod PIN pacjenta 
Ze względu na sytuację pandemiczną na początku marca wprowadzono w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim 
zakaz odwiedzin chorych. Obowiązuje do dnia dzisiejszego, co stanowi utrudnienie dla chorych i ich bliskich, 
zwłaszcza w przypadku pacjentów nieprzytomnych. 

Pacjent, który trafia do szpitala, otrzymuje indywidualny kod PIN. 
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Uli ca Ma ła chow skie go w sa -
mym cen trum mia sta to jed no 
z naj bar dziej ob le ga nych miejsc 
spo tkań so sno wi czan. Miesz -
kań cy bę dą mieć ko lej ny po -
wód, by „wpaść na Ma ła cha”. 

Spół ka Tram wa je Ślą skie 
zmie rza do wy ło nie nia wy ko -
naw cy, któ ry zaj mie się prze -
bu do wą to ro wi ska w uli cy 
Ma ła chow skie go – od ul. Mo -
ścic kie go do ul. 3 Ma ja. Zmie -
ni się tak że oto cze nie ulicy, 
a za tę mo der ni za cję bę dzie 
od po wia dać mia sto. Zgod nie 
z za mie rze nia mi, na krót kim 
frag men cie dro gi, od skrzy żo -
wa nia z ul. Mo ścic kie go do 
wjaz du pro wa dzą ce go do par -
kin gu pod ziem ne go i bu dyn -
ków miesz kal nych przy nim 
zlo ka li zo wa nych, dro ga ma 
być dwu kie run ko wa. Pro jekt 
obej mu je rów nież mo der ni za -
cję uli cy Ko ściel nej, po mię dzy 
ul. Mo drze jow ską a Ma ła -
chow skie go. W dru giej czę ści, 
czy li do skrzy żo wa nia z uli cą 

Tar go wą, dro ga ma być wy łą -
czo na z ru chu, po za do jaz da -
mi miesz kań ców do we -
wnętrz nych pla ców. Nie bę -
dzie już moż li wo ści do jaz du 
do alei Zwy cię stwa, od stro ny 
Ma ła chow skie go. Re mon tem 
ma być rów nież ob ję ta uli ca 
Tar go wa na dłu go ści do ul. 
Mo drze jow skiej. Ostat ni frag -
ment po mię dzy bu dyn kiem 
Urzę du Miej skie go przy Ma -
ła chow skie go a ul. 3 Ma ja, ze 

wzglę du na par king, rów nież 
ma być dwu kie run ko wy. 

Czas na przy go to wa nie do -
ku men ta cji przez wy ko naw cę 
to 10 mie się cy, od dnia pod pi -
sa nia umo wy, z za strze że niem, 
że w okre sie sze ściu mie się cy 
opra cu je i prze ka że do ku men -
ta cję dla czę ści ob ję tej ZRID 
i dla czę ści ob ję tej in ny mi de -
cy zja mi ad mi ni stra cyj ny mi 
wraz z uzy ska niem de cy zji ad -
mi ni stra cyj nych. ST

Wpadnij na Małacha

Na ul. Małachowskiego ruszy nie tylko przebudowa torowiska,  
ale zmiany obejmą także otoczenie ulicy. 

Uczest ni cy Za głę biow skiej 
Ma sy Kry tycz nej ja ko pierw si 
zapoznali się ze spe cjal nie wy -
da nym in for ma to rem „Za -
cho wuj się na dro dze”. 

Oprócz ma py z dro ga mi 
i szla ka mi ro we ro wy mi w ksią -
żecz ce znaj du ją się naj waż niej sze 
prze pi sy o tym, jak za cho wy wać 
się na ro we rze i wie le cie ka wo -
stek. – Wszy scy mu si my się 
uczyć, jak ko rzy stać z dróg ro we -
ro wych, na co zwra cać uwa gę, 
aby za pew nić bez pie czeń stwo 
so bie i in nym uczest ni kom ru -
chu – mó wi Ra fał Si ciń ski, peł -
no moc nik ds. po li ty ki ro we ro -
wej w so sno wiec kim MZUK-u. 

Z in for ma to ra ro we rzy ści do -
wie dzą się, m.in. kto mo że je -
chać ro we rem, co to kon tra ruch 
i kon tra pas, gdzie moż na jeź -
dzić ro we rem, kie dy jed no śla -
dem moż na jeź dzić po chod ni -

ku, czym jest prze jazd ro we ro -
wy, jak po móc tym, któ rzy ule -
gli wy pad ko wi na ro we rze. 

Po rad nik moż na otrzy mać 
w Cen trum In for ma cji Miej -
skiej.  KP 

Miesz kań cy Po rąb ki mo gą już wy po ży czać 
i od da wać książ ki, książ ki, fil my, au dio bo oki 
oraz pły ty CD i gry plan szo we przez ca łą do bę! 
Cze ka już na nich książ ko mat o imie niu Ka sia. 

Urzą dze nie zo sta ło za mon to wa ne przy ul. 
Za gór skiej 3. Aby ko rzy stać z książ ko ma tu, na -
le ży po sia dać ak tu al ną kar tę bi blio tecz ną. Na -
stęp nie wy star czy wejść na stro nę: https://in te -
gro. bi blio te ka. so sno wiec. pl lub ze ska no wać 
kod QR z kar ty bi blio tecz nej, za lo go wać się 
do swo je go kon ta i wpi sać nu mer swo jej kar ty 
oraz ha sło. – Każ dy nasz klient mo że za mó wić 
nie tyl ko książ ki, ale tak że gry plan szo we, pły -

ty CD, fil my i au dio bo oki. Za mó wio ne do ku -
men ty są przy wo żo ne do książ ko ma tu co dzien -
nie w dni ro bo cze, po godz. 15.00, a po otrzy -
ma niu e -ma ila lub smsa z in for ma cją o cze ka -
ją cym za mó wie niu, od bior ca bę dzie miał 72 
go dzi ny na je go ode bra nie – mó wi Mi chał 
Mer cik, na czel nik Wy dzia łu Kul tu ry i Pro mo -
cji Mia sta w UM w So snow cu.  

W ra zie py tań pra cow ni cy Za głę biow skiej 
Me dia te ki słu żą po mo cą pod nr tel. 534 868 481, 
od po nie dział ku do piąt ku w go dzi nach od 7.00 
do 20.00 oraz w so bo ty w go dzi nach od 9.00 
do 15.00.  KP

Przy po mi na my, że w So sno wiec kim Szpi ta lu 
Miej skim – w bu dyn ku przy ul. Szpi tal nej 1 w Za -
gó rzu – funk cjo nu je noc na i świą tecz na opie ka 
zdro wot na. Od po nie dział ku do piąt ku w godz. 
od 18.00 do 8.00 ra no oraz we wszyst kie so bo ty, 
nie dzie le i świę ta w cią gu dnia i w no cy, w sy tu acji 
po gor sze nia sta nu zdro wia, po mo cy udzie la ją ze -
spo ły me dycz ne. 

Świad cze nia udzie la ne są w wa run kach am bu -
la to ryj nych, w do mu pa cjen ta lub re ali zo wa ne 
w for mie te le po rad. – Zgod nie z wy tycz ny mi 

NFZ z ta kiej po mo cy moż na sko rzy stać, gdy nie 
ma ob ja wów su ge ru ją cych bez po śred nie za gro że -
nie ży cia lub zdro wia pa cjen ta al bo gdy ist nie je za -
gro że nie istot ne go uszczerb ku zdro wia, a za sto so -
wa ne środ ki do mo we lub le ki do stęp ne bez re cep -
ty nie przy nio sły spo dzie wa nej po pra wy oraz gdy 
ocze ki wa nie na otwar cie przy chod ni le ka rza ro -
dzin ne go mo że zna czą co nie ko rzyst nie wpły nąć 
na stan zdro wia – wy ja śnia Alek san dra Śnie żek, 
pre zes OLK-MED Sp. z o. o., re ali zu ją cej noc ną 
i świą tecz ną opie kę zdro wot ną w szpi ta lu. KP

„Zachowuj się na drodze” – 
rowerowy poradnik już jest 

Nowy książkomat w Porąbce

Opieka zdrowotna w Zagórzu

Przewodnik można otrzymać w Centrum Informacji Miejskiej.
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Ca ri tas Die ce zji So sno wiec kiej ja ko jed na z 20 or ga ni za cji 
w ca łej Pol sce otrzy ma ła do fi nan so wa nie na wspar cie ro dzin 
w ra mach I otwar te go kon kur su ofert w za kre sie pro mo cji 
ro dzi ny „Po pierw sze Ro dzi na!” na rok 2020 ze środ ków 
Mi ni ster stwa Ro dzi ny, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej 
przy wspar ciu Peł no moc ni ka Rzą du do spraw Po li ty ki De -
mo gra ficz nej. 

