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D
ariusz Panas

Je stem męż czy zną, je stem oj cem i w tej spra wie 
nie mo gę mil czeć. Na szym obo wiąz kiem jest 
wspie ra nie na szych żon, có rek, ma tek, part ne rek 
i przy ja ció łek. Bo tyl ko Ko bie ty są w sta nie po -
czuć i prze żyć to, co im zgo to wa no. Ktoś kry ją cy 
się za ple ca mi służb po pro stu za de cy do wał 
za Ko bie ty. 

 Ca ły czas za sta na wiam się, dla cze go tak czu łe 
i wraż li we pra wo za ostrzo no w trak cie pan de mii? 
Czy my śle li, że nikt nie za uwa ży, a być mo że uwa -
ża li, że nikt nie bę dzie prze ciw te mu pro te sto wał? 
Nikt nie po wi nien zmu szać Ko biet i ich ro dzin 
do nad ludz kie go he ro izmu i ży cio wej wal ki. Oli -

wy do ognia do lał wi ce pre mier „oświad cze niem”, 
któ re przy po mi na ło mi bar dziej cza sy mi nio ne 
niż XXI wiek. 

 Te raz jed nak po ra, aby śmy wszy scy po pro stu 
zjed no czy li się. Pro szę – nie daj my się. Nie daj cie 
wpu ścić się w grę, nie daj cie się wma ni pu lo wać 
w we wnętrz ną woj nę w na szym kra ju. Po wiedz my 
ja sno: NIE. Agre sji mó wi my: NIE. Po dzia ło wi 
Pol ski mó wi my: NIE. 

 Pro szę Was wszyst kich. Nie waż ne, co ro bi -
cie, kim je ste ście, na ko go gło so wa li ście, czy je -
ste ście mło dzi czy w kwie cie wie ku, czy je steś 
ko bie tą czy męż czy zną – przejdź my na ja sną 

stro nę mo cy. Po kój to nasz sprzy mie rze niec. 
Po każ my swo ją si łę. Zaapelujmy wspól nie 
do rzą dzą cych, aby zmie nio no de cy zję, by wie -
lo let ni ład i kom pro mis obo wią zy wał da lej. 
Mnie na su wa się py ta nie: Pa nie Pre mie rze, jak 
za re ago wał by Pa na Ś. P. brat, Lech Ka czyń ski, 
któ ry w 2007 ro ku powiedział:  „Jeśli cho dzi 
o spra wy związa ne z abor cją, to uważam, że 
osiągnie ̨ty kom pro mis jest kom pro mi sem, 
które go nie wol no naruszać . Po wta rzam – nie 
wol no naruszać”? 

 Skończ my z chorym po dzia łem na sze go kra ju, 
któ ry wy two rzył się przez la ta. Za kop my to pór 

wo jen ny. Walcz my z wi ru sem, a nie ze so bą. 
Wszy scy ma cie ra cję pi sząc i mó wiąc, że nie po -
win ni śmy się spo ty kać na uli cach w trak cie pan de -
mii, ale re wo lu cja (bo chy ba tak już moż na o tym 
ru chu mó wić), któ ra dzie je się na na szych oczach, 
nie wy bie ra. 

 Bądź my ra zem, zjed nocz my się. Tyl ko w ten 
spo sób mo że my po ka zać swoją si łę. Ja ko So -
sno wi cza nie, Za głę bia cy, a przede wszyst kim 
Po la cy. 

  
AR KA DIUSZ CHĘ CIŃ SKI 

Pre zy dent Wszystkich So sno wi czan

Sosnowiczanki, wyrażając sprzeciw wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego, dołączyły do Strajku Kobiet i protestów, które odbywają od kilku dni w całym kraju. 

„Sosno wspiera Gastro”! 
Pod takim hasłem miasto 
pomaga lokalnym gastronomom. 
W „dostawie lub na wynos” 
mieszkańcy mogą okazać 
solidarność z właścicielami 
kafejek, restauracji, bistro 
i pizzerii, którzy znowu nie mogą 
przyjmować gości w swoich 
lokalach. Ofert szukaj na stronie 
internetowej: www.sosnowiec.pl 
w zakładce „Sosno wspiera 
Gastro” i na łamach „KM”. 

Jak załatwić sprawy w urzędzie 
w czasie walki 
z koronawirusem? Większość 
spraw możesz załatwić bez 
wychodzenia z domu, przez 
internet, korzystając ze skrzynki 
podawczej na platformie 
ePUAP. Wnioski znajdują się 
na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej w zakładce „Wnioski 
do pobrania”, a poradnik dla 
mieszkańców na stronie 
internetowej Urzędu 
Miejskiego.

str. 8-9 ➤ str. 11 ➤

Wszyscy wiemy, że pod koniec października ulice w Polsce zawrzały. Nie dziwi mnie to. W mojej ocenie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest skandaliczne, ale 
dzisiaj proszę: bądźmy razem, zjednoczmy się.

ZJEDNOCZMY SIĘ!
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Rusza budowa 
nowych mieszkań

Syl wia Tu rzań ska 
 
– Pla nu je my bu do wę 172 ustaw nych miesz kań 
o po wierzch ni od 33 do 77 me trów kwa dra to -
wych, w roz sąd nych ce nach. Za mie rza my tak że 
w spo sób opty mal ny za go spo da ro wać prze strzeń, 
by za pew nić przy szłym miesz kań com kom for to -
we wa run ki miesz ka nio we i by to we – mó wi To -
masz Brosz kow ski  – pre zes za rzą du An trans In -
vest Sp. z o.o.  

Pod każ dym z bu dyn ków zo sta nie zbu do wa ny 
ga raż pod ziem ny, co po zwo li na funk cjo nal ne za -
go spo da ro wa nie prze strze ni. Ar chi tek ci za pla no -
wa li miej sce do kom for to we go wy po czyn ku i re -
lak su oraz wspól nych spa ce rów. Nie za brak nie 
tak że miejsc po sto jo wych, w tym czte rech sta no -
wisk do ła do wa nia sa mo cho dów elek trycz nych.  
Ca łe osie dle pre zen tu je się cie ka wie, no wo cze śnie 
i ele ganc ko. Bu do wa ma ru szyć już w li sto pa dzie. 
Pla no wa ny ter min za koń cze nia dwóch pierw -
szych bu dyn ków prze wi du je się na wrze sień 2022 
ro ku, a ko lej ne dwa bu dyn ki ma ją zo stać wy bu -
do wa ne do li sto pa da 2022. Jest du ża szan sa na to, 
że pierw si miesz kań cy wpro wa dzą się do no wych 
miesz kań już w paź dzier ni ku za dwa la ta.  

Spół ka An trans to fir ma z 27-let nim do świad -
cze niem, ale zna na bar dziej w bran ży trans por to -
wej. Roz po czy na ła od trans por tu kra jo we go, na -
stęp nie eu ro pej skie go i dziś jest li de rem w swo jej 
bran ży. Pręż ny roz wój spra wił, że na swo je po trze -
by fir ma wy bu do wa ła fi lię w  Sław ko wie – An trans 
Gro up, co sta ło się in spi ra cją i po cząt kiem po wsta -
nia An trans In vest, spe cja li zu ją cej się w bran ży de -
we lo per skiej. – Do tej po ry zre ali zo wa li śmy ka me -
ral ną in we sty cję, po ło żo ną w  spo koj nej oko li cy 
w oto cze niu te re nów zie lo nych i za bu do wy jed no -
ro dzin nej w Kra ko wie, czy li Chy liń skie go Park. 
Obec nie no we miesz ka nia po wsta ją w Sie mia no -
wi cach Ślą skich. Po nad to w Ja worz nie bu du je my 
„Apar ta men ty Bursz ty no wa”, w Ol ku szu re ali zu -
je my „Si lver Ho use”, a w Cho rzo wie „Apar ta men -
ty Par ko wa” – pod kre śla To masz Brosz kow ski. 
Bu do wa mieszkań przy ul. Rydza-Śmigłego to 
nie je dy na in we sty cja, re ali zo wa na przez spół kę 
w So snow cu. An trans pla nu je jesz cze bu do wę blo -
ków miesz kal nych przy ul. Dwor skiej w So snow -
cu. Wię cej in for ma cji do ty czą cych de we lo pe ra i je -
go in we sty cji, moż na zna leźć na pro fi lu FB: fa ce -
bo ok. com/an tran si nve st de ve lop ment lub u do rad -
cy pod nr tel. 728 583 927. 

Miasto

Ponad 170 nowoczesnych i wygodnych mieszkań powstanie przy  
ul. Marszałka E. Rydza-Śmigłego w Sosnowcu, w pobliżu osiedla Pekin 
i Klimontów. Cztery nowe budynki mieszkalne wybuduje  
Antrans Invest Sp. z o. o., deweloper z Olkusza. 

 Tak będą wyglądać nowe budynki mieszkalne przy ul. Marszałka Rydza-Śmigłego w Sosnowcu. 

reklama
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1,4 hek ta ra po wierzch ni oraz 
co naj mniej 250 drzew. Tak 
na po czą tek bę dzie pre zen to -
wał się park w Za gó rzu, po -
wsta ją cy obok Pla cu Pa pie skie -
go. Na sa dze nia kil ku me tro -
wych drzew już się roz po czę ły, 
a tym sa mym naj więk sze osie -
dle bę dzie mia ło swój park. 

Wśród na sa dza nych drzew 
naj licz niej sze są ja rzę by mącz -
ne i klo ny po spo li te, czy li ty po -
we dla par ku drze wa. – Są to 
du że sa dzon ki, któ rych ob wo -
dy na wy so ko ści jed ne go me -
tra ma ją od 16 do 20 cm – wy -
ja śnia Ar ka diusz Chę ciń ski, 
pre zy dent So snow ca. 

To bę dzie pierw szy od co 
naj mniej 50 lat no wy park 
w So snow cu. Przy tej oka zji za -
bez pie czo na zo sta ła prze strzeń 
pod przy szłe ale je par ko we. 

– Bę dzie jesz cze jed na nie spo -
dzian ka dla miesz kań ców, ale 
o tym po wie my za kil ka 
dni  – do da je pre zy dent So -
snow ca. 

Miesz kań cy tak że są za do wo -
le ni. – Na ten park cze ka li śmy 
od wie lu lat. Bar dzo się cie szę, 
że ta kie miej sce po wsta nie. Bę -
dzie słu żyć ja ko miej sce wy po -
czyn ku i re lak su dla wszyst kich 

po ko leń, od se nio rów po naj -
młod szych – przy zna je Aloj zy 
Ja siń ski, miesz ka niec Za gó rza.  

Do ce lo wo w par ku znaj dzie 
się po nad ty siąc drzew. Ko lej ne 
na sa dze nia są za pla no wa ne już 
na przy szły rok. W par ku po ja -
wią się so sna pospolita, brzo -
za po ży tecz na, grab po spo li ty, 
li pa drob no list na i klon po spo -
lity. ST

Pierwszy park po 50 latach

M
aciej Łydek

Przy jednym z największych osiedli w Zagórzu powstaje nowy park. 
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Tak powstaje nowe Egzotarium! 
Stare sosnowieckie Egzotarium przeszło już do historii. Po wybudowanym w 1956 roku obiekcie nie ma już śladu, są za to pierwsze elementy powstającego w tym miejscu 
Centrum Edukacji Ekologicznej „Egzotarium”. 

reklama

Krzysztof Polaczkiewicz 
 
Ca ły te ren bu do wy jest ogro dzo ny, 
dla te go z ze wnątrz nie wie le wi dać. 
– Z pew no ścią miesz kań cy za uwa ży li 
żół ty dźwig, któ ry zo stał usta wio ny 
na te re nie bu do wy, wi dać go nie mal 
z ca łej oko li cy. W miej scu daw ne go 
Eg zo ta rium zo stał wy ko pa ny dół, 
w któ rym roz po czę ły się pra ce zwią za -
ne z wy le wa niem pły ty fun da men to -
wej, któ ra bę dzie ele men tem po zio mu 
„-1” – wy ja śnia Je re miasz Świe rzaw ski, 
za stęp ca pre zy den ta So snow ca. Wła -
śnie w pod zie miach bę dą usta wio ne 
m.in. ol brzy mie akwa ria z ro dzi my mi 
ga tun ka mi ryb, a tak że z ry ba mi z ca -
łe go świa ta, m.in. duch ama zoń ski, 
pie lę gni ca szma rag do wa, aro wa -
na srebr na, płaszcz ki słod ko wod ne, 
wi sło nos ame ry kań ski. 

W za ło że niu no we Eg zo ta rium 
ma za cho wać dzie dzic two hi sto rycz ne 
oraz ko lek cje pre zen to wa ne do tych czas 
w tym  miej scu, jed no cze śnie roz sze -
rza jąc za kres swo jej dzia łal no ści. – Już 
za dwa la ta bę dzie my mo gli po dzi wiać 
ko lek cję ryb do rze cza Prze mszy, a oto -
cze nie bu dyn ku bę dą sta no wić ro dzi me 
sie dli ska ro ślin ne: bio top grą do wy, 
zbio ro wi sko szu wa ro we i mu ra wa kse -
ro ter micz na. Eg zo ta rium to ele ment 
więk sze go kom plek su. To Park Bio -
róż no rod no ści, któ ry jest tuż obok, tak -
że Sta wi ki oraz Park Ty siąc le cia, gdzie 
rów nież trwa in westy cja. Li czę, że 
miesz ka niec Sosnowca i re gio nu przy -
je dzie do Eg zo ta rium, ale też do są sied -
nich par ków, aby wy po cząć i do brze się 
ba wić – wy ja śnia Ar ka diusz Chę ciń ski, 
pre zy dent So snow ca. 

No we Eg zo ta rium sta nie się Cen -
trum Edu ka cji Eko lo gicz nej. W bu -
dyn ku po wsta ną dwie no wo cze sne kla -
sy lek cyj ne, wy po sa żo ne w kom pu te ry, 
mi kro sko py, sys te my mul ti me dial ne 
itp., gdzie m.in. ucznio wie oko licz nych 
szkół bę dą mo gli od by wać lek cje przy -

ro dy, bio lo gii, geo gra fii. – Bę dzie my 
tam pro wa dzić warsz ta ty, wy kła dy, 
wy sta wy, a wszyst ko to przy pięk nym 
wi do ku na tro pi kal ne ro śli ny i zwie rzę -
ta w pal miar ni. Po wsta nie rów nież mi -
ni ki no, w któ rym każ dy od wie dza ją cy 
bę dzie mógł obej rzeć film edu ka cyj ny, 
do ty czą cy ro dzi mej przy ro dy. Ko ry ta -
rze i ho le CEE sta no wić bę dą prze -
strzeń eks po zy cyj ną dla wy staw sta łych 
i cza so wych. W bu dyn ku znaj dzie 
swo je miej sce rów nież ka wiar nia – do -
da je pre zy dent Chę ciń ski. 

Z po zio mu – 1 ścież ka bę dzie pro -
wa dzi ła zwie dza ją ce go do palmiarni 
na po ziom par te ru. Pal miar nia nie bę -
dzie jak do tych czas je dy nie ogro dem 
bo ta nicz nym. Na tym po zio mie głów -
ny mi eks po na ta mi bę dą ro śli ny, ale 
wśród ro ślin pro jek tan tom uda ło się 
zna leźć  miej sce tak że dla zwie rząt, 
takich jak:  le gwan zie lo ny, żółw ża bu -
ti, ba zy li szek płat ko gło wy, le gwan 
czar ny czy  boa du si ciel. – Sa ma pal -
miar nia po dzie lo na bę dzie na trzy stre -
fy: stre fę kli ma tu śród ziem no mor skie -
go, stre fę pu styn ną i tro pi kal ną. 

W każ dej pa no wać bę dą in ne wa run ki. 
Ste ro wa nie kli ma tem od by wać się bę -
dzie po przez za pew nie nie pra wi dło wej 
tem pe ra tu ry, wil got no ści i świa tła, tak 
aby wa run ki zbli żo ne by ły jak naj bar -
dziej do tych pa nu ją cych w na tu rze. 
Po dróż po Eg zo ta rium koń czyć się bę -
dzie na szczy cie ram py, któ ra kie ru je 
zwie dza ją cych na po ziom +1. W tym 
miej scu znaj du ją się sa le lek cyj ne, prze -
strzeń wy sta wien ni cza wy staw sta łych 
cza so wych, ki no edu ka cyj ne, a tak że 
ka wiar nia, w któ rej zwie dza ją cy bę dą 
mo gli od po cząć po dłu gim zwie dza niu 
– mó wi Je re miasz Świe rzaw ski. 

Oto cze nie tak że bę dzie peł nić ro lę 
edu ka cyj ną. Wzdłuż szkla nej ele wa cji 
pal miar ni zo sta nie wy bu do wa ny dłu gi 
zbior nik wod ny, gdzie zo sta nie utwo -
rzo ne  ro dzi me zbio ro wi sko szu wa ro -
we. 

Za in we sty cję od po wia da Mo sto stal 
Za brze – Gli wic kie Przed się bior stwo 
Bu dow nic twa (li der kon sor cjum) oraz 
Ma xi mus ZBH Sp. z o.o. (part ner 
kon sor cjum). Ca łość przed się wzię cia 
to pra wie 64 mln zł. 

No wym ele men tem Eg zo ta rium bę -
dzie ko rzy sta nie z od na wa wial nych 
źró deł ener gii. W ra mach in we sty cji 
zo sta ną wy ko na ne pa ne le fo to wol ta -
icz ne, któ re po zwo lą na  prze twa rza -
nie świa tła sło necz ne go na ener gię 
elek trycz ną.  Po nad to wo dy desz czo we 
po cho dzą ce z po ła ci da cho wej bę dą 
wy ko rzy sty wa ne do  po le wa nia te re -
nów zie lo nych. Gmi na So sno wiec 
otrzy ma ła do fi nan so wa nie na kwo -

tę 15,3 mln zło tych w ra mach pro gra -
mu Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go woj. ślą skie go na la ta 2014 
– 2020 dzia ła nie 5.4.3 – ochro na róż -
no rod no ści bio lo gicz nej. Pro jekt skła -
da się z dwóch kom po nen tów utwo -
rze nia Cen trum Edu ka cji Eko lo gicz -
nej „Eg zo ta rium” i re wi ta li za cji te re -
nów zie lo nych w tzw. Par ku Ty siąc le -
cia. Pra ce po win ny za koń czyć się po  
2 la tach od pod pi sa nia umo wy.

Miasto

PARK BIORÓŻNORODNOŚCI DOPEŁNIENIEM EGZOTARIUM 

Rozpoczęły się prace związane z wylewaniem płyty fundamentowej  
pod nowe Egzotarium. Obok placu budowy w parku trwają nasadzenia tysięcy drzew i krzewów. 

zdjęcia: M
aciej Łydek

Kiladziesiąt tysięcy nasadzeń krzewów i drzew, a także budowa oczek 
wodnych, domków dla owadów, budek dla nietoperzy i budek lęgowych 
dla ptaków – to najważniejsze zmiany w parku im. Jacka Fusińskiego. 
Rewitalizacja obejmuje prawie 7 ha, w tym 5,5 ha terenów zielonych. 
Po zmianach w miejscu obecnego parku powstanie pierwszy 
w Sosnowcu Parku Bioróżnorodności. Oprócz nasadzeń, zmieni się cała 
infrastruktura tego miejsca. Przebudowywane są ścieżki dla pieszych 
oraz schody, by z parku mogły korzystać osoby niepełnosprawne. 
Powstaną również toalety, zostaną ustawione nowe ławki, a cały park 
zostanie ogrodzony. Wart 7 mln zł park najprawdopodobniej będzie 
gotowy do końca 2020 roku.
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Umowa na budowę 
lodowiska podpisana

W ramach największej realizowanej inwestycji w mieście, czyli Zagłębiowskiego Parku Sportowego, zostanie 
zbudowane w Sosnowcu nowoczesne lodowisko. Rozmowy dotyczące ofert złożonych w przetargu, toczyły się 
w ciągu ostatnich kilku tygodni, ale zapadła ostatecznie decyzja o budowie Stadionu Zimowego. 

Syl wia Tu rzań ska 
 
– Roz wa ży li śmy kil ka sce na -
riu szy i do szli śmy do wnio -
sku, że po win ni śmy roz strzy -
gnąć to po stę po wa nie. Przy -
po mnę, że był to trze ci prze -
targ na wy ło nie nie wy ko naw -
cy no we go lo do wi ska – wy ja -
śnia Mi chał Za strze żyń ski, 
za stęp ca pre zy den ta So snow -
ca. Sta dion Zimowy bę dzie 
speł niał wy ma ga nia Świa to -
wej Fe de ra cji Ho ke ja na Lo -

dzie. Wi do wi ska spor to we 
bę dzie mo gło śle dzić 2545 ki -
bi ców. Try bu na głów na obej -
mu je 2457 miejsc sie dzą cych, 
w tym 20 miejsc dla osób nie -
peł no spraw nych i 20 miejsc 
dla osób to wa rzy szą cych oso -
bom nie peł no spraw nym. Po -
wierzch nia pły ty lo do wi ska 
bę dzie wy no sić 1800 m kw. 
po wierzch ni (60 na 30 me -
trów). 

Ha la w za sad ni czej czę ści 
bę dzie mia ła dwie kon dy -

gna cje. Obiekt bę dzie wy po -
sa żo ny w plat for mę dla ka -
mer te le wi zyj nych i te le bim 
pod wie sza ny pod da chem. 
Czę ścią obiek tu bę dą tak że 
szat nia z od no wą bio lo gicz -
ną i za ple czem me dycz nym, 
po miesz cze nia biu ro we, ga -
stro no micz ne, sa le kon feren -
cyj ne oraz po miesz cze nia 
pod ewen tu al ny wy na jem na 
usłu gi.  

– Na lo do wi sku bę dzie my 
mo gli or ga ni zo wać wszel kie 

im pre zy na naj wyż szym 
mię dzy na ro do wym po zio -
mie. Nie za po mi na my też 
o oso bach, któ re zwy czaj nie 
lu bią po jeź dzić na łyż wach. 
Bę dzie też miej sce na ogól -
no do stęp ną śli zgaw kę dla 
mie szań ców – przy zna je Ar -
ka diusz Chę ciń ski, pre zy -
dent So snow ca. 

Bu do wa naj no wo cze śniej -
sze go w Pol sce lo do wi ska bę -
dzie kosztować 52,8 mln zł 
net to. Wykonania zadania 
po dej mie się Biel skie Przed -
się bior stwo Bu dow nic twa 
Prze my sło we go S. A, któ re 
bu du je rów nież sta dion 
(120,2 mln zł net to) oraz ha lę 
spor to wą (46,8 mln zł net to). 

Cała in we sty cja jest re ali -
zo wa na przez Za głę biow ski 
Park Spor to wy sp. z o.o. 
– Bę dzie my moc no na ci ska -
li, aby wy ko naw ca skró cił 
czas re ali za cji in we sty cji 
do 19 mie się cy. To po zwo li -
ło by na od da nie obiek tu 
do użyt ku wraz ze sta dio nem 
oraz par kin ga mi i ca łym za -
go spo da ro wa niem te re -
nu  – pod su mo wa ła  Ka ri -
na Skow ro nek, pre zes Za -
głę biow skie go Par ku Spor -
to we go.

Około 1300 metrów 
kwadratowych w samym 
centrum miasta zyska 
zupełnie nowe oblicze. 
 
U zbie gu ulic War szaw skiej, 
Pił sud skie go i 3 Ma ja, po -
mię dzy „pla stra mi mio du” 
a skwe rem z ko twi cą obok 
CH „Pla za” po ja wią się no we 
ro śli ny, krze wy i by li ny, 
a tak że sie dzi ska i ścież ka 
spraw no ścio wo -edu ka cyj na. 
Wśród zie le ni miesz kań cy 
bę dą mo gli spę dzać wol ny 
czas. 

– Dzi siej szym 40-lat kom 
i oso bom star szym ścież ka bę -
dzie ży wo przy po mi na ła na -

sze za ba wy przy uży ciu kre -
dy – wy ja śnia Ar ka diusz Chę -
ciń ski, pre zy dent So snow ca. 
Jed na część in we sty cji to 
stwo rze nie czę ści re kre acyj no -
-od po czyn ko wej, a dru ga to 
no wa aran ża cja zie le ni, ele -
men tów ma łej ar chi tek tu ry 
i zmie nio ny układ ale jek po -
mię dzy bu dyn ka mi miesz kal -
ny mi przy ul. Pił sud skie go 3 
i 5 oraz przy bu dyn ku przy  
ul. War szaw skiej 13. Ko lej -
nym eta pem zmian bę dzie za -
adop to wa nie sta re go be to no -
we go bo iska, na któ rym rów -
nież po ja wi się prze strzeń 
do ro dzin ne go spę dza nia wol -
ne go cza su. ST

31 pro jek tów, na któ re za gło so -
wa ło naj wię cej miesz kań ców 
w ra mach VII edy cji Bu dże tu 
Oby wa tel skie go, zo sta nie zre -
ali zo wa nych już w przy szłym 
ro ku.  

Każ dy so sno wi cza nin, bez 
wzglę du na wiek, mógł gło so -
wać na pro jek ty w dwóch stre -
fach: ogól no miej skiej i re jo no -
wej. W tej edy cji bu dże tu udział 
w gło so wa niu wzię ło pra wie 22 
tys. so sno wi czan upraw nio nych 
do gło so wa nia.  W su mie dro -
gą elek tro nicz ną miesz kań cy 
So snow ca od da li 38 643 gło sy. 
– W ra mach VII edy cji w 2021 
ro ku do re ali za cji zo sta nie prze -
ka za nych 29 pro jek tów z re jo -
nów kon sul ta cyj nych oraz  
2 pro jek ty ze stre fy ogól no miej -
skiej. Naj wię cej gło sów – 6414 
miesz kań cy od da li na pro jekt 
w stre fie ogól no miej skiej 
pod na zwą „Tęż nia so lan ko wa 
w Par ku Sie lec kim – Zdro wie 
i wy po czy nek dla wszyst kich”. 
Spo śród pro jek tów re jo no wych 
naj lep szy wy nik za li czył pro jekt 
„Per ła Po go ni – re wi ta li za cja 
glo rie ty w Par ku Die tla” z wy -
ni kiem 791 gło sów. Wszyst -

kim, któ rzy wzię li udział w te -
go rocz nym gło so wa niu, ser -
decz nie dzię ku ję – po wie dział 
pre zy dent So snow ca, Ar ka -
diusz Chę ciń ski. 