Ce lem kon kur su jest wspie ra nie mał żeń stwa ja ko naj lep -
sze go śro do wi ska opie kuń czo -wy cho waw cze go dla dzie ci, 
przy go to wa nie mło dych par do ra dze nia so bie z wy zwa nia -
mi ży cia ro dzin ne go oraz two rze nie oto cze nia szcze gól nie 
przy ja zne go ro dzi nom. W ra mach re ali zo wa ne go pro jek tu 
Ca ri tas Die ce zji So sno wiec kiej pro wa dzić bę dzie Szko łę dla 
Ro dzi ców, w ra mach któ rej ro dzi ce, w tym ro dzi ce sa mot -
nie wy cho wu ją cy dzie ci, opie ku no wie praw ni bo ry ka ją cy się 
z pro ble ma mi w za kre sie ro dzi ciel stwa, bę dą mo gli sko rzy -
stać z bez płat nych za jęć w for mie warsz ta tów dla ro dzi ców, 
in dy wi du al nej opie ki psy cho lo gicz nej i pe da go gicz nej, po -
rad nic twa praw ne go.  

Ca ri tas Die ce zji So sno wiec kiej od wie lu lat pro wa dzi za -
kro jo ną na sze ro ką ska lę po moc na te re nie die ce zji so sno -
wiec kiej. Jed ną z waż niej szych pla có wek w za kre sie wspar -
cia ro dzi ny jest Die ce zjal ny Dom Mat ki i Dziec ka w So -
snow cu, któ ry po wstał, aby nieść po moc i wspar cie sa mot -
nym mat kom i ich dzie ciom oraz Przed szko le „Ra do sna 
Wy spa”, któ re od po nad 10 lat współ pra cu je z ro dzi ca mi 
na rzecz po mo cy dziec ku w je go wszech stron nym i har mo -
nij nym roz wo ju.  

– Stwo rzy li śmy pro jekt dla tych, któ rzy po trze bu ją po mo -
cy w za kre sie peł nie nia swo ich ról mał żeń skich – mę ża i żo -
ny oraz ro dzi ciel skich – mat ki i oj ca, w tro sce o naj wyż sze 
do bro – ja kim są dzie ci. Uwa ża my, że bar dzo waż na jest ro la 
Ko ścio ła Ka to lic kie go w pro pa go wa niu wzor ców pro mu ją -
cych ro dzi nę opar tą na trwa łym związ ku ko bie ty i męż czy -

zny, w tym rów nież ro dzi nę wie lo dziet ną, gdzie pa nu ją wza -
jem ny sza cu nek i zro zu mie nie oraz ja sny po dział ról – mó -
wi dy rek tor Ca ri tas Die ce zji So sno wiec kiej, ks. To masz Fol -
ga. – Chce my, by z ofe ro wa nych dzia łań na sze go pro jek tu 
mo gły sko rzy stać wszyst kie ro dzi ny, zwłasz cza za gro żo ne 
wy klu cze niem i wy klu czo ne spo łecz nie. Na szą gru pą do ce -
lo wą są oso by, któ re chcą wzmoc nić swo je re la cje z naj bliż -
szy mi, pie lę gno wać wię zi ro dzin ne i mię dzy po ko le nio we, 
ta kie, któ re bo ry ka ją się z pro ble ma mi za bu rza ją cy mi funk -
cjo no wa nie ro dzi ny, zwłasz cza bo ry ka ją ce się z sa mot nym 
ma cie rzyń stwem, ży ją ce w ro dzi nach nie peł nych – do da je.  

Za ję cia w ra mach „Szko ły dla Ro dzi ców” star tu ją z po -
cząt kiem paź dzier ni ka. i obej mą cykl sied miu spo tkań dla 
ro dzi ców w for mie warsz ta tów pod no szą cych kom pe ten cje 
i umie jęt no ści wy cho waw cze uwzględ nia ją ce m. in.: ra dze -
nie so bie z emo cja mi u ro dzi ców i dzie ci, eta py roz wo ju 
dziec ka i je go cha rak te ry stycz ne za cho wa nia na każ dym 
z nich, spo so by ko mu ni ka cji w ro dzi nie, me to dy za chę ca nia 
dzie ci do współ pra cy, okres bun tu i doj rze wa nia.  

W ra mach pro jek tu od bę dą się rów nież po ra dy psy cho lo -
gicz ne i pe da go gicz ne – w for mie kon sul ta cji dla ro dzi ców 
bez dzie ci oraz po moc praw na w za kre sie pra wa ro dzin ne go.  

In for ma cje o pro jek cie do stęp ne są na stro nie Ca ri tas Die -
ce zji So sno wiec kiej, tam rów nież bę dzie moż na szu kać in -
for ma cji o re ali zo wa nych za da niach, w ra mach któ rych bę -
dzie moż na uzy skać bez płat ną po moc i wspar cie.  

Mamo, tato, pokoloruj mój świat

KOORDYNATOR PROJEKTU:  

DARIA SŁONECKA–MIERZWA, tel. 604 460 506 
http://www.sosnowiec.caritas.pl/ 
e-mail: sosnowiec@caritas.pl 
tel. 48 (32) 363 03 70, tel. kom. 604 460 506
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50 oraz 60-lecie pożycia 
małżeńskiego obchodzili: 
Sabina i Ryszard Pajkowie 
Barbara i Zdzisław Półtorakowie 
Krystyna i Stanisław Putonowie 
Barbara i Lucjan Smętkowie 
Halina i Wiesław Spirytulscy 
Grażyna i Stanisław Stawińscy 
Helena i Edward Stelmachowie 
Krystyna i Mirosław Stryczkowie 
Alicja i Jerzy Suchorowie 
Maria i Czesław Surmowie 
Danuta i Jan Szulcowie 
Józefa i Franciszek Tużnikowie 
Zofia i Józef Wojniakowie 
Teresa i Zbigniew Zającowie 
Krystyna i Kazimierz Żurkowie 
Maria i Józef Chrapkowie 
Henryka i Zdzisław Cielochowie 

50-lecie pożycia małżeńskiego 
obchodzili: 
Elżbieta i Stanisław Dąbkowie 
Zofia i Krystian Hlondowie 
Anna i Andrzej Hurasowie 
Halina i Marek Jagodzińscy 
Grażyna i Henryk Jasiccy 
Jadwiga i Józef Kobuszkowie 
Henryka i Piotr Kolasowie 
Barbara i Wiesław Komoderowie 
Krystyna i Zbigniew Kowalczykowie 
Danuta i Marian Kowyniowie 
Ewa i Stanisław Krzepkowscy 
Helena i Mieczysław Kulawikowie 
Kazimiera i Wacław Kurpikowie 
Anna i Józef Laryszowie 
Ewa i Marian Ławikowie 
Regina i Stanisław Makowscy 
Bożena i Aleksander Mitręgowie 
Barbara i Michał Mrozowie 

Uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie odbyły się 22 czerwca 2020 roku w Pałacu Schoena w Sosnowcu. W imieniu Prezydenta RP medale wręczyli 
Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta miasta Sosnowca, Michał Zastrzeżyński, zastępca prezydenta miasta Sosnowca, Maciej Maziarz, zastępca kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego. Oprawę artystyczną jubileuszu przygotowała Ewa Kopczyńska, aktorka Teatru Zagłębia.

Świętowali jubileusz pożycia małżeńskiego
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50-lecie pożycia małżeńskiego 
obchodzili: 
Danuta i Jacenty Adamczakowie 
Marianna i Stanisław Adamusowie 
Barbara i Lucjan Bieńcowie 
Janina i Władysław Cieślowie 
Marta i Eugeniusz Ciziowie 
Zenobia i Zdzisław Czekajowie 
Alicja i Józef Derwiszowie 
Halina i Kazimierz Dobajowie 
Barbara i Adam Dziubińscy 
Maria i Ryszard Kopkowie 
Jadwiga i Maks Kowalczykowie 
Halina i Edward Kręciszowie 
Bożenna i Andrzej Królikowscy 
Barbara Krzywda – Jasiak i Ryszard 
Jasiak 
Leokadia i Jerzy Mikuccy 
Ewa i Franciszek Mrozowie 
Magdalena i Henryk Mrozowie 
Alicja i Leopold Padlowscy 
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Krzysz tof Po lacz kie wicz 
 
W nad cho dzą cym se zo nie eki pa z So snow ca bę -
dzie opar ta na mło dych za wod nicz kach, któ re 
w tym ro ku zdo by ły wi ce mi strzo stwo Pol ski 
w ka te go rii U -22. – Nie ma co ukry wać, że bę dzie 
to dla tych za wod ni czek ogrom ny spraw dzian. 
Rzu ca my je na głę bo ką wo dę, ale spo koj nie, bę -
dą się mia ły przy kim ogry wać w eks tra kla sie. 
Ścią gnę li śmy trzy Ame ry kan ki oraz Serb kę. Ce -
lem dru ży ny w nad cho dzą cych roz gryw kach bę -
dzie wal ka o utrzy ma nie w eli cie, a ma rze niem 
za ję cie ósme go miej sca i awans do fa zy play -off 
– mó wi Ma rek Le siak, pre zes CTL Za głę bie. 