Re ali za cja tęż ni wstęp nie bę -
dzie kosz to wać w Par ku Sie lec -
kim oko ło 800 tys. zł, a re wi ta -
li za cja glo rie ty oko ło 470 tys. zł. 
W tej edy cji bu dżet wy no si  
7 mln zło tych.  

Pie nią dze zo sta ną wy da ne 
m.in. na PsiLądek do brej za ba -
wy przy ul. Kró lew skiej, ścież -
kę zdro wia przy ul. Ostro gór -
skiej, plac za baw przy ul. 
Dwor skiej, stre fę rol ko wo -ty -
rol ko wą przy ul. Le nar to wi cza, 
no we chod ni ki wraz z za to ka -
mi par kin go wy mi na osie dlu 
Ju liusz, plac za baw przy PM 39 
w Za gó rzu.  

Naj wię cej gło sów od da li 
miesz kań cy w prze dzia le wie -
ko wym 36 – 45 lat (25 pro -
cent) oraz 26 – 35 (pra wie 21 
pro cent). Najwyższa fre kwen -
cja zo sta ła od no to wa na w Mi -
lo wi cach (21,13 pro cent), 
Ostro wach (18.87 pro cent) 
oraz w Macz kach (14,69 pro -
cent). ST

Nowy skwer 
w samym centrum

Projekty wybrane

Miasto

Trzeci przetarg na budowę Stadionu Zimowego rozstrzygnięty!

reklama

W miejscu betonowego boiska pojawi się przestrzeń, gdzie 
będzie można rodzinnie spędzać czas. 

Paw
eł Leśniak

Stadion Zimowy będzie spełniał wymagania Światowej Federacji Hokeja na Lodzie. 

Ar
m
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promocja

Wspól ne go to wa nie, mu zy ko wa -
nie, roz gryw ki spor to we, de ba ta 
po li tycz na, na gra nie słu cho wi ska 
a tak że po dróż do prze szło ści. 
Uczest nicz ki i uczest ni cy pro jek tu 
Mię dzy po ko le nio we MotywAkcje 
re ali zo wa ne go przez Sto wa rzy sze -
nie MOCnaMOC udo wad nia ją, że 
bez wzglę du na to ja kich wra żeń 
je ste śmy spra gnie ni i bez wzglę du 
na to w ja kim je ste śmy wie ku, ra -
zem mo że my zro bić wszyst ko. 
Prze ko nu ją nas rów nież o za le tach 
łą cze nia przed sta wi cie li róż nych 
po ko leń w ra mach wspól nych 
dzia łań. Pa ni Da nie la za py ta -
na o to, dla cze go bie rze udział 
w pro jek cie, przy zna je: Lu bię to -

wa rzy stwo mło dzie ży i ich od -
mien ne spoj rze nie na świat. Zda -
niem Pa na Miet ka se kret dzia łań 
mię dzy po ko le nio wych kry je się 
w tym, że młodzi za ra ża ją ener -
gią, któ rej bra ku je star szym. Dla 
mło dzie ży li czą się przede wszyst -
kim re la cje. Pa try cja do ce nia 
w dzia ła niach mię dzy po ko le nio -
wych możliwość po zna nia sie bie 
na wza jem i lep sze go zro zu mie nia. 
Zu za pod kre śla: W dzi siej szych 
cza sach rzad ko na stę pu je bliż sza 
in te rak cja mię dzy po ko le nia mi. 
Dzię ki pro jek to wi od kry łam jak 
nie zwy kle fa scy nu ją cą i war to -
ścio wą rze czą jest po pro stu zwy -
kła roz mo wa. 

Dla cze go mię dzy po ko le nio wość? 
W na szym pro jek cie do fi nan so wa -
nie na re ali za cję otrzy ma ły po my sły 
pro mu ją ce dzia ła nia mię dzy po ko le -
nio we po ma ga ją ce prze ła mać wza -
jem ne ste reo ty py oraz kształ to wać 
trans po ko le nio wą wraż li wość. Ta -
kie, któ re bu du ją most nad prze pa -
ścią dzie lą cą od da lo ne od sie bie na -
wet o pół wie ku ge ne ra cje. Jed nak 
po mysł na mię dzy po ko le nio wość 
nie po ja wił się wy łącz nie dla te go, że 
wią że się ona z licz ny mi be ne fi ta mi 
na tu ry spo łecz nej i oso bi stej. Bez po -
śred nim im pul sem do pod ję cia na -
szych dzia łań był ich de fi cyt w lo -
kal nym śro do wi sku. Mi mo że w So -
snow cu dzie je się bar dzo wie le, to 
bra ku je ini cja tyw, któ re an ga żo wa -
ły by jed no cze śnie róż ne ge ne ra cje. 
Po sta no wi li śmy za go spo da ro wać tę 
ni szę. Do pro jek tu za pro si li śmy 
człon ki nie oraz człon ków Ra dy 
Mło dzie ży i Ra dy Se nio rów, a tak że 
przed sta wi ciel ki oraz przed sta wi cie -
li klu bów se nio ra i szkol nych kół 
wo lon ta ria tu, aby przy go to wać ich 
do peł nie nia ro li li de rów mię dzy po -
ko le nio wo ści w na szym mie ście.  
 
Jak to się za czę ło? 
Pra gnie nie re ali za cji dzia łań mię dzy -
po ko le nio wych kieł ko wa ło w nas 

od daw na. Się gnę li śmy po te ma rze -
nia dzię ki kon kur so wi Ge ne ra tor In -
no wa cji. Sie ci Wspar cia. W je go ra -
mach sfi nan so wa ny zo stał nasz po -
mysł, in no wa cja spo łecz na Bab cia 
i Dzia dek z Kla są, któ ra zo sta ła wy -
róż nio na przez gran to daw cę i któ rą 
każ dy mo że po wie lić. W pod ręcz ni -
ku Prze wod nik po mię dzy po ko le nio -
wej po dró ży (moż na go po brać ze 
stro ny http://bab cia idzia dekz kla -
sa.e.org.pl/) prze ka zu je my prak tycz -
ne wska zów ki oraz udo stęp nia my 
ze staw na rzę dzi, któ re krok po kro ku 
po ma ga ją zre ali zo wać ini cja ty wy łą -
czą ce po ko le nia. Mię dzy po ko le nio -
we MotywAkcje rów nież wy ko rzy -
stu ją te ma te ria ły, a my wy ko rzy stu -
je my do świad cze nia, któ re zdo by li -
śmy dzię ki tym dzia ła niom, aby tym 
ra zem po łą czyć już nie dzie ci, a mło -
dzież z so sno wiec ki mi se nio ra mi. 
 
Co już zro bi li śmy, co ro bi my te raz 
i co bę dzie my ro bić? 
Mi mo że pan de mia po sta no wi ła po -
krzy żo wać nam pla ny, po myśl nie za -

koń czy li śmy 3 mo du ły warsz ta tów. 
Przy go to wa li śmy przed sta wi cie li każ -
dej z grup na spo tka nie z dru gim po -
ko le niem oraz wspól ną re ali za cję dzia -
łań. Pod czas za jęć po wsta ły po my sły 
na MotywAkcje, któ re dzię ki do fi nan -
so wa niu wdra ża ne są ak tu al nie w ży -
cie. Za pre zen tu je my je szer szej pu -
blicz no ści w pu bli ka cji pod su mo wu -
ją cej pro jekt. Pla no wa li śmy rów nież 
or ga ni za cję I So sno wiec kie go Dnia 
Mię dzy po ko le nio wo ści, jed nak 
z uwa gi na wpro wa dzo ne ogra ni cze -
nia mu si my zre zy gno wać z uro czy stej 
ga li. Je że li są Pań stwo za in te re so wa ni 
śle dze niem na szych po czy nań, za pra -
sza my na http://moc na moc.pl/mo ty -
wak cje/ oraz do po lu bie nia fan pa ge 
pro jek tu w ser wi sie Fa ce bo ok. 
Pro jekt Mię dzy po ko le nio we 
MotywAkcje jest fi nan so wa ny 
przez Na ro do wy In sty tut Wol no -
ści – Cen trum Roz wo ju Spo łe -
czeń stwa Oby wa tel skie go ze środ -
ków Pro gra mu Fun dusz Ini cja tyw 
Oby wa tel skich na la ta 2014-2020. 

Zuzanna Teper-Solarz 

MŁODZIEŻ I SENIORZY PO RAZ KOLEJNY W AKCJI

Jedna z międzypokoleniowych grup gotowa do działania po zakończeniu warsztatów.   

Ratujmy groby przodków
Miasto zadba o zapomniane pomniki na sosnowieckich nekropoliach. Zajmie się tym, nie tylko 
w okresie Wszystkich Świętych, Stowarzyszenie „Ku Pamięci”. Zapraszamy mieszkańców 
Sosnowca do włączenia się w zbiórkę środków, które pomogą uratować zabytkowe nagrobki. 

Krzysztof Polaczkiewicz 
 
Je sień, a zwłasz cza okres Wszyst kich Świę tych, to czas, 
gdy czę ściej od wie dza my gro by bli skich zmar łych. To tak -
że ten mo ment, gdy czę ściej niż zwy kle do strze ga my pięk -
ne i za nie dba ne po mni ki. Ra to wa niem za po mnia nych ne -
kro po lii zaj mie się Sto wa rzy sze nie „Ku Pa mię ci”. To 
wspól na ini cja ty wa mia sta oraz po sła Ma te usza Bo chen -
ka, by łe go peł no moc ni ka pre zy den ta So snow ca, Ar ka diu -
sza Chę ciń skie go, któ ry za ini cjo wał to szczyt ne przed się -
wzię cie. – Ma my nie zwy kle pięk ne ne kro po lie, wie le 
z nich nisz cze je. Nie któ re wy glą da ją na „ni czy je”. Chcę to 
zmie nić. Wspól nie z wła dza mi So snow ca chce my za dbać ́
o na grob ki, czę sto za po mnia ne, a jak że waż ne dla na sze -
go mia sta i ca łe go re gio nu – mó wi Ma te usz Bo che nek.  

Na czym ma po le gać dzia ła nie sto wa rzy sze nia? – Pier -
wot nie mie li śmy za cząć od zbiór ki środ ków na prze ło mie 
paź dzier ni ka i li sto pa da na cmen ta rzu przy ul. Smut nej 
i ze bra ne środ ki prze zna czyć na ra to wa nie za byt ko wych 
na grob ków, gdzie po cho wa ne są ̨za słu żo ne dla mia sta i re -
gio nu oso by. Na grob ki, któ re cha rak te ry zu je wy jąt ko wa 
ar chi tek tu ra. Sy tu acja epi de micz na spra wi ła, że na chwi lę 
obec ną zbiór ki na cmen ta rzach nie wcho dzą w grę. Uru -
cho mi li śmy więc moż li wość zbie ra nia środ ków w for mie 
in ter ne to wej. Moż na to zro bić, m.in. ska nu jąc kod QR, 
któ ry znaj du je się na pla ka tach ta kich jak ten za miesz czo -
ny w „Ku rie rze Miej skim”. To kod do zrzut ka pl (na zwa 
zrzut ki to „I So sno wiec ka kwe sta ku pa mię ci”). Moż -
na rów nież wspo móc na szą ini cja ty wę, wpła ca jąc środ ki 

na nu mer kon ta 14160014621867663380000001 – in -
for mu je Ma te usz Bo che nek. 

– Szcze gól nie w okre sie świą tecz nym do sta je my mnó -
stwo zgło szeń od miesz kań ców do ty czą cych kar te czek 
z in for ma cją o bra ku opłat za grób. Mo wa tu czę sto o pięk -
nych, za byt ko wych pomnikach. Dla te go po sta no wi li śmy 
wpi sać cmen tarz czte rech wy znań przy uli cy Smut nej i al. 
Mi rec kie go do Gmin nej Ewi den cji Za byt ków. Bar dzo 
waż ne, aby na sze dzie dzic two kul tu ro we nie zo sta ło znisz -
czo ne. Cie szę się, że w na szym mie ście bę dzie dzia ła ło ta -
kie sto wa rzy sze nie i sam chęt nie bę dę wspie rał je go dzia -
ła nia – mó wi pre zy dent So snow ca, Ar ka diusz Chę ciń ski. 

– Dzia łal ność ́sto wa rzy sze nia nie mo że ogra ni czyć́ się ̨
tyl ko do zbió rek w trak cie Wszyst kich Świę tych. Chce my 
rów nież ̇do dzia ła nia za an ga żo wać ́szko ły, być ́mo że tak że 
in dy wi du al ne oso by, któ re mo gły by się ̨opie ko wać ́gro ba -
mi. Po łą czy my to z lek cja mi re gio na li zmu, oczy wi ście 
w mo men cie, gdy sy tu acja zwią za na z pan de mią ko ro na -
wi ru sa ule gnie po pra wie – do da je po seł Bo che nek. 

Co waż ne, przed sta wi cie le kil ku so sno wiec kich szkół już 
za de kla ro wa li, że chęt nie obej mą opie ką po mni ki. 
Do dzia ła nia za an ga żo wa ni zo sta li przed sta wi cie li roż nych 
wy znań,́ ko ścio ła ka to lic kie go, ewan ge lic kie go i pra wo -
sław ne go oraz oso by zaj mu ją ce sie ̨na co dzień hi sto ria ̨re -
gio nu. Tak że re gio na li ści i or ga ni za cje po za rzą do we. 