Ze spół na dal pro wa dził bę dzie Adam Ku -
basz czyk. Je go asy sten tem zo stał Jor di Ara go -
nies. Hisz pan w na szym kra ju jest zna ny do sko -
na le. Przez la ta był asy sten tem Jo se Igna cio 
Her nan de za w Wi śle Kra ków, zdo by wa jąc 
z nią se ryj nie mi strzo stwo Pol ski. 

Z dru ży ny, któ ra w po przed nim se zo nie wy -
wal czy ła awans do eks tra kla sy, w ka drze zo sta ło 
sie dem za wod ni czek: Mar ty na Czy żew ska, 
Mar ty na Ja siu le wicz, Mar ty na Sta siuk, Alek -
san dra Woj ta la, Klau dia Rut kow ska, Syl wia 
Woj ty las oraz Ka ro li na Zu ziak. No we twa rze 
to rzu ca ją ca Mo ni ka Ja snow ska, któ ra ostat nio 
bro ni ła barw CosinusMED Wi dzew Łódź, 
Ame ry kan ki Syd ney Wal la ce, Jes si ca Ja nu ary, 
To ri Ja rosz oraz Serb ka Ka ta ri na Vuc ko vic, 
któ ra po dob nie jak Ja snow ska tra fi ła do So -
snow ca z Ło dzi. 

Wal la ce to Ame ry kan ka z an giel skim pasz -
por tem. Jest ab sol went ką uni wer sy te tu Geo r -

gia Tech, gdzie mia ła oka zję grać wspól nie 
z Ka ta ri ną Vuc ko vić. Mie rzą ca 173 cm wzro -
stu za wod nicz ka to strzel czy ni wy bo ro wa, 
o czym świad czyć mo że fakt, że jest re kor dzist -
ką li gi w Fin lan dii w ilo ści zdo by tych punk tów 
w jed nym me czu ko szy ków ki. Gra jąc na par -
kie tach w Skan dy na wii, zdo by ła aż 54 oczka! 

Ja nu ary gra ła ostat nio w sło wac kiej eks tra kla -
sie, w eki pie Pie stan ske Caj ky. Na Sło wa cji ra -
dzi ła so bie bar dzo do brze. W li go wych roz -
gryw kach na swo im kon cie no to wa ła śred -
nio 14,8 punk tu, 7,2 zbiór ki i 4,5 asy sty 
na mecz. Ja nu ary „ma pa pie ry”, na by cie li der ką 
CTL Za głę bie So sno wiec. W 2017 ro ku zo sta ła 

wy bra na z 28 nu me rem dra ftu do WNBA, 
a w mar cu te go ro ku pod pi sa ła na wet umo wę 
z ze spo łem In dia na Fe ver. W Eu ro pie – oprócz 
Sło wa cji – gra ła tak że w Fin lan dii i Ru mu nii. 

Trze cia z Ame ry ka nek, To ri Ja rosz ma 28 lat, 
mie rzy 189 cm i gra na po zy cji skrzy dło wej. 
W ostat nim se zo nie gry w li dze aka de mic kiej 
zdo by wa ła śred nio 18,9 pkt oraz mia ła 11,9 
zbiór ki. Po za koń cze niu na uki pod pi sa ła umo -
wę z klu bem WNBA Dal las Wings i wy je cha ła 
za gra ni cę. Jej pierw szym pro fe sjo nal nym klu -
bem był Gi gan tes de Ca ro li na z Por to ry ko. Ja -
rosz ma tak że do świad cze nie z eu ro pej ską ko -
szy ków ką. Gra ła na Li twie (Si re nos), w Izra elu 

(ra shon Le Zion), Gre cji (Ka ly vion) i ostat nio 
we Wło szech (Bat ti pa glia). Wszę dzie na le ża ła 
do czo ło wych strzel czyń li gi. W Ita lii jej śred -
nie to 15,6 pkt, 12,8 zbiór ki, 1,1 asy sty. 

Pierw szy mecz po dwu let nim po wro cie na par -
kie ty Ener ga Ba sket Li gi Ko biet  so sno wi czan ki 
ro ze gra ją 3 paź dzier ni ka (so bo ta) o godz. 17.00. 
Ry wa lem so sno wi cza nek w ha li przy ul. Że rom -
skie go bę dzie Ślę za Wro cław. Wstęp wol ny. Or -
ga ni za to rzy przy po mi na ją o ogra ni cze niach wy -
ni ka ją cych z pan de mii. Mecz bę dzie mo gło obej -
rzeć 400 wi dzów. Ko lej ny mecz we wła snej ha li 
na sze ko szy kar ki ro ze gra ją 11 paź dzier ni ka, a ry -
wa lem bę dzie Ar te go Byd goszcz. 

Ostat nim ak cen tem przy go to wań do no we -
go se zo nu był udział dru ży ny Ada ma Ku basz -
czy ka w pią tek edy cji me mo ria łu im. prof. Sta -
ni sła wa Łę gow skie go, któ ry od był się w To ru -
niu. W pierw szym me czu so sno wi czan ki po ko -
na ły 86: 75 eki pę Pszczół ka Pol ski -Cu kier 
AZS UMCS Lu blin. W ko lej nym me czu Za -
głę bie po ko na ło 80:61 Ener gę To ruń. Na za -
koń cze nie zma gań na sza dru ży na prze gra ła 
z Po li tech ni ką Gdańsk 67:79 i za ję ła w tur nie ju 
dru gie miej sce.

Gotowe do walki w Energa Basket Lidze
Koszykarki z Sosnowca wracają na parkiety ekstraklasy. CTL Zagłębie nowy sezon zainauguruje meczem ze Ślęzą Wrocław. 

Znów zagrają w gronie najlepszych

Sport

Koszykarki Zagłębia dzięki uprzejmości Kariny Skowronek, prezes Zagłębiowskiego Parku Sportowego, zapozowały 
do wspólnego zdjęcia przed sezonem w miejscu, w którym w przyszłości mają rozgrywać swoje ligowe mecze.

Przyjdź z „Kurierem”, odbierz nagrodę... 

Uwaga kibice! Pierwsze 10 osób, które 
na sobotni mecz ze Ślęzą przyjadą 
z najnowszym numerem „Kuriera 
Miejskiego”, otrzymają pamiątkowy 
znaczek klubowy.

Po sześciu latach piłkarze ręczni z Sosnowca 
ponownie w I lidze. W premierowym meczu 
nowego sezonu zespół MUKS Zagłębie 
prowadzony przez Grzegorza Mentla 
pokonał w hali przy ul. Żeromskiego KSSPR 
Końskie 31:29. 
 
Wpraw dzie eki pa z So snow ca w mo men cie za -
koń cze nia przez wła dze związ ku roz gry wek mi -
nio ne go se zo nu zaj mo wa ła w swo jej gru pie dru -
gie miej sce, ale zo sta ła przez cen tra lę za pro szo -
na do gry w I li dze. Przy po mnij my, że w se zo nie 
za sad ni czym eki pa z So snow ca wy gra ła pięt na ście 
z szes na stu spo tkań i do fa zy play -off przy stę po -
wa ła z pierw sze go miej sca w swo jej gru pie II li gi.  

Po raz ostat ni szczy pior ni ści z So snow ca w I li -
dze gra li w se zo nie 2013/2014. Co cie ka we, tre -
ner Grze gorz Men tel był wów czas za wod ni kiem 
tam tej dru ży ny. – Pa trząc od stro ny or ga ni za cyj -
no -for mal nej, by ło to in ne Za głę bie, in ny klub. 
Mia łem przy jem ność wów czas w nim grać. Nie -
ste ty, po ro ku spa dli śmy z li gi po prze gra nych ba -
ra żach – wspo mi na tre ner obec ne go Za głę bia. 

Tre ner Men tel jest prze ko na ny, że tym ra zem 
przy go da z I li gą po trwa dłu żej. – Uda ło nam się 
utrzy mać skład z po przed nie go se zo nu, po nad to 
do ko na li śmy wzmoc nień. Po zy ska li śmy dwóch 
roz gry wa ją cych: Se ba stia na Da ny sza z MTS 

Chrza nów oraz Da wi da Mię so pu sta z War mii 
Ener gii Olsz tyn. Po nad to do łą czy li do nas na si wy -
cho wan ko wie, któ rzy wró ci li po szko le niu cen tral -
nym w SMS Kiel ce. To roz gry wa ją cy Kac per Ko -
la no oraz bram karz Gra cjan No wak. Po stro nie zy -
sków na le ży uznać tak że fakt do łą cze nia do na sze -
go szta bu tre ner skie go Ma riu sza Kem py sa, iko ny 
pił ki ręcz nej w na szym re gio nie – mó wi Men tel. 

Ce lem ze spo łu bę dzie awans do czo ło wej szóst -
ki. – To re al ny plan do wy ko na nia. My ślę, że naj -
waż niej sze bę dzie zdro wie i je śli nas nie do pad ną 
kon tu zje i ura zy, to po win no być do brze. Na sza 
dru ży na to mie szan ka ru ty ny z mło do ścią. Ze spół 
w du żej mie rze zbu do wa ny jest z gru py na szych 
mło dych gra czy, wy cho wan ków, z któ ry mi pra -
cu ję od kil ku lat. Do te go do cho dzi gru pa ogra -

nych, do świad czo nych gra czy, któ rzy na dal ma ją 
ce le, ma rze nia do zre ali zo wa nia. W ubie głym se -
zo nie ten mo del się spraw dzał, wie rzę, że tym ra -
zem bę dzie po dob nie – pod kre śla Men tel. 

Szczy pior ni ści z So snow ca, któ rzy w tym se zo -
nie swo je me cze roz gry wa ją w ha li przy ul. Że rom -
skie go, a nie jak do tych czas w ha li przy ul. Bra ci 
Mie ro szew skich, za czę li no wy se zon od zwy cię -
stwa. – Mecz był bar dzo wy rów na ny, cie szę się, że 
uda ło nam się prze chy lić sza lę na na szą ko rzyść. 
Cie szy wy nik, cie szy fre kwen cja na try bu nach. 
Uda nie wró ci li śmy na za ple cze Su per li gi. Oby tak 
da lej – do da je szko le nio wiec Za głę bia, któ ry po -
dob nie jak w po przed nim se zo nie, mo że li czyć 
na wspar cie mia sta. – Ma my gru pę spon so rów, 
któ rzy są z na mi na do bre i złe. Wia do mo, ja ki był 
ostat nio czas, wie le firm mu sia ło so bie po ukła dać 
na no wo pew ne spra wy w związ ku z pan de mią. 
Na szczę ście wszyst ko idzie w do brą stro nę. Do te -
go ol brzy mia po moc mia sta. Dzię ki te mu mo że -
my być w miej scu, w któ rym je ste śmy. Mam na -
dzie ję, że przed na mi faj ny se zon, w któ rym do -
star czy my spo ro ra do ści na szym fa nom w So -
snow cu, w Za głę biu – do da je tre ner Men tal. 

Ko lej ny mecz we wła snej ha li MUKS Za głę -
bie ro ze gra już 10 paź dzier ni ka. Ry wa lem bę dzie 
MTS Chrza nów. Po czą tek me czu o godz. 
18.30. Wstęp – ce gieł ki w wy so ko ści 5 zł. KP

Zaczęli od zwycięstwa

W
ojciech R

ataj

Piłkarze ręczni Zagłębia wrócili do I ligi po sześciu latach przerwy. Ostatnia przygoda z tym poziomem 
rozgrywek zakończyła się po roku. Tym razem ma być inaczej.

M
U

KS Zagłębie Sosnow
iec
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1000 lat Zagłębia
Już 1000 lat temu nasi przodkowie w tym właśnie miejscu zajmowali się trudną sztuką wytopu srebra i ołowiu. Tutaj, u źródeł Potoku Zagórskiego, pośród ostępów prastarej 
puszczy Pakosznicy rozkwitła jedna z osad, które dały początek przemysłowej historii regionu. Na tym niepozornym skrawku dzisiejszego Sosnowca narodziło się Zagłębie 
Dąbrowskie. Było to na długo przed tym, jak zaczęto je tak nazywać. 

Miej sce, o któ rym mo wa, zna ne jest 
ja ko sta no wi sko ar che olo gicz ne nr 5. 
Znaj du je się w Za gó rzu po mię dzy uli -
cą ks. Po pie łusz ki a Dro gą Kra jo wą 94 
i jest naj le piej prze ba da nym ar che olo -
gicz nie ob sza rem na sze go mia sta 
– wy ko pa li ska pro wa dzo ne by ły kil ku -
na sto krot nie. Pierw sze z nich od by ły 
się w ro ku 1986. Wów czas pra ce pro -
wa dzo ne przez Te re sę Ko sma lę do ty -
czy ły ta jem ni cze go ziem ne go kop ca 
po ło żo ne go obok daw ne go dwor skie -
go bro wa ru. Dość szyb ko ko piec oka -
zał się być… śre dnio wiecz nym gród -

kiem ry cer skim. Za zwy czaj na szczy -
tach te go ro dza ju kop ców -gród ków 
wzno szo no wie że miesz kal no -obron -
ne*. By ły to bu dow le, któ re mia ły da -
wać schro nie nie i strzec, pod kre śla jąc 
jed no cze śnie sta tus spo łecz ny pa -
na da nych wło ści. Gró dek w Za gó rzu 
miał rów nież in ną bar dzo waż ną funk -
cję – „pil no wał” nie zwy kle cen nej osa -
dy sre brem i oło wiem pły ną cej.  

W ro ku 1992 ar che olo dzy po now -
nie za wi ta li w te oko li ce, prze pro wa -
dza jąc tzw. ba da nia po wierzch nio we 
(bez wy ko pa lisk). Na tra fio no wów czas 

na frag men ty ce ra mi ki świad czą ce 
o ist nie niu w tym miej scu osa dy 
miesz kal nej. Na pod sta wie ma te ria łu 
da to wa no ją wstęp nie na XI-XII wiek. 
Mia ła się ona znaj dować w są siedz -
twie gród ka – głów nie na pół noc oraz 
pół noc ny wschód od nie go. Za fa scy -
no wa ny tą in for ma cją wio sną 2009 ro -
ku zwró ci łem się do Paw ła Du szy 
– ów cze sne go Na czel ni ka Wy dzia łu 
Kul tu ry i Sztu ki z pro po zy cją zor ga ni -
zo wa nia wy ko pa lisk. Nie tyl ko po parł 
on po mysł, ale rów nież sku tecz nie 
pokierował dalszym rozwojem spraw. 

 Pierw sze wy ko pa li ska na do mnie -
ma nej osa dzie ru szy ły 8 wrze śnia 2009 
ro ku. Mia łem za szczyt brać w nich 
udział. Do sko na le pa mię tam, jak tuż 
po roz po czę ciu prac dr Da riusz Roz -
mus (ar che olog pro wa dzą cy) wy po -
wie dział zda nie świad czą ce o ska li 
i war to ści od kry cia: „Tu taj do słow nie 
sy pie wcze snym śre dnio wie czem”.  