Wszy scy za in te re so wa ni mo gą do łą czyć do sto wa rzy sze -
nia w każ dej chwi li lub po pro stu wes przeć je go dzia ła nia. 
Wy star czy zgło sić się do biura poselskiego Ma te usza Bo -
chen ka, przy ul War szaw skiej 1/4 w So snow cu.
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JAK SIĘ UMÓWIĆ  
NA WIZYTĘ:
• przez Internet – możesz 

skorzystać z elektronicznego 
formularza dostępnego na 
stronie podatki.gov.pl lub 
swojego urzędu skarbowego, 

• telefonicznie – numery 
telefonów sprawdzisz na 
stronie www swojego urzędu 
skarbowego, 

• w urzędzie – podczas osobistej 
wizyty w punkcie „Umawianie 
wizyt", który znajduje się blisko 
wejścia.

ADWOKAT RADZI ILONA CEBO-KUBICZEK  
adwokat

Co oznacza wpis 
ostrzeżenia 
w księdze 
wieczystej?  

Wpis ostrze że nia w księ dze wie czy stej ozna cza nie 
zgod ność sta nu praw ne go ujaw nio ne go w księ dze 
wie czy stej z rze czy wi stym sta nem praw nym nie ru cho 
mo ści i sta no wi in stru ment, któ ry słu żyć ma są do wi 
wie czy stok się go we mu w wy peł nia niu obo wiąz ku 
dba ło ści o to, aby księ ga wie czy sta od zwier cie dla ła 
rze czy wi sty stan praw ny nie ru cho mo ści. We dług 
art. 8 u. k. w. h. wpis ostrze że nia o nie zgod no ści sta nu 
praw ne go ujaw nio ne go w księ dze wie czy stej z rze czy 
wi stym sta nem praw nym nie ru cho mo ści wy łą cza dzia 
ła nie rę koj mi wia ry pu blicz nej ksiąg wie czy stych. 
Na pod sta wie art. 62613 § 1 k. p. c. wpi su ostrze że nia 
sąd do ko nu je z urzę du, je że li do strze że ta ką nie zgod 
ność. Wpi su ostrze że nia z urzę du sąd do ko nu je rów 
nież wte dy, gdy stwier dzi, że dla tej sa mej nie ru cho 
mo ści al bo dla te go sa me go ogra ni czo ne go pra wa rze 
czo we go (w prak ty ce cho dzi o spół dziel cze wła sno 
ścio we pra wo do lo ka lu) pro wa dzi się dwie lub wię cej 
ksiąg wie czy stych, ujaw nia ją cych od mien ny stan 
praw ny. Wów czas wpis ostrze że nia do ko ny wa ny jest 
w każ dej z tych ksiąg. Tę ogól ną re gu la cję do peł nia ją 
po szcze gól ne przy pad ki, gdy sąd wie czy stok się go wy 
za wia da mia ny przez in ne są dy lub or ga ny pu blicz ne 
o zmia nach sta nu praw ne go nie ru cho mo ści, któ re 
uspra wie dli wia ją wpis ostrze że nia. W myśl art. 10 
ust. 2 u. k. w. h. ostrze że nie mo że sta no wić śro dek za 
bez pie cze nia po wódz twa o usu nię cie nie zgod no ści 
sta nu praw ne go nie ru cho mo ści ujaw nio ne go w księ 
dze wie czy stej ze sta nem rze czy wi stym. Pod sta wą 
wpi su ostrze że nia do księ gi wie czy stej jest wów czas 
nie pra wo moc ny jesz cze wy rok są du pierw szej in stan 
cji uwzględ nia ją cy po wódz two prze wi dzia ne w art. 10 
ust. 1 u. k. w. h. lub po sta no wie nie są du o udzie le niu 
za bez pie cze nia w ta kiej po sta ci, wy da ne w to ku pro 
ce su wszczę te go na pod sta wie art. 10 ust. 1 u. k. w. h. 

Wpis ostrze że nia na stę pu je wów czas na wnio sek po 
wo da, któ ry do wnio sku do łą czyć mu si od pis wspo 
mnia ne go wy ro ku lub po sta no wie nia. Wpi sa ne na tej 
pod sta wie ostrze że nie pod le gać bę dzie wy kre śle niu 
w ra zie uwzględ nie nia ko lej ne go wnio sku, któ re go 
pod sta wę tym ra zem sta no wić bę dzie al bo od pis pra 
wo moc ne go wy ro ku uwzględ nia ją ce go po wódz two 
prze wi dzia ne w art. 10 ust. 1 u. k. w. h. (wów czas po 
wód wraz z żą da niem do ko na nia przez sąd wie czy 
stok się go wy wpi su na ka za ne go w sen ten cji ta kie go 
wy ro ku po wi nien wno sić tak że o wy kre śle nie ostrze 
że nia) al bo od pis po sta no wie nia stwier dza ją ce go upa 
dek za bez pie cze nia udzie lo ne go zgod nie z art. 10 
ust. 2 u. k. w. h., w przy pad kach pra wo moc ne go od da 
le nia ta kie go po wódz twa, od rzu ce nia po zwu al bo 
umo rze nia po stę po wa nia w spra wie. Są dy, or ga ny ad 
mi ni stra cji rzą do wej i jed no stek sa mo rzą du te ry to rial 
ne go oraz no ta riu sze spo rzą dza ją cy ak ty po świad cze 
nia dzie dzi cze nia obo wią za ni są za wia do mić wła ści wy 
sąd wie czy stok się go wy o każ dej zmia nie wła ści cie la 
nie ru cho mo ści, dla któ rej za ło żo na zo sta ła księ ga wie 
czy sta. Na pod sta wie art. 36 ust. 3 u. k. w. h. w wy ni 
ku za wia do mie nia sąd wie czy stok się go wy do ko nu je 
z urzę du wpi su ostrze że nia, a na stęp nie za wia da mia 
o wpi sie ostrze że nia nie ujaw nio ne go wła ści cie la, 
na któ re go wska zu je treść za wia do mie nia, po ucza jąc 
go o obo wiąz ku zło że nia wnio sku ujaw nia ją ce go je go 
pra wa wła sno ści w ter mi nie mie sią ca od da ty do rę cze 
nia za wia do mie nia. Ostrze że nie wpi sa ne na pod sta wie 
art. 36 ust. 2 u. k. w. h. pod le gać bę dzie wy kre śle niu 
w ra zie uwzględ nie nia wnio sku o wpis wła sno ści sto 
sow nie do art. 31 ust. 2 u. k. w. h. Do ku men ty, któ re 
sta no wi ły pod sta wę wpi su ostrze że nia, nie są zwra ca 
ne wnio sko daw cy wraz z wnio skiem, ale po zo sta wia 
ne są w ak tach księ gi wie czy stej. Je śli na to miast wnio 
sek pod le ga ją cy zwro to wi za wie ra się w ak cie no ta rial 
nym, w ak tach księ gi wie czy stej po zo sta wia się wy pis 
z ak tu no ta rial ne go prze sła ny przez no ta riu sza, a wnio 
sko daw cy do rę cza ne jest je dy nie za rzą dze nie o zwro 
cie wnio sku. Wszyst kie wpi sy i wy kre śle nia pro wa dzi 
sąd wie czy stok się go wy (a w prak ty ce re fe ren da rze są 
do wi). Wpis ostrze że nia do ko na ny przez re fe ren da rza 
są do we go pod le ga za skar że niu skar gą, a przez sąd 
pierw szej in stan cji – ape la cją.

Porady

„Niechciany” kurs 
językowy na telefon  

Kilka dni temu przez telefon dałam się naciągnąć 
na zakup kuru językowego 
„z dofinansowaniem 80%”. Umowa polega 
na wysłaniu do mnie kurierem za pobraniem 
na kwotę 330 zł materiałów do nauki języka, na co się 
zgodziłam. Jednak jeszcze tego samego dnia 
postanowiłam z zakupu zrezygnować, oddzwaniając 
na ten sam numer telefonu. Otrzymałam komunikat, 
że numer nie istnieje. Otrzymałam też email 
potwierdzający zakup. Odesłałam moją rezygnację, 
opierając się na prawie do odstąpienia od umowy. 
Zaznaczyłam też, że nie zgadzam się na wysyłkę 
do mnie jakichkolwiek materiałów. Dostawca 
odmówił, twierdząc, że nie mogę zrezygnować 
i bezpodstawnie uchylam się od przyjęcia towaru. 
Nadmieniam, że firma w korespondencji email i SMS 
nie posługuje się żadnymi danymi, brak jest nazwy, 
adresu i innych danych identyfikacyjnych.   
Czy jeśli nie odbiorę paczki i zaprzestanę kontaktu 
z ww. firmą, ignorując wiadomości z ich strony, to coś 
mi grozi? Czy mają prawo dochodzić ode 
mnie jakichkolwiek roszczeń? Czy nagrana rozmowa 
może być w jakikolwiek sposób umową wiążącą, jeśli 
nie jest potwierdzona na piśmie?   
 
W opi sa nej spra wie za sto so wa nie znaj du ją prze pi 
sy usta wy z dnia  30  ma ja  2014r. o pra wach  kon su men 
ta (Dz. U. 2020.287 t. j. z dnia 2020.02.21). Zgod nie z ty 
mi prze pi sa mi kon su ment ma pra wo  bez  po da wa nia  
przy czy ny  w  ter mi nie  14  od  dnia  otrzy ma nia  to wa ru  
lub  za war cia  umo wy  o  usłu gi  od stą pić od  umo wy  za 
war tej  na  od le głość.  Je śli umo wa zo sta ła wy ko na 
na – do star czo no to war – kon su ment ma obo wią zek 
zwró cić go w ter mi nie 14 dni od od stą pie nia od  umo wy. 
Skut kiem zło że nia oświad cze nia o od stą pie niu jest uzna 
nie umo wy za nie za war tą. Kon su ment  mo że  rów nież 
zło żyć oświad cze nie o re zy gna cji – od stą pie niu 
przed otrzy ma niem  to wa ru, co w przed mio to wej spra 
wie mia ło miej sce. Przed się bior ca za tem otrzy maw szy 
re zy gna cję, po wi nien po wstrzy mać się od wy ko na nia 
umo wy i wy sła nia to wa ru. Je śli oświad cze nie o od stą 
pie niu od  umo wy by ło sku tecz ne i przed się bior ca je 
otrzy mał,  wy sył ka to wa ru na stą pi  na  je go  ry zy ko 
i koszt, a ku pu ją cy  nie  ma  obo wiąz ku  jej  ode bra nia.  

Gdy by na to miast przed się bior ca to war wy słał, za nim 
do tar ło do nie go od stą pie nie lub nie mógł by już cof nąć 
wy sył ki, je dy nym kosz tem ja kie go  mógł by się do ma gać  
w  związ ku  z  re zy gna cją ku pu ją ce go, był by koszt zwro 
tu prze sył ki – dro gę po wrot ną to wa ru. Kosz ty zwro tu 

to wa ru po od stą pie niu od umo wy za war tej na od le głość 
po no si ku pu ją cy. Sprze daw ca na to miast zwra ca ce nę 
i kosz ty do sta wy to wa ru do ku pu ją ce go. Przy czym, je 
śli kon su ment wy brał spo sób do star cze nia rze czy in ny 
niż naj tań szy zwy kły spo sób do star cze nia ofe ro wa ny 
przez przed się bior cę, przed się bior ca nie jest zo bo wią 
za ny do zwro tu kon su men to wi po nie sio nych przez nie 
go do dat ko wych kosz tów. Je śli np. sprze daw ca ofe ro 
wał do star cze nie to wa ru do punk tu od bio ru za 8,99 zł 
oraz prze sył kę ku rier ską za 19,90 zł, to w przy pad ku od 
stą pie nia ku pu ją ce mu bę dzie zo bo wią za ny zwró cić naj 
tań szy z ofe ro wa ne go spo so bu do sta wy – w tym wy 
pad ku 8,99 zł.  

Umo wa za wie ra na na od le głość nie mu si być po 
twier dza na na pi śmie, wy star czy po twier dze nie  za war 
cia na  tzw. trwa łym  no śni ku – np. pocz tą  elek tro nicz 
ną  czy też na gra niem roz mo wy. Aby ustrzec się  po dob 
nych  do opi sa nej sy tu acji, na le ży z  więk szą uwa gą 
i ostroż no ścią pod cho dzić  do  przy pad ko wych pro po 
zy cji han dlo wych i za mó wień oraz uni kać po dej mo wa 
nia de cy zji na pod sta wie te le fo nicz nych, czy in ter ne to 
wych, bli żej nie okre ślo nych ofert, re klam. Każ do ra zo wo 
na le ży spraw dzić, kto ofe ru je sprze daż, czy ist nie je stro 
na in ter ne to wa przed się bior cy i  ja kie  da ne  są  tam po 
da ne  i  czy jest  to  pod miot pol ski czy  za gra nicz ny  oraz  
ja kie  są  opi nie. Je śli na stro nie brak da nych przed się 
bior cy lub nie moż na ich usta lić, naj bez piecz niej zre zy 
gno wać z chę ci za ku pu czy  za war cia umo wy o usłu gi.  