Pod czas wspo mnia nych wy żej wy -
ko pa lisk, a tak że w trak cie na stęp nych 
se zo nów** od kry to po zo sta ło ści wie lu 
pie ców hut ni czych, frag men ty dysz 
pie co wych, bar dzo du że ilo ści że la -
znych żuż li dy mar ko wych, któ re 
w pro ce sie hut ni czym słu ży ły do re -
duk cji związ ków oło wiu. Od kry to bry -
kiet tlen ku oło wiu oraz licz ne wy top ki 
oło wia ne, cię żar ki oło wia ne oraz uni -
ka to wą for mę do od le wa nia cię żar ków 
oło wia nych pier ście nio wa tych – jest to 
pierw sze te go ty pu zna le zi sko w ska li 
Pol ski. Ar che olo dzy na tra fi li na śla dy 
du żej kon struk cji drew nia nej – po tęż -
nych słu pów o śred ni cy 40 do 50 cm. 
Od sło nię to znacz ną par tię bru ku wy -
ko na ne go z pła skich ka mie ni. Do naj -
cen niej szych od kryć do ko na nych 
na sta no wi sku arch. nr 5 na le żą rów -
nież: za wiesz ka pół księ ży co wa (frag -
ment) – tzw. lu nu la, de nar ko ron ny 
Wła dy sła wa III War neń czy ka, srebr ny 
ka błą czek skro nio wy, pier ścień mę ski, 
gro ty i beł ty, no że oraz no ży ce. Pod czas 
prac zna le zio no ty sią ce frag men tów ce -
ra mi ki (głów nie XI-XII w.), a tak że ar -
te fak ty po cho dzą ce z epo ki ka mien nej, 
z gór ne go pa le oli tu (okres trwa ją cy 
od ok. 50–40 tys. do ok. 14–10 tys. 
lat p. n. e.). W su mie z oko ło dwu dzie -
stu prze ba da nych arów sta no wi ska po -
zy ska no po nad 20 ty się cy (!) za byt ków 
ma so wych i wy dzie lo nych. Ta licz ba 
dość do brze pod kre śla wiel kość i zna -
cze nie funk cjo nu ją ce go tu oneg daj 
ośrod ka prze my sło we go.  

Ten uro kli wy za ką tek na sze go 
mia sta oprócz war to ści hi sto rycz -
nych po sia da rów nież wa lo ry przy -
rod ni cze. Łą ki po kry wa ją ce osa dę 
oraz jej oko li ce sta no wią bar dzo in te -
re su ją cy eko sys tem, w skład któ re go 
wcho dzą za gro żo ne wy gi nię ciem 
mo ty le mo drasz ki, a tak że mrów ki 
wście kli ce oraz krwi ściąg le kar ski***. 
Znaj du je się tu sta no wi sko ko sać ca 
sy be ryj skie go, gniaz du ją pta ki, 
schro nie nie znaj du ją ża by, spo tkać 
moż na za ją ce i sar ny. Star si miesz -
kań cy Za gó rza wspo mi na ją o ży ją -
cych na mo kra dłach bo cia nach 
i czaj kach. Z pew no ścią ta przy rod -
ni czo -kul tu ro wa en kla wa za słu gu je 
na ob ję cie ochro ną.  

Bez pow rot nie prze mi nął czas, gdy 
ma low ni czo po ło żo ną wio skę spo wi -
ja ły smu gi dy mu i roz świe tla ły łu ny 
z hut ni czych pie ców, czas, gdy 
nad Po to kiem Za gór skim pra co wi ci, 
zdol ni lu dzie two rzy li zrę by dzie dzic -
twa kul tu ro we go na sze go mia sta i re -
gio nu. Nie po zwól my, aby bez pow -
rot nie prze mi nę ła tak że pa mięć o na -
szych po cząt kach. Ocal my i w na le ży -
ty spo sób za dbaj my o to, co uni ka to -
we, pięk ne i war to ścio we.  

 
Tekst i zdję cia: Ar tur Pta siń ski  
Cen trum In for ma cji Miej skiej 
 
Więcej zdjęć można znaleźć na: 
www.kuriermiejski.com.pl  
 
* Istnienie średniowiecznej drewnianej budowli 
potwierdziła warstwa spalenizny (XV wiek) odkryta 
podczas wykopalisk prowadzonych w 2011 roku przez 
archeolog Katarzynę Sobotę – Liwoch.  
** Skala odkryć na osadzie hutniczej sprawiła, że 
w 2010 roku Muzeum w Sosnowcu powołało do życia 
Dział Archeologii. Od tego czasu wykopaliska (również 
na innych stanowiskach) są prowadzone przez 
archeolog Katarzynę SobotęLiwoch. W Muzeum 
przechowywane są również zabytki pochodzące 
z wykopalisk. Cześć z nich jest eksponowana 
na trwającej właśnie wystawie „Kolekcja. Pałac 
Schoena Muzeum w Sosnowcu 19852020”. 
 *** Artykuł na ten temat znajduje się na stronie 
internetowej: www.kuriermiejski.com.pl w zakładce 
„SPACEROWNIK”. 

Z Kurierem po Zagłębiu

Gródek rycerski w czasach, gdy Zagórze należało do Mieroszewskich i Siemieńskich (XIX w.), stanowił część założenia parkowego. 
Nazywany był wówczas „kopcem słowików”, a na jego szczycie stała „altana w kształcie wieży gotyckiej”. Zdjęcie z czerwca 2009.

Umiejscowienie stożkowatego gródka rycerskiego oraz orientacyjna lokalizacja 
hutniczej osady produkcyjnej. Grafikę opracował Bartosz Gawlik.

Pierwsze wykopaliska na osadzie hutniczej – wrzesień 2009. W prawym górnym rogu widoczny jest kopiec oraz otaczająca go fosa.  
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– So sno wiec sta nie się wkrót ce wła -
ści cie lem dwóch pa mią tek po wy bit -
nym kom po zy to rze. Wzię li śmy 
udział w więk szo ści li cy ta cji, choć 
szcze gól nie za le ża ło nam na for te pia -
nie Ste in way z oko ło 1940 ro ku oraz 
pia ni nie Grot rian Ste in weg z 1956 
ro ku. Po za żar tej wal ce pia ni no tra fi 
do So snow ca – mó wi Ar ka diusz 
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca, któ -
ry oso bi ście brał udział w au kcji. 
– Za pia ni no za pła ci my 378 ty się cy 
zło tych. Nie je stem w sta nie po wie -
dzieć, ile ra zy mu sie li śmy prze bi jać 
ofer tę kon ku ren tów, ale w li cy ta cji 
bra ło udział wie le osób z róż nych 
stron świa ta – pod kre śla pre zy dent. 

 Do So snow ca tra fi rów nież pió ro 
wiecz ne fir my Pe li kan (1956-1963) 
wy li cy to wa ne za oko ło 5 ty się -
cy 700 zł. – Oczy wi ście, za le ży nam 
na tym, aby miesz kań cy So snow ca 
mo gli zo ba czyć pa miąt ki na le żą ce 
do jed ne go z naj wy bit niej szych pol -
skich kom po zy to rów i pia ni stów. 
Oba przed mio ty znaj dą się w sto sow -
nym i naj bar dziej od po wied nim 
miej scu – do da je pre zy dent. 

 – Za in te re so wa nie au kcją by ło na -
praw dę ogrom ne, za rów no ze stro ny 
pol skich, jak  i za gra nicz nych in sty -
tu cji kul tu ry, ale też pry wat nych ko -
lek cjo ne rów z ca łe go świa ta. Au kcja 
by ła je dy ną ta ką oka zją, aby wejść 
w po sia da nie oso bi stych przed mio -
tów jed ne go z naj waż niej szych pia ni -
stów i stać się czę ścią tej nie sa mo wi -
tej le gen dy – stwier dził Ju liusz Win -
dorb ski, pre zes do mu au kcyj ne go 
DESA Uni cum. 

Li cy ta cja, w for mie elek tro nicz nej 
i te le fo nicz nej, od by ła się 22 wrze -
śnia. Ze ga rek Ome ga zo stał wy li cy -
to wa ny za su mę bli sko 250 tys. zł, 
a pió ro Mont Blanc z okre su mię dzy -
wo jen ne go za pra wie 90 tys. zł. 
Za for te pian, któ ry naj praw do po -
dob niej jest naj dro żej wy li cy to wa nym 
in stru men tem mu zycz nym na au kcji 
w kra ju, pry wat ny ko lek cjo ner z Pol -
ski za pła cił oko ło 1 mln 300 tys. zł. 

Wła dy sław Szpil man uro dził się 5 
grud nia w 1911 r. w So snow cu, w ży -
dow skiej ro dzi nie o tra dy cjach mu -
zycz nych. Był naj star szym dziec kiem 
Sa mu ela i Re gi ny Szpil ma nów. Miał 
tro je ro dzeń stwa – dwie sio stry i bra -
ta. Za rów no oj ciec, jak i mat ka by li 
mu zy ka mi – Sa mu el grał na skrzyp -

cach w ka to wic kim Te atrze Pol skim, 
zaś Re gi na by ła pia nist ką so sno wiec -
kie go te atru. Ona też by ła pierw szą 
na uczy ciel ką mu zy ki ma łe go Wła dy -
sła wa. Dal szą edu ka cję mu zycz ną 
od by wał w War sza wie w Kon ser wa -
to rium im. Fry de ry ka Cho pi na, 
a w 1931 ro ku wy je chał na sty pen -
dium do Aka de mii Sztuk do Ber li na, 
gdzie oprócz for te pia nu stu dio wał 
rów nież kom po zy cję. W 1935 r. za -
czął pra co wać w Pol skim Ra diu, 
kom po no wał też pio sen ki. Pod czas 
oku pa cji ca ła ro dzi na Szpil ma nów 
zo sta ła uwię zio na w Get cie War -
szaw skim. Szpil man za ra biał tam, 
gra jąc na pia ni nie w ka wiar niach. 

Dzia ło się tak rów nież po utwo rze niu 
get ta war szaw skie go, w któ rym zna -
lazł się z ca łą swo ją ro dzi ną w 1940 r. 
Szpil man za ra biał na ży cie gra niem 
do 1942 r., kie dy za bro nio no dzia łal -
no ści mu zycz nej w get cie. 

Był je dy nym człon kiem swo jej ro -
dzi ny, któ ry cu dem unik nął trans por -
tu do obo zu za gła dy w Tre blin ce. 
Od śmier ci oca lił go ży dow ski po li -
cjant, któ ry zmu sił go do uciecz ki. 
Po tych wy da rze niach pra co wał 
w nie wol ni czych wa run kach aż 
do 1943 r., kie dy uda ło mu się uciec 
z get ta. Był ukry wa ny aż do Po wsta nia 
War szaw skie go przez wie le osób 
(m.in. mu zy ków i ar ty stów). Po upad -

ku po wsta nia po zo stał w sto li cy, ukry -
wa jąc się w jed nej z ka mie nic. Tam 
ży cie oca lił mu nie miec ki ofi cer, przy -
no sząc żyw ność i da jąc na dzie ję 
na szyb ki ko niec woj ny. Szpil man 
po woj nie usi ło wał zna leźć nie zna ne -
go żoł nie rza, któ ry ura to wał mu ży cie, 
jed nak bez po wo dze nia – ofi cer zmarł 
w so wiec kiej nie wo li pod Sta lin gra -
dem. Wilm Ho sen feld za swo ją po -
sta wę zo stał po śmiert nie od zna czo ny 
przez pre zy den ta Le cha Ka czyń skie -
go Krzy żem Ko man dor skim Or de ru 
Od ro dze nia Pol ski, a In sty tut Jad 
Wa szem przy znał mu mia no Spra -
wie dli we go wśród Na ro dów Świa ta. 
W la tach 1945-1963 Wła dy sław 
Szpil man kie ro wał Re dak cją Mu zy ki 
Roz ryw ko wej w Pol skim Ra diu. Naj -
bar dziej zna ną czę ścią twór czo ści 
Szpil ma na są pio sen ki, któ rych skom -
po no wał ok. 500, z cze go ok. 150 sta ło 
się praw dzi wy mi prze bo ja mi. Naj -
słyn niej sze z nich to: „Au to bus czer -
wo ny”, „W ma łym ki nie”, „Pio sen ka 
ma riensz tac ka”, „Deszcz”, „Nie wie rzę 
pio sen ce”, „Do wi dze nia Ted dy”, „Ju -
tro bę dzie do bry dzień”. 

Swo je prze ży cia z okre su oku pa cji 
za warł we wspo mnie niach „Śmierć 
mia sta” (zna nych też z póź niej szych 
wy dań ja ko „Pia ni sta”). Na pod sta -

wie wspo mnień kom po zy to ra Ro -
man Po lań ski na krę cił film o tym sa -
mym ty tu le, na gro dzo ny Osca rem, 
Zło tą Pal mą, Ce za rem oraz na gro dą 
BAFTA. 

W 1950 po ślu bił le kar kę Ha li nę 
Szpil man z Grzecz na row skich, cór -
kę Jó ze fa Grzecz na row skie go, dzia -
ła cza so cja li stycz ne go, po sła na Sejm 
i pre zy den ta Ra do mia. Miał sy nów 
An drze ja i Krzysz to fa. 

Szpil man zmarł 6 lip ca 2000 r. 
w War sza wie. Je go żo na Ha li na, 
zmar ła 3 ma ja 2020 w wie ku 92 lat. 

W 2011 ro ku w ro dzin nym mie -
ście Szpil ma na od by ła się I edycja 
Ogól no pol skie go Kon kur su Pio sen ki 
„Al Le gro. Tri bu te to Szpil man” po -
świę co ne go pa mię ci uro dzo ne go 
w So snow cu pia ni sty i kom po zy to ra. 

W li sto pa dzie 2016 ro ku so sno -
wiec cy rad ni pod ję li uchwa łę do ty -
czą cą nada nia ron du na skrzy żo wa -
niu uli cy Pił sud skie go z So bie skie go 
i Ki liń skie go imię Wła dy sła wa Szpil -
ma na. O nada nie ron du imie nia 
Szpil ma na wnio sko wał wów czas 
pre zy dent So snow ca, Ar ka diusz 
Chę ciń ski. 
 
Opracowali: Sylwia Turzańska  
i Krzysztof Polaczkiewicz

Pamiątki po Władysławie 
Szpilmanie trafią do Sosnowca 

Rodzinne miasto pamięta o kompozytorze 

Talent wirtuoza nie miał granic. Skomponował około 500 piosenek,  
w tym prawie 150 przebojów. 

Dom aukcyjny DESA Unicum przeprowadził rekordową w skali Polski aukcję pamiątek, które należały do urodzonego w Sosnowcu, Władysława Szpilmana. W sumie udało 
się sprzedać pamiątki po Szpilmanie za sumę około 2,5 miliona złotych. 

CENNE PAMIĄTKI PO WIRTUOZIE
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Podczas aukcji udało się pobić konkurencję 
i wylicytować pianino krzyżowe Grotrian Steinweg 
z 1956 r. i powojenne pióro wieczne Pelikan. 

arc
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Poziomo: 1 – najsłynniejszym był Antonio Stradivari,  
5 – potocznie o dowodzie wpłaty, 8 – tam mieszkają 
krasule, 9 – ptak zwany potocznie gapą, 10 – „Zaklęte...” 
w polskoczeskim filmie, 11 – dawny szarpany instrument 
muzyczny, 12 – zespół ze Stingiem, 14 – awersja, 16 
– parada, 17 – rodzaj aktu prawnego, 19 – Czesław 
Wydrzycki, 21 – sycylijski wulkan, 22 – Jopek lub Mucha,  
25 – arktyczny waleń, 28 – śniedź, 29 – śpiewała 
„Po słonecznej stronie życia”, 30 – głaz przyniesiony przez 
lądolód, 32 – w parze z Mazurami, 34 – dramat Mrożka lub 
taniec, 35 – 8, 54, 102, 15, 36 – Primera lub Almera,  
37 – gnaty, 38 – Arciuch lub Miansarowa, 39 – Tytus, Romek i… 
 
Pionowo: 1 – leczy wady wymowy, 2 – na futro dla 
elegantki, 3 – występ filharmonii, 4 – baczność lub spocznij,  
5 – pogrzebowy wóz, 6 – pierwsze wyjście w kartach,  
7 – popularne imię żeńskie, 13 – mieszkanka, 15 – epoka 
w historii sztuki i literatury, 18 – niemnąca się tkanina,  
20 – miasto nad Jeziorakiem, 23 – hotel dla uczniów,  
24 – był nim Kazimierz Lipień, 26 – środek transportu 
noszony przez tragarzy, 27 – w niej siła, 28 – silnie pachnący 
kwiat – peonia, 31 – strach przed występem, 33 – miasto 
w woj. zachodniopomorskim.  

Rozwiązanie krzyżówki nr 8/2020, LISA KLEYPAS – WITAJ, NIEZNAJOMY   
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 9/2020

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”. 

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 

Bogdan Bartnikowski  

Dni długie jak lata  
(Wyd. Prószyński i Ska)

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. 

1 października – Legiony 
8 października – Kult. Film 
15 października – Sala 
Samobójców. Hejter 

22 października  – Mayday 
29 października – Jak zostałem 
gangsterem. Historia 
prawdziwa

 NAGRODY UFUNDOWAŁO WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA.

Tanya Valko  

Arabska wendeta  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Daria Salimi vel Darin alSaud zostawia za sobą 
praworządny świat, bo pomsta za zmarnowane lata 
i krzywdy staje się celem jej życia, Marysia zaś 
w głębi ducha pragnie zemścić się na swojej rywalce 
Salmie, która odebrała jej życiowego partnera, 
Hamida Binladena.  

Czy pandemia COVID19 ogarnie też arabski świat, 
zagrozi członkom rodziny Salimich, rozprawi się 
z ich wrogami, ale czy nie zagrozi tym, których 
kochają? 
 