Prze pi sy usta wy o pra wach kon su men ta na kła da ją 
na przed się bior cę kon tak tu ją ce go się z kon su men tem 
przez te le fon sze reg obo wiąz ków. Przed się bior ca po 
nad to mu si mieć uprzed nią zgo dę kon su men ta na kon 
tak ty mar ke tin go we. Je że li przed się bior ca kon tak tu je 
się z kon su men tem przez te le fon w ce lu za war cia umo 
wy na od le głość, ma obo wią zek na po cząt ku roz mo wy 
po in for mo wać kon su men ta o tym ce lu, a po nad to po 
dać iden ty fi ku ją ce go da ne oraz da ne iden ty fi ku ją ce 
oso bę, w imie niu któ rej te le fo nu je. Je że li przed się bior 
ca pro po nu je kon su men to wi za war cie umo wy przez te 
le fon, ma obo wią zek po twier dzić treść pro po no wa nej 
umo wy utrwa lo ną na pa pie rze lub in nym trwa łym no 
śni ku. Oświad cze nie kon su men ta o za war ciu umo wy 
jest sku tecz ne, je że li zo sta ło utrwa lo ne na pa pie rze lub 
in nym trwa łym no śni ku po otrzy ma niu po twier dze nia 
od przed się bior cy. 

Przed się bior ca ma obo wią zek prze ka zać kon su men 
to wi po twier dze nie za war cia umo wy na od le głość 
na trwa łym no śni ku w roz sąd nym cza sie po jej za war 
ciu, naj póź niej w chwi li do star cze nia rze czy lub 
przed roz po czę ciem świad cze nia usłu gi. Je śli kon tak tu 
ją cy się z kon su men tem przed się bior ca nie po da je wy 
mie nio nych da nych, naj bez piecz niej zre zy gno wać 
z kon ty nu owa nia roz mo wy lub nie wy ra żać po chop nie 
zgo dy za za war cie umo wy.  

AD RIAN NA PEĆ  
rzecz nik praw kon su men ta

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Umów wizytę w urzędzie skarbowym 

Uwaga! Zmiany w rozkładach

Od 26 paź dzier ni ka 2020 r. 
w wo je wódz twie ślą skim uru -
cho mio no no wy mo del ob słu gi 
po dat ni ków. Za ła twie nie spra wy 
pod czas bez po śred niej wi zy ty 
w urzę dzie bę dzie moż li we po jej 
wcze śniej szym umó wie niu.  

–  Dzię ki usłu dze zwięk szy -
my kom fort za ła twia nia spraw 
w urzę dzie przy za pew nie niu 
wy tycz nych do ty czą cych bez pie -
czeń stwa – mó wi szefowa Kra -
jo wej Ad mi ni stra cji Skar bo wej, 
Mag da le na Rzecz kow ska. Po -

dat ni cy ma ją do stęp do for mu la -
rza on li ne, za po mo cą któ re go 
mo gą umó wić wi zy tę na ter mi -
ny od 9 li sto pa da włącz nie. 
Wcze śniej sze za ła twie nie spra -
wy (tzn. przed 9 li sto pa da) bę -
dzie moż li we po skon tak to wa -
niu się ze swo im urzę dem.  

– Za chę ca my do dal sze go 
ko rzy sta nia z do tych cza so wych 
zdal nych form za ła twia nia 
spraw w urzę dach skar bo wych. 
Oprócz in fo li nii Kra jo wej In for -
ma cji Skar bo wej i moż li wo ści 

za ła twie nia swo ich spraw po dat -
ko wych przez stro ny po dat ki. 
gov. pl i biz nes. gov. pl, do stęp -
ne są też spe cjal ne nu me ry te le -
fo nów w urzę dach skar bo wych. 
Moż na je zna leźć na stro nach 
in ter ne to wych urzę dów w za -
kład ce „Kon takt” – pod kre śla 
Mag da le na Rzecz kow ska.  KP

W związ ku z za koń cze niem re ali za cji I eta pu prac 
na uli cy Ostro gór skiej 24 paź dzier ni ka przy wró -
co ne zo sta ły sta łe tra sy prze jaz du li nii au to bu so -
wych nr 106 i 150. 

Te go sa me go dnia w związ ku z dru gim eta pem 
prac dro go wych na ul. Ostro gór skiej w So snow -
cu, li nia au to bu so wa nr 26 zo sta ła cza so wo skie -
ro wa na na tra sę ob jaz do wą. W kie run ku My sło -
wic li nia kur su je uli ca mi: 3 Ma ja, Pił sud skie go, 
Sien kie wi cza, Ko ściel ną i Ja giel loń ską, do włą cze -
nia się na sta łą tra sę, na uli cy Ostro gór skiej. Tra sa 
w kie run ku cen trum bę dzie prze bie ga ła ana lo -
gicz nie. Wy łą czo ne z ob słu gi tej li nii zo sta ną 
przy stan ki: Dę bliń ska, Te atral na, osie dle Naf to -

wa Aka cjo wa, osie dle Naf to wa, osie dle Naf to wa 
pę tla, Ra do cha Naf to wa. Do ob słu gi włą czo ne 
zo sta ną przy stan ki znaj du ją ce się na tra sie ob jaz -
do wej: 

Ja giel loń ska, Ja giel loń ska ko ściół, Ko ściel na, 
Wspól na. Po nad to 3 li sto pa da w związ ku z re -
mon tem przej ścia pod ziem ne go przy skrzy żo wa -
niu uli cy 3 Ma ja oraz Pił sud skie go cza so wo wy -
łą czo ny z ob słu gi zo sta je przy sta nek tram wa jo wy 
„So sno wiec Dę bliń ska”. Prze wi dy wa ny ter min 
za koń cze nia prac to 30 li sto pa da. Zmia na do ty -
czy li nii tram wa jo wych nr 15, 21, 24, 26 oraz 27. 
Przy sta nek au to bu so wy o tej sa mej na zwie na dal 
po zo sta je w ob słu dze przez li nię nr 55. KP

reklama
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Przychodnie w gąszczu procedur i zmian
Prezydent Sosnowca poprosił dyrektorów największych publicznych i niepublicznych przychodni z terenu Sosnowca o wzięcie udziału w wideokonferencji. Rozmowa 
miała na celu wyjaśnienie zarzutów, które często padają ze strony pacjentów w sprawie braku możliwości kontaktu z przychodnią. 

Krzysztof Polaczkiewicz 
 
– Po nie waż wie le osób w ostat nich 
mie sią cach kry ty ku je funk cjo no wa nie 
POZ-ów, po pro si łem o kon sul ta cje 
on li ne z dy rek to ra mi naj więk szych 
przy chod ni pu blicz nych i pry wat nych 
w So snow cu, by po znać ich punkt wi -
dze nia i pro ble my, z ja ki mi się bo ry ka ją 
– wy ja śnia pre zy dent So snow ca. 
– Chcia łem do wie dzieć się, jak wy glą -
da to z dru giej stro ny. Wnio ski, ja kie 
moż na wy cią gnąć, są od mien ne od te -
go, co czę sto moż na prze czy tać w in -
ter ne cie. Wiem, że być mo że wie lu to 
nie prze ko na, ale po roz mo wach 
z przed sta wi cie la mi POZ-ów, wy ła nia 
się ta ki ob raz: na le ka rzy i przy chod nie 
spa da ją pro ce du ry zwią za ne 
z COVID-19, utrud nia ją ce ob słu gę 
pa cjen tów, wpro wa dza ne do słow nie 
z go dzi ny na go dzi nę. Przy chod nie 
o zmia nach do wia du ją się, wy szu ku jąc 
ich na rzą do wych stro nach in ter ne to -
wych. Nikt wcze śniej nie kon sul tu je 
zmian, ani o nich nie in for mu je. Te sa -
me oso by w ra mach te le po rad dzwo nią 

po kil ka ra zy dzien nie, bo „coś so bie 
przy po mną”. Nie ste ty, czę sto zda rza 
się, że są nie przy go to wa ne do wy wia -
du le kar skie go. Nie wie dzą, ja kie le ki 
bio rą re gu lar nie, nie po tra fią po wie -
dzieć, w ja kiej spra wie te le fo nu ją. Jak 
przy zna ją przed sta wi cie le przy chod ni, 
przed pan de mią licz ba pa cjen tów ob -
słu gi wa nych przez jed ne go le ka rza wa -
ha ła się w gra ni cach od 40 do 60 osób. 
Te raz jest to od 100 do 250 osób 
– pod kre śla Ar ka diusz Chę ciń ski. Jak 
re la cjo nu ją dy rek to rzy pla có wek me -
dycz nych wie lu pa cjen tów wcho dzi 
do ga bi ne tów le ka rzy bez ma se czek, 
przez co zgod nie z pro ce du ra mi spra -
wia, że le karz kie ro wa ny jest na kwa -
ran tan nę. – Nie ste ty, część pa cjen tów 
jest agre syw na i uwa ża, że pan de mia to 
„ście ma”, przez co nie sto su je się 
do po le ceń per so ne lu przy chod ni. 
Zda rza ją się też przy pad ki, kie dy to pa -
cjen ci ukry wa ją, że np. ma ją go rącz kę. 
Dy rek to rzy zwra ca ją uwa gę na zbyt ry -
go ry stycz ną kwa ran tan nę dla per so ne -
lu me dycz ne go po wo du ją cą, że bra ki 
per so ne lu są jesz cze więk sze. Pro blem 

po tę go wa ny jest przez ogól ne bra ki 
w pol skiej służ bie zdro wia, któ re ob -
ser wu je my od lat. Brak ogól no pol skich 
in for ma cji dla pa cjen tów star szych, jak 
ma ją funk cjo no wać w sys te mie te le po -
rad. Kon klu zją spo tka nia bę dzie nasz 
wnio sek do władz wo je wódz kich i kra -
jo wych o wpro wa dze nie zmian w sys -
te mie ob słu gi pa cjen tów. Nie ste ty, 
przy chod nie dzia ła ją te raz w kra inie 
cha osu z po wo du sze rzą cej się pan de -
mii COVID-19. Wiem, że po da cie mi 
za raz licz ne przy kła dy ab sur dów i nie -
pro fe sjo nal nych za cho wań w służ bie 
zdro wia. Po da ję po wyż sze in for ma cje, 
po nie waż pro szę o wy ro zu mia łość dla 
lu dzi, dla któ rych jesz cze wio sną bi li -
śmy bra wo na bal ko nach – za zna cza 
pre zy dent. I do da je: – Oczy wi ście 
wszę dzie znaj dą się pra cow ni cy, któ -
rych błę dy na le ży pięt no wać, ale za nim 
skry ty ku je my ko go kol wiek ja ko gru pę 
za wo do wą, wczuj my się w ich sy tu ację, 
szcze gól nie, gdy ich pra ca w ostat nich 
mie sią cach to cią gła wal ka na pierw szej 
li nii fron tu z pan de mią – stwier dza 
pre zy dent So snow ca.

Prezydent Arkadiusz Chęciński podczas telekonferencji z dyrektorami 
największych przychodni w mieście. 

Problem z kontaktem z przychodnią? Prezydent poprosił o wyjaśnienia 

Paw
eł Leśniak
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60-lecie pożycia małżeńskiego 
obchodzili: 
 
Genowefa i Zdzisław Czajkowie 
Halina i Leszek Igłowie 
Alina i Mirosław Furgalscy 
Ewa i Zygmunt Kurowscy 
Helena i Władysław Krawczykowie 
Bożena i Janusz Kucowie 
Genowefa i Tadeusz Mirkowie 
Krystyna i Jan Sulejowie 
Feliksa i Edward Szczepańscy 
Barbara i Jan Szymończykowie 
Krystyna i Bronisław Żabowie 

Uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie odbyły się 29 czerwca 2020 roku w Pałacu Schoena w Sosnowcu. W imieniu Prezydenta RP medale wręczyli 
Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta Sosnowca, Michał Zastrzeżyński, zastępca prezydenta miasta Sosnowca, Barbara Tkacz, 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 Lech Musiałowie 
Wiesława i Józef Nedwidkowie 
Henryka i Stanisław Nowakowie 
Maria i Kazimierz Pałkowie 
Elżbieta i Jerzy Pietrasowie 
Halina i Marian Połanieccy 
Barbara i Władysław Sosińscy 
Wiesława i Edward Stankowie 
Krystyna i Bronisław Szpakowscy  
Barbara i Andrzej Walasowie 
Irena i Zdzisław Wiórkowscy 
Krystyna i Jan Wybańscy  
Jadwiga i Stanisław Zalewscy 

ogłoszenie

Roz po czę ta w 2018 ro ku ak cja „Wrzuć 
bu tel kę. Wes przyj wy bra ny cel” spo tka ła 
się z bar dzo du żym za in te re so wa niem 
miesz kań ców So snow ca. Do tej po ry we 
wszyst kich ma szy nach uda ło się ze brać 
bli sko 330 000 bu te lek oraz 12 000  
pu szek. 

Obec nie na te re nie mia sta znaj du je się 
osiem au to ma tów, z cze go część przyj -
mu je bu tel ki i pusz ki, a część sa me bu tel -
ki. Koordynujące przed się wzię cie Miej -
skie Przed się bior stwo Go spo dar ki Od -
pa da mi na wią za ło współ pra cę z cen tra -
mi han dlo wy mi w mie ście. Efekt roz -
mów to au to mat w Cen trum Han dlo -
wym „Pla za” So sno wiec, usta wio ny 
na pierw szym pię trze. Wkrót ce ko lej ny 
au to mat zo sta nie za in sta lo wa ny tak że 
w CH „Ple ja da”. KP

Automaty w nowych miejscach
JAK SKORZYSTAĆ Z AUTOMATU?