Data wydania: 13.10.2020

Shilpi Somaya Gowda  

Co nam zostało  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Autorka międzynarodowych bestsellerów 
„Sekretna córka” oraz „Ukochany syn” oddaje 
teraz w nasze ręce przejmującą powieść 
o rodzinie, której członkowie wskutek życiowej 

tragedii oddalają się od siebie, a potem na powrót 
jednoczą. 
 
Data wydania: 22.10.2020

Kiedy wybuchła wojna, Bogdan Bartnikowski 
miał 7 lat. W czasie Powstania Warszawskiego był 
łącznikiem i walczył na Ochocie. Jego opowieść to 
jedno z najbardziej poruszających świadectw 

dziecięcej wrażliwości wobec piekła wojennej 
rzeczywistości. 
 
Data wydania: 06.10.2020

„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. 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” 

Rozrywka
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TEATR  
październik  2020

01, czw, godz. 19: 00 Prezent urodzinowy 
02, pt, godz. 19: 00 Ślub 
03, sob, godz. 18: 00 Ślub 
04, niedz, godz. 16: 00 Ania z Zielonego Wzgórza 
09, pt, godz. 19: 00 Tartuffe 
10, sob, godz. 18: 00 Tartuffe 
11, niedz, godz. 18: 00 Piąta strona świata 
(gościnnie Teatr Śląski) 

17, sob, godz. 18: 00 Boeing, Boeing  
18, niedz, godz. 18: 00 Boeing, Boeing  
23, pt, godz. 18: 00 Prezent urodzinowy 
24, sob, godz. 18: 00 Pomoc domowa 
25, niedz, godz. 18: 00 Pomoc domowa 
30, pt, godz. 19: 00 Horror szał 
31, sob, godz. 18: 00 Horror Szał 

Te atr Za głę bia, ul. Te atral na 4, Sekr. tel./fax 32/266 07 91, cen tra la tel. 32/266 04 94, 
biuro obsługi widzów 32/266 11 27, kasa Teatru 32/266 87 66 
www.teatrzaglebia.pl, bow@teatrzaglebia.pl, www.facebook.com/TeatrZaglebia 

HOROSKOP
KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.) 
– Dbaj o swoje zdrowie. Jesień nie 
jest Twoją ulubioną porą roku, ale 

możesz zrobić wiele, by sobie ją 
umilić. Czasem wystarczy ciepły koc, 

filiżanka ulubionej herbaty i ciekawa książka, 
a wieczory stają się całkiem przyjemne.  

WODNIK (20.01. – 18.02.) 
– Postaraj się znaleźć dodatkowe 
zajęcie. W najbliższym czasie 
będziesz miała nieplanowane 

wydatki, warto więc się przygotować. 
Sprawy sercowe zdecydowanie nabiorą tempa. 
Nie zdziw się, jeśli usłyszysz konkretne 
deklaracje. 

RYBY (19.02. – 20.03.) – Długie 
jesienne wieczory to najlepszy 
czas, aby nadrobić domowe 
zaległości – zarówno jeśli chodzi 

o sprzątanie, jak i relacje rodzinne. 
Postaraj się przynajmniej raz w tygodniu 
organizować wieczór dla bliskich i spędźcie go 
sami, bez telefonów, Internetu i telewizji.  

BARAN (21.03. – 19.04.) – Wreszcie 
nadejdzie lepszy okres w Twoim 
życiu uczuciowym. Stare sprawy 
zostaw w tyle i patrz wyłącznie 

w przyszłość. Czekają Cię małe 
zmiany w pracy. Dzięki dobrej organizacji, 
szybko odnajdziesz się w nowej sytuacji.  

BYK (20.04. – 22.05.) – Twój 
wieloletni związek czeka poważny 
kryzys. Walcz jednak o jego 
przetrwanie, bo najlepsze lata 

jeszcze przed Wami. Rozmawiaj 
z partnerem o swoich wątpliwościach, nie 
skrywaj ich w sobie.  

BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Nie 
narzekaj na nadmiar wolnego 
czasu, a spróbuj go racjonalnie 
wykorzystać. Porządków 

„świątecznych” nie trzeba robić 
w grudniu, a kurs angielskiego nie musi czekać 
do przyszłego roku. Nie odkładaj niczego 
na potem, tylko rób od razu.  

RAK (22.06. – 22.07.) – Jeśli masz 
ochotę na krótki urlop, nie 
zastanawiaj się nad niczym, oprócz 
jego kierunkiem. Może tym razem, 

zamiast zabrać partnera, weź ze sobą 
przyjaciółkę. Kilka dni rozłąki świetnie wpłynie 
na Wasz związek.  

LEW (23.07. – 23.08.) 
– U samotnych lwów nastąpią 
gwałtowne zmiany uczuciowe. 
Z pewnością jesteś na nie gotowa, 

nie zastanawiaj się zatem, czy warto 
w to wchodzić. Jeśli dalej czujesz niedosyt 
wakacji, postaraj się wyjechać na kilka dni 
w jakieś urocze miejsce. 

PANNA (24.08. – 22.09.) – Jeśli 
masz poczucie, że życie przepływa 
Ci przez palce, to znaczy, że 
nadeszła pora, aby to zmienić. Rób 

to, co kochasz i co przynosi Ci radość, 
a niekoniecznie zysk. Materialiści nie są 
najszczęśliwszymi ludźmi na ziemi…  

WAGA (23.09. – 22.10.) – Nadciąga 
zła passa. Musisz wykazać się 
dużym zorganizowaniem oraz 
zacięciem, aby pokonać wszystkie 

przeszkody. Z pomocą bliskich 
z pewnością dasz radę. Wspólnie będziecie 
jeszcze w tym roku celebrować zwycięstwo.  

SKORPION (23.10. –21.11) 
– Sielanka uczuciowa trwa i trwać 
będzie nadal. Pielęgnuj ten 
związek, bo dawno nie czułaś się 

tak bezpiecznie i swobodnie 
w czyichś ramionach. Pomyśl nad zmianą branży 
– w swojej zdecydowanie się wypaliłaś.  

STRZELEC (22.11. – 21.12.) 
– Z pewnością potrzeba Ci  
więcej rozrywki. Zorganizuj 
spotkanie towarzyskie dla 

przyjaciół. Spędzicie miło czas 
i każdy z Was choć na chwilę zapomni 
o troskach. Koniec miesiąca przyniesie  
dobre wieści. 

UWAGA CZYTELNICY!

Zaproszenia, które były ważne w dniu 12 marca – będą automatycznie 
przedłużane o przynajmniej cztery miesiące od 3 lipca.  
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.helios.pl. 

reklama

Spektaklem „Ślub” Witolda Gombrowicza 
Teatr Zagłębia otworzył nowy sezon 
teatralny.  
 
Pró by do no wej pro duk cji Te atru Za głę bia wzno -
wio no po tym, kie dy wio sną nie uda ło się za pre -
zen to wać sztu ki na de skach te atru. – Wra ca my 
po pra wie pół rocz nej prze rwie ze spek ta klem, któ -
ry dłu go cze kał na to, by po ka zać go świa tu. – mó -
wi Rok sa na Buch ta z dzia łu pro mo cji te atru. 

By ła to pierw sza sy tu acja w hi sto rii Te atru Za -
głę bia, kie dy pra ce nad spek ta klem zo sta ły wstrzy -
ma ne pod czas dru giej pró by ge ne ral nej. 

– Na szczę ście te raz się uda ło. To dłu go ocze -
ki wa na pre mie ra i cie szę się, że do trwa li śmy 
do te go mo men tu – przy zna je Ra do sław Rych -
cik, re ży ser spek ta klu. Zwłasz cza że tekst Gom -
bro wi cza nie tra ci na ak tu al no ści. – Wy da je mi 
się, że jest to opo wieść dziw na, for mal na, ale jest 
wy ra zem więk sze go za my słu. Kie ru je się lo gi ką 
kosz ma ru, któ ra jest nie do prze wi dze nia. To 
opo wieść o sy nu mar no traw nym, trud nych po -
wro tach do do mu po wie lu la tach nie obec no ści. 
Uwa żam, że ten tekst brzmi bar dzo do brze, 
a nam uda ło się wy cią gnąć z te go tek stu ta kie rze -
czy, któ re dziś brzmią współ cze śnie i są na cza sie. 
Te ma ty, któ re Gom bro wicz po dej mo wał, zde -
rze nie for my, de tro ni za cja oj ca, wal ka po ko leń, 
to te ma ty w dal szym cią gu ak tu al ne – do da je re -
ży ser. 