Wrzuć butelkę i wybierz, na jaki cel chcesz przeznaczyć 
zebrane środki. 
1 butelka = 0,20 zł przekazane na wybrany cel. 
Wesprzeć możesz jeden z wybranych klubów 
sportowych w mieście: 
Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna), Zagłębie Sosnowiec 
(hokej), CTL Zagłębie Sosnowiec (koszykówka). 
Aktualne lokalizacje automatów: 
Butelki i puszki: 
• Klimontowskie Centrum Aktywności Rodzinnej,  

ul. Hubala Dobrzańskiego 99 
• Pływalnia Kryta, ul. Bohaterów Monte Cassino 46a 
• Stadion Zimowy, ul. Zamkowa 4 
Butelki: 
• Urząd Miejski w Sosnowcu, Aleja Zwycięstwa 20 
• Stadion Ludowy, ul. Kresowa 1 
• Szkoła Podstawowa nr 36 im. Stanisława Staszica,  
ul. Czołgistów 12 
• Centrum Handlowe „Plaza”, ul. Sienkiewicza 2 
• Liceum Ogólnokształcące nr 7, ul. Kisielewskiego 4b
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Krzysz tof Po lacz kie wicz 
 
W Śre mie se nio rzy wal czy li 
o me da le MP. Do fi na łu za wo -
dów do tar ła An ge li ka Wą tor 
(Za głę biow ski Klub Szer mier -
czy). W wal ce o zło to mu sia ła 
jed nak uznać wyż szość Mał go -
rza ty Ko za czuk (AZS AWF 
War sza wa). Wą tor ule gła ry -
wal ce 12:15. Brąz przy padł 
w udzia le z ko lei Zu zan nie 
Cie ślar, tak że za wod nicz ce 
ZKSz So sno wiec. W czo ło wej 
ósem ce zna la zły się jesz cze 
Mar ta Pu da z TMS Za głę bie 
(7 miej sce) oraz Ju lia Cie ślar 
z ZKSz-u (8 lo ka ta). Brą zo wy 
me dal wy wal czył tak że w tur -
nie ju in dy wi du al nym męż -
czyzn Krzysz tof Kacz kow ski 
(Za głę biow ski Klub Szer mier -
czy). 
 
ZŁO TO W DRU ŻY NIE 
To co nie uda ło się Wą tor 
w tur nie ju in dy wi du al nym, 

przy pa dło w udzia le dru ży nie 
Za głę biow skie go Klu bu Szer -
mier cze go. Eki pa w skła dzie 
Wą tor, sio stry Cie ślar oraz 
Ka ro li na Wal czak się gnę ła 
po zło to w tur nie ju dru ży no -
wym. W fi na le so sno wi czan ki 
po ko na ły Ka ra be lę War sza wa. 
Po me dal się gnę ły tak że za -
wod nicz ki TMS Za głę bie 
w skła dzie: Pu da, Pau li na Po -
ra da, Zu zan na Po ra da oraz 
Zu zan na Len kie wicz, któ re 
upla so wa ły się na trze ciej po -
zy cji.  

Z me da lem wró ci li tak że 
za wod ni cy ZKSz. Dru ży -
na w skła dzie Grze gorz Do -
mi nik, To masz Do mi nik, 
Krzysz tof Kacz kow ski i Mi -
chał Ko chan wy wal czy ła 
srebr ny me dal. W fi na le so -
sno wi cza nie ule gli dru ży nie 
MUKS Vic tor War sza wa. 
Na czwar tym miej scu ry wa li -
za cję za koń czy ła eki pa For tis 
So sno wiec w skła dzie Bar tosz, 

Piotr, Mar cin i Krzysz tof Ko -
niu szo wie. 
 
MŁO DZICZ KI Z ME DA LA MI  
Po me da le mi strzostw Pol ski 
się gnę ły tak że so sno wiec kie 

mło dzicz ki. Ka ro li na Hof man 
(TMS Za głę bie) się gnę ła 
po zło ty me dal MP, po ko nu -
jąc w fi na le 12:9 Ga brie lę 
Wój cik (ZKSz So sno wiec). 
Hof man wraz z ko le żan ka mi 

z dru ży ny się gnę ła tak że 
po zło to w ry wa li za cji dru ży -
no wej. TMS w skła dzie Hof -
man, Ali cja Swo bo da, Ame lia 
Si wek po ko nał w fi na le 
UKS 13 Bia ły stok. Brą zo wy 
me dal zdo by ły sza blist ki ZKS 
So sno wiec: Ga brie la Wój cik, 
Mar ta Ak sa mit, Emi lia Da -
mek, Ju lia Szał wiń ska. W tur -
nie ju chłop ców naj lep szym 
wy nik za no to wał Ma te usz 
Ste fań ski z TMS Za głę bie, 
któ ry za jął 7 miej sce. 
 
DO MI NA CJA TMSU 
Pod czas szer mier czej Ogól no -
pol skiej Olim pia dy Mło dzie ży 
w Lu bli nie for mą bły snę ły 
z ko lei za wod nicz ki TMS Za -
głę bie, któ re się gnę ły po kom -
plet me da li w ry wa li za cji in dy -
wi du al nej. Tak że w ry wa li za cji 
dru ży no wej wszyst kie me da le 
po je cha ły do So snow ca.  

W zma ga niach in dy wi du al -
nych Pau li na Po ra da w fi na le 

tur nie ju po ko na ła Zu zan nę 
Po ra dę 15:13. Brą zo we me da -
le wy wal czy ły Zu zan na Len -
kie wicz oraz 14-let nia Ka ro li -
na Hof man. W tur nie ju dru -
ży no wym pierw sza dru ży -
na TMS Za głę bie w skła dzie: 
Zu zan na Po ra da, Zu zan -
na Len kie wicz, Pau li na Po ra -
da i Ju lia Pi lew ska w fi na le im -
pre zy po ko na ła 45:17 
TMS II Za głę bie, wal czą ce 
w skła dzie: Klau dia Ko zieł, 
Ewa Za jąc, Ka ro li na Hof man, 
Emi lia Ha bryn. Na naj niż -
szym stop niu po dium sta nę ły 
sza blist ki z Za głę biow skie go 
Klu bu Szer mier cze go wal czą -
ce w skła dzie: Ga brie la Wój -
cik, Ka li na Kor del, Mar ta Ak -
sa mit, Aga ta Saj nóg. W ry wa -
li za cji męż czyzn naj le piej 
z gro na sza bli stów z So snow -
ca spi sał się Mak sy mi lian 
Brosch (ZKSz So sno wiec), 
któ ry ukoń czył za wo dy na  
7 miej scu.

Zaległości odrobione na medal(e)
Październik był miesiącem, w którym szabliści odrabiali turniejowe zaległości. W związku z pandemią koronawirusa przesunięte zostały m.in. mistrzostwa Polski. 
Reprezentanci klubów z Sosnowca, mimo problemów, które zrodziła pandemia w trudnym okresie, jak zwykle pokazali klasę.

Koronawirus reprezentantom z Sosnowca niestraszny

Sport

ogłoszenie

Zagłębiow
ski Klub Szerm

ierczy

Podium mistrzostw Polski 2020 w rywalizacji szablistek. Angelika 
Wątor (z lewej), srebrna medalistka i Zuzanna Cieślar (z prawej), 
która wywalczyła brąz.
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Maczkowski kościół
Maczki, zwane dawniej Granicą, to enklawa spokoju zagubiona pośród zielonych, wschodnich kresów Niepospolitej Sosnowieckiej. Tutejszy neogotycki kościół malowniczo 
położony na niewielkim wzniesieniu, dostojnie góruje ponad słynnym, reprezentacyjnym niegdyś dworcem kolejowym. 

Pierw sze udo ku men to wa ne 
pró by zbu do wa nia w Macz -
kach ka pli cy rzym sko -ka to lic -
kiej mia ły miej sce już w ro -
ku 1853 – w pięć lat po od da -
niu do użyt ku prze wspa nia łej 
sta cji Dro gi Że la znej War -
szaw sko -Wie deń skiej. Wła ści -
wie to osa da ta wy ro sła do słow -
nie w szcze rym le sie wo kół tej 
nie zwy kle waż nej sta cji ko le jo -
wej. Nic więc dziw ne go, że 
miej sco wi chrze ści ja nie za pra -
gnę li mieć w swym naj bliż szym 
oto cze niu miej sce kul tu re li gij -
ne go. Do ty czy ło to za rów no 
ka to li ków, jak i pra wo sław -
nych. Ci pierw si po czte rech la -
tach ocze ki wań otrzy ma li po -
zwo le nie na wznie sie nie 
skrom nej ka pli cy, któ rej ga ba -
ry ty już w chwi li bu do wy mu -
sia ły być nie ade kwat ne do ro -
sną cych po trzeb. Licz ba miesz -
kań ców śród le śnej ko le jo wej 
osa dy ro sła wraz z jej roz wo -
jem.  

Kie dy po ja wi ły się pla ny bu -
do wy świą ty ni „z praw dzi we go 
zda rze nia”? Trud no po wie -
dzieć. Wia do mo, że ko mi tet 
bu do wy ko ścio ła za wią zał się 
w ro ku 1880 pod ku ra te lą Ada -
ma Dzie wul skie go – za wia -
dow cy sta cji Gra ni ca. Je że li po -
dob ne pró by by ły po dej mo wa -
ne we wcze śniej szym okre sie, 
to mu sia ły one być ska za ne 
na nie po wo dze nie. Po klę sce 
po wsta nia stycz nio we go na Po -
la ków spa dły licz ne re pre sje, 
a na le ży pa mię tać, że miesz -
kań cy Gra ni cy po przez swe za -
an ga żo wa nie w po wstań czą 
dzia łal ność mu sie li car skiej 
wła dzy zajść za skó rę. Po dob -
nie mia ły się spra wy w in nych 
miej sco wo ściach Za głę bia, 
któ re zna czą co po par ło in su -
rek cję z lat 1863-64. Gwo li 
spra wie dli wo ści trze ba tak że 
wspo mnieć, że po zła go dze niu 
re stryk cji na prze ło -
mie XIX i XX wie ku, za przy -
zwo le niem władz ro syj skich 
wy bu do wa no naj wspa nial sze 
z za głę biow skich ko ścio łów. 

Wspo mnia ny wy żej ko mi tet 
za czął gro ma dzić fun du sze. 
Po cho dzi ły one ze skła dek 
miesz kań ców (głów nie ko le ja -
rzy) oraz z dat ków prze ka zy -
wa nych przez licz nych po dróż -
nych za trzy mu ją cych się 
na sta cji Gra ni ca. Rów nież 
Ra da To wa rzy stwa Dro gi Że -
la znej War szaw sko – Wie deń -

skiej udzie li ła bez zwrot nej po -
życz ki na ten zboż ny cel. Pro -
jek tan tem pierw szej w tej czę -
ści dzi siej sze go So snow ca ka to -
lic kiej świą ty ni (wcze śniej zbu -
do wa no w Gra ni cy cer kiew 
pra wo sław ną) zo stał inż. Ar tur 
Go ebl. Pra ce ziem ne przy fun -
da men tach ru szy ły w kwiet -
niu 1892 ro ku. W ma ju bi skup 
kie lec ki To masz Ku liń ski do -
ko nał wmu ro wa nia ka mie nia 
wę giel ne go, a już pod ko niec 
te go sa me go ro ku świą ty nia 
by ła go to wa – w sta nie su ro -
wym. Pra ce przy wy koń cze niu 
i wyposażeniu kościoła trwały 
jesz cze kil ka lat, ale i tak trze ba 
przy znać, że tem po by ło cał -
kiem nie złe. W su mie na bu -
do wę i wy po sa że nie wy da no 
kwo tę 26 753 ru bli.   

1 li sto pa da 1894 ro ku pro -
boszcz za gór ski ks. Jó zef Do -
tkie wicz do ko nał po świę ce nia 
ko ścio ła, któ ry stał się świą ty nią 
fi lial ną pa ra fii p. w. św. Jo achi -
ma w Za gó rzu. Pierw szym ka -
pe la nem zo stał ks. Jó zef Nie -
wia row ski. Ko ściół otrzy mał 
we zwa nie Zmar twych wsta nia 
Pań skie go i Świę tych Apo sto -
łów Pio tra i Paw ła.  

Peł nej sa mo dziel no ści ko -
ściół w Macz kach do cze kał 
się 28 ma ja 1924 r. Wte dy to 
bi skup kie lec ki Au gu styn Ło -
siń ski ery go wał pa ra fię p. w. 
Świę tych Apo sto łów Pio tra 
i Paw ła. Pierw szym pro bosz -
czem zo stał ks. Bo le sław Stra -
dow ski. W skład pa ra fii we szły 
Cie śle, Fe liks, Macz ki, Sta re 
Macz ki, Niem ce (Ostro wy 

Gór ni cze), Wą gród ka oraz le -
żą ca obec nie w gra ni cach Sław -
ko wa Pier ni kar ka. Z cza sem 
te ren pa ra fii po mniej szo ny zo -
stał o Ostro wy, Fe liks i Pier ni -
kar kę. Obec nie siód mym z ko -
lei pro bosz czem pa ra fii jest 
ksiądz Krzysz tof Szy bal ski.  

Ko ściół w Macz kach po mi -
mo swych skrom nych ga ba ry -
tów na le ży do naj ład niej szych 
świą tyń So snow ca. Dzie je się 
tak nie tyl ko za spra wą je go 
ory gi nal nej ar chi tek tu ry, ale 
rów nież dzię ki oto cze niu, 
z któ rym zda je się ide al nie 
kom po no wać. War to wy brać 
się na spa cer po tej peł nej pięk -
na oko li cy.  

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

Z Kurierem po Sosnowcu

Maczkowski kościół w rybim oku obiektywu. 

Interesująca pod względem architektonicznym plebania została zbudowana w latach 18971900. 
Tuż za nią znajduje się wejście do dolnego kościoła.

Skromna protoplastka kościoła – kaplica z 1857 roku widziana z perspektywy leciwej, nitowanej 
konstrukcji dzwonnicy. 

Pośród wyposażenia kościoła na szczególną uwagę zasługują: 
organy warszawskiej firmy Adolf Homan z 1896 r, witraże, 
chrzcielnica, obraz św. Józefa, wieczna lampa, krucyfiks oraz 
ława kolatorska.
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TROPIĄC FAK TY 
Od kła my wa nie hi sto rii ka ta stro fy 
w ko pal ni „Lud mi ła” na le ża ło by za -
cząć od przy po mnie nia te go, co do tej 
po ry mo gli śmy o niej prze czy tać i co, 
nie ste ty, by ło przyj mo wa ne za praw -
dę. Po wszech nie do stęp ne in for ma cje 
da to wa ły ka ta stro fę na rok 1880 
lub 1881. Ja ko po śred nią przy czy nę 
po da wa no re duk cję kosz tów wy do by -
cia po le ga ją cą na „ra bo wa niu” drew -
nia nych stem pli pod trzy mu ją cych 
strop chod ni ków. Ich brak nad wy rę żył 
sta bil ność wy drą żo nych w zie mi 
chod ni ków, co w efek cie spo wo do wa -
ło za wa le nie się jed nej ze ścian i wdar -
cie się ku rzaw ki do ko pal ni. Bli skość 
rze ki Czar na Prze msza do peł ni ła nie -
szczę ścia. W wy ni ku ka ta stro fy zgi nę -
ło oko ło dwu stu osób. Ta kie lub bar -
dzo zbli żo ne in for ma cje sta no wi ły do -
tych cza so wą „wie dzę” na te mat ka ta -
stro fy. A jak by ło w rze czy wi sto ści?  

Za nim przy stą pi my do we ry fi ka cji 
fak tów o ka ta stro fie, kil ka słów o sa -
mej ko pal ni „Lud mi ła”. 

Ko pal nia „Lud mi ła” by ła pierw -
szym za kła dem gór ni czym no we go ty -
pu w do brach Siel ce -Mo drze jów hra -
bie go Ja na Re nar da, a nie wy klu czo ne, 
że tak że w ca łym Za głę biu Dą brow -
skim. By ła ko pal nią głę bi no wą, z szy -
ba mi w obu do wie mu ro wa nej, ma szy -
na mi pa ro wy mi o du żej mo cy oraz 
mu ro wa ny mi bu dyn ka mi na po -
wierzch ni. Wszyst kie te  czyn ni ki 
przy czy ni ły się do te go, że w po ło wie 
lat 70. XIX wie ku by ła to naj więk sza 
ko pal nia w Kró le stwie Pol skim. 
Od mo men tu roz po czę cia bu do wy 
w 1861 r. ko pal nia bo ry ka ła się z nie -
ustan nym za gro że niem na pły wu wód 
pod ziem nych, co sku tecz nie ha mo wa -
ło jej roz wój. Mia ły one miej sce m.in. 
w 1871 i w 1876 ro ku.  

 
WAL KA Z ŻY WIO ŁEM  
Ka ta stro fa, wy da rzy ła się śro dę 24 
wrze śnia (6 paź dzier ni ka) 1880 r. mię -
dzy trze cią a czwar tą go dzi ną po po łu -
dniu we wschod niej czę ści ko pal ni 
„Lud mi ła”. Nie spo dzie wa nie na stą pił 
na gły i bar dzo in ten syw ny na pływ ku -
rzaw ki. Po cząt ko wo do ko pal ni 
wdzie ra ło się po nad 56 m sze ścien -
nych wo dy na mi nu tę, gwał tow nie za -
le wa jąc wy ro bi ska. Za la nie na stą pi ło 
w re jo nie wschod nim ko pal ni, gdzie 
pra co wa ło 40 lu dzi i 3 ko nie. Po zo sta -
łych 130 gór ni ków i 10 ko ni, pra cu ją -
cych w za chod niej, wy żej po ło żo nej 
czę ści ko pal ni, zdo ła ło się wy do stać 
sa mo dziel nie na po wierzch nię.  

Nie mal na tych miast pod ję to ak cję 
ra tow ni czą. Kie ro wał nią Lu dwik 
Mau ve, za rzą dza ją cy ma jąt kiem Siel -
ce -Mo drze jów. Do dat ko wą mo ty wa -
cję sta no wił fakt, że pod otwo rem 
wen ty la cyj nym, na głę bo ko ści ok. 61 
me trów, cze ka ła na ra tu nek część gór -
ni ków, któ ra zdo ła ła uciec przed ka ta -
kli zmem. Uda ło się z ni mi po ro zu -
mieć, dzię ki cze mu usta lo no, że 
pod otwo rem znaj du je się 25 gór ni -
ków, w tym chłop cy oraz jed na dziew -
czy na. 

Klu czo we dla po wo dze nia ak cji ra -
tow ni czej by ło od pom po wy wa nie 
wo dy ze szla mem, tak aby jej po ziom, 
któ ry pod niósł się o oko ło 3,6 me tra, 
już da lej nie przy bie rał. Gór ni cy, któ -
rzy schro ni li się pod otwo rem wen ty -
la cyj nym, by li w pu łap ce, gdyż pod -
nie sie nie się po zio mu wo dy spo wo -
do wa ło by ich nie chyb ną śmierć. 
Na szczę ście ko pal nia „Lud mi ła”, by -
ła przy go to wa na na wal kę z ży wio -
łem. Sta łe za gro że nie za la niem spo -
wo do wa ło, że w szy bach za in sta lo wa -
no pom py o ol brzy miej, jak na owe 
cza sy łącz nej mo cy 1 100 KM. Pom -
py te w nor mal nych oko licz no ściach 
wy pom po wy wa ły z ko pal ni ok. 12,5 
me trów sześć. na mi nu tę, te raz, 
w ob li czu ka ta stro fy pra co wa ły, pom -
pu jąc ok. 25,5 me tra sze ścien ne go 
na mi nu tę. Przy tak wy daj nej pra cy 
pomp po ziom wo dy za trzy mał się 
na wy so ko ści 3,6 me tra i przez dłuż -
szy czas nie wzra stał. Po 8 go dzi nach 

od ka ta stro fy sy tu acja uwię zio nych 
gór ni ków po gor szy ła się. Wo da osią -
gnę ła po ziom 4,2 me tra, od cię ci gór -
ni cy sta li po ko la na w wo dzie. Je den 
z gór ni ków pod otwo rem wen ty la cyj -
nym nie zdą żył schro nić się wy żej 
i zgi nął.  

Po mi mo in ten syw ne go od pom po -
wy wa nia, przez na stęp ne 4 go dzi ny, 
po ziom wo dy po zo sta wał nie zmie nio -
ny. Oko ło 3 nad ra nem na stą pi ło 
prze si le nie, wo da za czę ła opa dać, 
po oko ło 20-25 cen ty me trów na go -
dzi nę.  

W czwar tek, po bli sko 20 go dzi -
nach ak cji ra tun ko wej, zzięb nię ci 
i prze mo cze ni gór ni cy otrzy ma li przez 
otwór wen ty la cyj ny pro wiant.  

Dwaj gór ni cy, znie cier pli wie ni 
prze dłu ża ją cym się ocze ki wa niem 
na po moc, odłą czy li się od gru py 
i o wła snych si łach do tar li do szy bu.  

Oko ło go dzi ny 20 w czwar tek wie -
czo rem na po moc uwię zio nym, zje -
cha ła gru pa ro bot ni ków na cze le z Lu -
dwi kiem Mau ve. W chod ni ku by ło 
jesz cze pra wie metr wo dy i szla mu. 
Gru pie ra tun ko wej uda ło się zbli żyć 
na 60 kro ków do miej sca, gdzie schro -
ni li się gór ni cy. Ra tow ni cy na wią za li 
kon takt z gór ni ka mi spod otwo ru 
wen ty la cyj ne go, któ rzy kie ru jąc się 
świa tłem i gło sa mi do tar li szczę śli wie 
do gru py ra tow ni czej. 

Po 30 go dzi nach od ka ta stro fy, 
uwię zie ni w „pu łap ce bez wyj ścia” gór -
ni cy zostali uratowani.  

BI LANS OFIAR  
Po prze trans por to wa niu oca la łych 
na po wierzch nię za czę to szu kać po zo -
sta łych gór ni ków, któ rzy w chwi li ka -
ta stro fy pra co wa li we wschod niej czę -
ści ko pal ni. Na dzie ja, że bę dą oni ży -
wi, by ła ni kła. W krót kim cza sie, od -
na le zio no trzy cia ła lu dzi i jed ne go ko -
nia, w no cy wy do by to jesz cze dwa cia -
ła ludz kie, a w pią tek jed no.  

28 wrze śnia po ziom wo dy pod niósł 
się po now nie nie mal o metr. Do te go 
cza su wy do by to dzie sięć ciał gór ni -
ków. 1 paź dzier ni ka od na le zio no ko lej -
nych sześć ciał. Ozna cza ło to, że zna le -
zio no wszyst kie 16 ofiar ka ta stro fy  
z 24 wrze śnia. Więk szość ofiar ka ta stro -
fy spo czę ła na cmen ta rzu ni wec kim.  

 
DLA CZE GO ZGI NĘ LI? 
Zna my już prze bieg ka ta stro fy, czas 
na py ta nie o jej przy czy ny.  

Naj bar dziej wia ry god ne, wy da ją się 
wnio ski Ra por tu Do zo ru Gór ni cze go 
Okrę gu Kró le stwa Pol skie go, w któ -
rym czy ta my m. in.: „(…) w po bli żu 
dru gie go wschod nie go usko ku znaj -
do wa ły się za wod nio ne pia ski i szla -
my, z któ rych mo gła prze nik nąć wo -
da 24 wrze śnia. Znaj du ją ca się nie da -
le ko usko ku wo da, kro pla po kro pli, 
roz my wa ła (wy płu ka ła) pod da ją ce się 
roz my ciu ska ły, two rząc otwór, tak że 
po zo sta łe ska ły nie mo gły prze szko -
dzić na ci sko wi wo dy, któ ra mo men -
tal nie przedar ła się do ko pal ni w ilo ści 
oko ło 56 m sześc., za ta pia jąc ją 

do dwóch sąż ni no we go po zio mu wód 
gór ni czych. Ro bot ni cy ze wschod niej 
czę ści ko pal ni nie za wsze zdą ży li 
uciec, część z nich by ła po rwa na przez 
wo dę i uto pi li się, część schro ni ła się 
w wyż szej czę ści po chyl ni, gdzie znaj -
do wał się otwór wen ty la cyj ny (…)”  

 
JAK NA RO DZIŁ SIĘ MIT… 
Skąd wzię ły się do tych czas funk cjo nu -
ją ce in for ma cje o wdar ciu się wód 
z Czar nej Prze mszy i „za pad nię ciu się” 
ko pal ni oraz o dwu stu ofia rach śmier -
tel nych ka ta stro fy? Kie dy po wstał „mit 
ko pal ni Lud mi ła”?  

Ja ko jed ne go z „win nych” moż -
na wska zać An drze ja Nie mo jew skie -
go. Ten po eta i pi sarz w ro ku 1896 
opu bli ko wał zbiór opo wia dań pt. „Li -
sto pad”. Bo ha ter ką jed ne go z nich by ła 
„Sta ra wa riat ka”, mło da mę żat ka, któ ra 
w ka ta stro fie stra ci ła do pie ro co po ślu -
bio ne go mę ża. W utwo rze nie pa da 
na zwa „Lud mi ła”, ko pal nia no si na zwę 
„Bło go sła wień stwo Bo że”. Jed nak od -
nie sie nia to po gra ficz ne: rze ka Prze -
msza, Ra do cha, szyb Zyg munt oraz 
przy czy ny śmier ci mło de go gór ni ka, 
wska zu ją na to, że Nie mo jew ski opi sy -
wał ka ta stro fę w ko pal ni „Lud mi ła”.  

Po II woj nie świa to wej w in for ma -
cjach o ka ta stro fie, eks po no wa ny był 
wą tek za chłan no ści ka pi ta li stycz nych 
wła ści cie li ko pal ni, któ rzy dla zy sku 
nie wa ha li się ry zy ko wać ży cia ro bot -
ni ków oraz wy ko rzy sty wać dzie ci 
do cięż kiej fi zycz nej pra cy.  