„Ślub” jest jed nym z trzech utwo rów sce nicz -
nych Gom bro wi cza. To dra mat For my, w któ rą, 
jak twier dził pi sarz, wszy scy je ste śmy uwi kła -

ni. For ma okre śla na sze re la cje z oto cze niem i rzą -
dzi na mi, nie jed no krot nie do pro wa dza jąc do kon -
flik tów. Tak skon flik to wa ną we wnętrz nie po sta -
cią jest Hen ryk – syn mar no traw ny, któ re go po -
wrót do do mu ma przy nieść po jed na nie, a po wo -
du je od wró ce nie po rząd ku w ro dzi nie. De tro ni zu -
je on swo je go oj ca – Kró la, by sa mo dziel nie udzie -
lić so bie ślu bu. 

Spek takl sta wia py ta nia o mo del i kon dy cję 
współ cze snej ro dzi ny. Co współ cze śnie okre śla my 

sło wem „ro dzi na”, a jak bę dzie my ją okre ślać 
za kil ka lat?  

W tro sce o bez pie czeń stwo wi dzów pod czas 
po by tu w te atrze wpro wa dzo no kil ka no wych za -
sad. Wi dzów upra sza się o za sła nia nie ust i no sa 
ma secz ką lub przy łbi cą, de zyn fek cję dło ni oraz za -
cho wa nie dy stan su spo łecz ne go. Na sa li bę dzie 
obo wią zy wa ło ogra ni cze nie do 150 osób. Oprócz 
po ka zu pre mie ro we go „Ślub” spek takl bę dzie 
moż na zo ba czyć tak że 2 i 3 paź dzier ni ka. ST

Logika koszmaru na deskach Teatru Zagłębia

Rozrywka

Powrót po latach do domu syna marnotrawnego wywraca ustalony porządek. 

Kasjan Cieśla wystąpi w klubie „Komin”. 

P
iotr Lis

arc

Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 10 
do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 11) i podadzą swoje imię i nazwisko, otrzymają 
zaproszenie, które będzie do odebrania w kasie Teatru. Warunkiem odebrania biletu jest 
zapłacenie za jedno podwójne zaproszenie symbolicznej kwoty 2 zł.

ZAPROSZENIE
• 3 października 2020, Sobota, 18:00, ŚLUB w reż. Radosława Rychcika – jedno podwójne 

zaproszenie 
• 10 października 2020, Sobota, 18:00 – TARTUFFE w reż. Rudolfa Zioło – jedno 

podwójne zaproszenie 
• 30 października 2020, Piątek, 19:00 - HORROR SZAŁ w reż. Jacka Jabrzyka – jedno 

podwójne zaproszenie

Otwiera nowy rozdział 
w życiu i muzyce 
So sno wi cza nin Ka sjan Cie śla, 
wo ka li sta, gi ta rzy sta, kom po -
zy tor, któ ry wspa nia le za pre -
zen to wał się w X edy cji „Vo ice 
of Po land”, wy dał de biu tanc ką 
pły tę. Już 9 paź dzier ni ka za -
śpie wa i za gra w so sno wiec kim 
klu bie „Ko min”. To wła śnie 
miej sce wy brał na start swo jej 
tra sy kon cer to wej i pro mo cji 
pły ty pt. „Za czy nam od dy -
chać”.  

Ka sjan za gra 12 utwo rów 
z no we go al bu mu oraz co ve ry 
zna ne z „Vo ice of Po land”. 
– To bę dzie cu dow ny kon cert. 
Bar dzo re flek syj ny, spo koj ny, 
z ele men ta mi ży wio ło we go 
unie sie nia – mó wi Ja cek Ga im 
– to ur ma na ger ar ty sty. ST
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W ramach samokształcenia w zakresie powszechnej samoobrony ludności Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
przygotował kolejny artykuł związany z zagrożeniem sanitarno-epidemiologicznym.

Zagrożenie to wystąpić może w wyniku różnorodnych sytuacji lub zdarzeń, które mogą być zależne od działalności człowieka jak i zdarzeń nie zależnych np.:
• uszkodzenia instalacji sanitarnych w wyniku awarii technicznych,
• nie stosowanie prawidłowych technik składowania odpadów komunalnych,
• skażenie terenu, ujęć wody, studni w wyniku powodzi,
• przedostanie się ścieków do ujęć wody w wyniku awarii.
Zagrożenia sanitarne w zależności od skali wystąpienia mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka.
 

• wątpliwości związane ze stanem sanitarnym obiektów, ujęć wody zgłoś do właściwej  terenowo stacji sanitarno - epidemiologicznej,
• w czasie powodzi nie spożywaj żywność, która uległa zamoczeniu,
• nie pij wody z ujęcia lub studni, która została zalana, nie spożywaj warzyw, owoców i innych plonów z terenów popowodziowych,
• nie kąp się w zbiornikach wodnych nie dopuszczonych przez służby sanitarne do kąpieli,
• po awarii instalacji sanitarnych oczyść otoczenie ( dezynfekcja ),
• nie spożywaj żywności z niepewnych źródeł, przeterminowanej,
• nie pij wody z niezbadanych ujęć, źródeł,
• zgłoś do  służb sanitarnych nietypowe (nie przeznaczone do tego celu)  miejsca składowania odpadów komunalnych.
 

Epidemia to masowe szerzenie się określonej choroby, zwłaszcza zakaźnej w zbiorowisku ludzkim w określonym czasie na obszarze, na którym choroba  o tym samym nasileniu 
w poprzednich latach nie występowała.
Masowe szerzenie się choroby zakaźnej wśród zwierząt nazywa się epizootią. Wystąpienie choć jednego przypadku groźnej choroby zakaźnej może sugerować początek epidemii.
Epidemia stanowi duże zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Bakterie chorobotwórcze mogą przedostać się do naszego organizmu:
• poprzez spożycie zakażonej żywności,
• wody,
• poprzez kontakt z chorym człowiekiem,
• poprzez wdychanie powietrza, w który mogą być rozpylone niebezpieczne mikroby.
Wystąpienie epidemii może być skutkiem bioterroru a więc świadomej działalności człowieka.
 

• wystąpienie nagłych,  szybko szerzących się masowych zachorowań lub zgonów,
• brak skuteczności leczenia w rutynowej terapii występujących powszechnie chorób,
• wzrost zachorowań na chorobę endemiczną, (endemia to utrzymywanie się danej choroby zakaźnej bądź nie zakaźnej na określonym terenie na tym samym poziomie).

• duża liczba niewyjaśnionych zachorowań, w krótkim czasie o podobnym obrazie klinicznym,
 początek zachorowań jest nie wyjaśniony,
• nagły, nieoczekiwany wzrost zachorowalności i umieralności z powodu znanych chorób,
• nawet pojedynczy przypadek choroby egzotycznej u osoby, która nie opuszczała kraju,
• jednoczesne występowanie zachorowań na podobne choroby na obszarach nie połączonych terytorialnie,
• nietypowe źródło zakażenia: aerozol, woda, żywność.

• nie lekceważ ostrych objawów chorobowych, które wystąpiły nagle i skontaktuj się  z lekarzem w celu przebadania,
• nie lekceważ sytuacji kiedy te same objawy chorobowe, w  krótkim czasie wystąpiły u ciebie i osoby lub osób, z którymi miałeś kontakt,
• przestrzegaj terminów szczepień ochronnych,
• skontaktuj się z lekarzem jeśli wystąpią u ciebie nagłe nietypowe objawy chorobowe a ty niedawno powróciłeś z egzotycznego kraju.
 

• unikaj dużych zbiorowisk ludzkich,
• unikaj kontaktu z osobą chorą twarzą w twarz,
• jeśli wystąpiły u ciebie objawy chorobowe lub kontaktowałeś się z osobą chorą załóż na twarz maskę z gazy lub bibuły co zmniejszy ryzyko zakażenia innych,
• przestrzegaj podstawowych zasad higieny osobistej,
• rygorystycznie przestrzegaj zaleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez władze i służby  odpowiedzialne za bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne.

• rygorystycznie stosuj się do zaleceń, zakazów i nakazów służb weterynaryjnych i sanitarno-epidemiologicznych,
• zgłoś przypadki zachorowań u zwierząt także w swoim gospodarstwie,
• stosuj się do zasad kwarantanny,
• przestrzegaj rygorystycznie zasad w zakresie utylizacji zwierząt,
• pamiętaj o świadectwie miejsca pochodzenia zwierząt.

 