 
KO NIEC I PO CZĄ TEK 
Naj praw do po dob niej tra ge dia w ko -
pal ni „Lud mi ła” by ła pierw szą tak du -
żą ka ta stro fą w za głę biow skim gór nic -
twie, choć jej roz miar był mniej szy, niż 
do tych czas po wszech nie przyj mo wa -
no. Ko pal nia funk cjo no wa ła jesz cze 
do koń ca ro ku 1881, per ma nent nie 
bo ry ka jąc się z za gro że niem za la niem.  

Lu dwik Mau ve, za rzą dza ją cy ma -
jąt kiem Siel ce -Mo drze jów, zda wał 
so bie spra wę z ogra ni czo nych moż li -
wo ści jej roz wo ju. W związ ku z tym 
uru cho mił kil ka no wych ko palń oraz 
za rzą dził zgłę bia nie szy bów „Re nard” 
i „Eu len burg”. Da ły one po czą tek 
prze szłej ko pal ni „Hra bia Re nard”, 
na zy wa nej na stęp nie „So sno wiec”. 
Ko pal nia ta wro sła w prze my sło wy 
kra jo braz mia sta, sta no wiąc miej sce 
za trud nie nia dla  ty się cy gór ni ków 
przez nie mal 120 lat.  

 
Witold Wieczorek 
Współpraca: Włodzimierz Wieczorek

Tajemnica Ludmiły  
Wszelkie katastrofy, także górnicze, budzą z jednej strony grozę i refleksję na temat mocy sił natury, z drugiej chęć poznania przyczyn ich wystąpienia. Brak racjonalnego 
wyjaśnienia tych drugich rozbudza wyobraźnię i często prowadzi do powstania niewiarygodnych historii. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku katastrofy 
w kopalni „Ludmiła” w Dębowej Górze, obecnie dzielnicy Sosnowca.  

140. rocznica katastrofy górniczej w kopalni „Renard” / „Ludmiła” 

Współczesny wygląd byłych zabudowań kopalni „Ludmiła”. 

W
itold W

ieczorek
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Poziomo: 1 – między burtami statku, 5 – duża pękata butla 
z wąską szyją, 8 – „Nabucco”, „Rigoletto”, 9 – komputer 
zabierany w podróż, 10 – dział filozofii zajmujący się 
wnioskowaniem, 11 – dom z lodu, 12 – z niemieckiego 
– kieliszek wódki, 14 – danie z tartych ziemniaków,  
16 – narodowy demokrata, 17 – maszyna pracująca 
na ośnieżonym stoku, 19 – łakomczuchy mają go zawsze,  
21 – jezioro w Ameryce Północnej, 22 – imię Kurka, polskiego 
poety i prozaika, 25 – nieokrzesaniec, 28 – dziedziczny tytuł 
japońskich wodzów, 29 – mniej niż wioska, 30 – koniec 
małżeństwa, 32 – na niej bratki i inne kwiatki, 34 – beczułka 
na piwo, 35 – imię Holoubka, 36 – ukochany Afrodyty, 
 37 – wódka na bazie wiśni, 38 – posiedzenie, 39 – o czymś 
mocno rozdrobnionym. 
 
Pionowo: 1 – ogół adwokatów, 2 – gatunek ważki, 3 – post 
scriptum, 4 – poetycka nazwa Grecji, 5 – rodzaj polki, 
 6 – litera alfabetu greckiego, 7 – trzeźwo patrzy na świat,  
13 – u niego podpiszesz testament, 15 – nauka o budowie 
komórek, 18 – sensacja, 20 – rodzaj bata, 23 – rdzenny 
mieszkaniec Australii, 24 – ornamenty wykonane z różnych 
gatunków drewna, 26 – coś z AGD w kuchni, 27 – nad tym 
morzem leży Stambuł, 28 – cynizm, 31 – góralskie 
ognisko, 33 – część twarzy.  

Rozwiązanie krzyżówki nr 9/2020, Piotr Borlik „Zapłacz dla mnie”  
Ze zwycięzcami w celu odbioru nagrody skontaktujemy się telefonicznie.  
UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie z podaniem imienia i numeru telefonu. 

KUPON 
krzyżówka nr 10/2020

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 

Laila Shukri  

Uciekłam z arabskiego burdelu  
(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 od 2 listopada. 

5 listopada – Supernova 
12 listopada – Piłsudski 

19 listopada – Tony Halik 
26 listopada – Pan T.

 NAGRODY UFUNDOWAŁO WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA.

Anna Karpińska  

Chorwacka przystań  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Anna, jako korespondentka ogólnopolskiej gazety, 
wyjeżdża do Chorwacji, by relacjonować wojnę bałkańską. 
Jest mężatką, ale nie potrafi okiełznać rodzącego się 
uczucia i zakochuje się w Blażu – chorwackim 
fotoreporterze wojennym. Postanawia porzucić Jerzego, 
ale po powrocie do Polski miłość do Blaża staje w szranki 
z oczekiwaniami rodziny, ze zwykłą codziennością i… 

pewną niespodziewaną nowiną. Anna podejmuje trudną 
decyzję o pozostaniu w Polsce. Dwadzieścia lat później jej 
córka Weronika stanie przed podobnym wyborem. 
Zrządzenie losu sprawi, że Anna jeszcze raz wybierze się 
do Chorwacji – do miejsca, z którym wiążą się 
najpiękniejsze wspomnienia z jej młodości…  
Data wydania: 12.11.2020

Karolina Prewęcka  

Stanisława Celińska. Niejedno przeszłam  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Stanisława Celińska ze swadą opowiada 
o aktorstwie i codzienności, o sukcesach 
i problemach, o autorytetach i szukaniu spokoju.  
Książka jest złożona z dwóch głównych warstw: 
pierwszej – pełnej faktów oraz drugiej – refleksyjnej, 

z osobistym przesłaniem. Równolegle barwny 
portret Stanisławy Celińskiej tworzą jej przyjaciele 
i znajomi, m.in. Andrzej Wajda, Andrzej Seweryn, 
Daniel Olbrychski, Maciej Stuhr… 
Data wydania: 26.11.2020

Julia, którą najpierw rozkochał, a później sprzedał 
Tarek, ucieka z arabskiego burdelu. Niebezpieczna 
akcja wyrwania kobiety ze szponów gangu 
handlującego ludźmi wymaga użycia wielu podstępów. 
Ale czy uwolnienie się z macek międzynarodowej siatki 

przestępczej jest w ogóle możliwe? Czy Julia zdoła 
uciec od seksualnego zniewolenia oraz brutalnej 
przemocy fizycznej i psychicznej, jakie były wcześniej 
jej udziałem? 
Data wydania: 12.11.2020

„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  
listopad  2020

05 cz 19.00 Ślub 
06 pt 19.00 Ślub 
07 sb 18.00 Boeing, Boeing  
08 nd 18.00 Boeing, Boeing  
12 cz 19.00 Dead Girls Wanted 
13 pt 19.00 Dead Girls Wanted 
14 sb 18:00 Czytanie performatywne dramatu 
 G. Taboriego 
15 nd 11.00 Wróg. Instrukcja obsługi 

15 nd 12:30 Rodzinna Niedziela Kulturalna: 
warsztaty po spektaklu 
15 nd 18.00 Prezent urodzinowy  
21 sb 18.00 Pomoc domowa 
22 nd 18.00 Pomoc domowa 
26 cz 19.00 Wujaszek Wania Premiera 
27 pt 19.00 Wujaszek Wania 
28 sb 18.00 Wujaszek Wania 
29 nd 18.00 Przodownicy miłości.  
Rewia związkoworobotnicza

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.) – Nie 
planuj zbyt wiele, jeśli nie lubisz 
rozczarowań. Pora przestawić się 

na działania tu i teraz. Nie myśl też 
o przeszłości, bo niczego to nie 

zmieni. Dobry czas na zadbanie o sprawy 
rodzinne. Nie powinny dłużej czekać.  

WODNIK (20.01. – 18.02.) – Miłość 
kwitnie. Dawno już tak dobrze nie 
czułaś się z drugą osobą. 

Wykorzystaj jesień na długie 
spacery w lesie i wspólne wieczory 

przy kominku. Nie bierz na siebie dodatkowych 
obowiązków zawodowych, bo możesz im nie 
podołać.  

RYBY (19.02. – 20.03.) – Ostatnio 
zbyt dużo czasu tracisz 
na przyjemności, a nawet i głupoty, 

a za mało na działanie. Nie narzekaj 
więc na wszystko wokół, a spróbuj 

działać. Samo nic się nie zrobi. W miłości wzloty 
i upadki. Sama zdecydujesz, jak się zakończą.  

BARAN (21.03. – 19.04.) – Zadbaj 
o ludzi, którymi się otaczasz. 
Drobne pomoce domowe, zakupy, 
a nawet zwykła pogawędka 

sprawią, że osoba obok zyska więcej 
pogody ducha. To bardzo ważne, by w tym 
ciężkim czasie dbać o relacje towarzyskie i nie 
odwracać się od potrzebujących.  

BYK (20.04. – 22.05.) – Wizja utraty 
pracy staje się coraz bardziej 
realna. Nadszedł czas, by pomyśleć 
o innej alternatywie. Jesteś zdolna 

i pracowita, nie będziesz miała 
problemu z nowymi wyzwaniami, a nawet 
w przyszłości możesz być dumna z tych zmian.  

BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Nawet 
tak silna osobowość jak Ty, czasami 
popada w depresję. Zastanów się, 
co najbardziej poprawiłoby Ci 

humor i zrób to. Nie ma rzeczy 
niemożliwych. Pod koniec miesiąca czekają Cię 
dobre nowiny.  

RAK (22.06. – 22.07.) – Pomimo że 
wszyscy wokół mają doła, Ty 
tryskasz energią. Tak trzymać! 
Wykorzystaj ją w swoich 

działaniach i zarażaj innych 
optymizmem. Nadszedł czas, w którym dobre 
słowo i pocieszenie daje bardzo wiele.  

LEW (23.07. – 23.08.) – Ten rok nie 
należy do najlepszych, ale postaraj 
się dobrnąć do jego końca 
z optymistycznym nastawieniem. 

Życiowe zmiany się nie szykują, ale 
potrzeba Ci spokoju i stabilizacji, a nie 
fajerwerków.  

PANNA (24.08. – 22.09.) – Pora 
przestać patrzeć na siebie 
w samych superlatywach. Każdy 
ma jakieś wady. Jeśli sobie zdasz 

z nich sprawę, łatwiej będzie Ci 
w kontaktach międzyludzkich. Postaraj się 
znaleźć jakieś zajęcie, które umili Ci jesienne 
wieczory.  

WAGA (23.09. – 22.10.) – Zastanów 
się, czy Twoje działania nie 
prowadzą do odwrotnego skutku 
niż zamierzałeś osiągnąć. Dbaj 

o siebie i o najbliższych. Nieistotne 
sprawy mogą poczekać.  

SKORPION (23.10. –21.11) – Jesień 
wpływa na Ciebie nieco 
depresyjnie. Czas to zmienić. 
Wykorzystaj piękną aurę i wybierz 

się na wycieczkę poza miasto. 
Decyzja, czy chcesz ten czas spędzić sama, czy 
z rodziną, należy do Ciebie.  

STRZELEC (22.11. – 21.12.) 
– Potrzeba Ci trochę spokoju 
i odpoczynku. Wszystkie 
nieistotne sprawy zostaw  

na Nowy Rok. Będzie on 
o wiele lepszy od obecnego, dlatego lepiej,  
aby nowe wyzwania zacząć za kilka  
tygodni. Zadbaj o siebie i swoje  
zdrowie. 

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

Słu cho wi sko mu zycz no -do ku men tal ne, za ty tu ło -
wa ne „SPRAWA! Za głę bie 1905 – 1921 Śląsk” 
o wspól nej hi sto rii Ślą ska i Za głę bia, bę dzie to wa -
rzy szy ło pa sa że rom pod czas po dró ży bez płat ną li -
nią tram wa jo wą na tra sie Te atr Ślą ski w Ka to wi -
cach – Te atr Za głę bia w So snow cu. W pra wie 
każ dą so bo tę aż do 19 grud nia tram waj bę dzie do -
wo ził wi dzów na wy bra ne spek ta kle obu te atrów.  

Słu cho wi sko sku pia się na dwóch wy da rze niach: 
re wo lu cji 1905 ro ku w Za głę biu i po wsta niach ślą -
skich. O wy da rze niach za głę biow skich by ło gło śno 
na Ślą sku, a po wsta nia od ci snę ły swo je pięt no w Za -
głę biu. Hi sto rię Za głę bia pod czas re wo lu cji 1905 
ro ku i po wstań ślą skich ak to rzy opo wia da ją za po -
mo cą ma te ria łów ar chi wal nych, czy li ar ty ku łów 
pra so wych z epo ki, odezw, wspo mnień oraz re la cji 
uczest ni czek i uczest ni ków, a tak że pio se nek z tam -
tych lat. W na gra niach wzię li udział ak tor ki i ak to -
rzy dwóch te atrów: Za głę bia i Ślą skie go: Bar tosz 
Błasz czyń ski, Gra ży na Buł ka, Prze my sław Ka nia 
i Jo an na Po łeć, a tak że na róż ny spo sób od wo łu ją ce 
się do tra dy cji mu zycz nej ze spo ły: Fan ga, Hań ba!, 
Ka pe la Dej ce Po zór, Ka pe la Fe da ków. Za sce na -
riusz, re ży se rię, miks i mon taż od po wia da ją Woj tek 
Zra łek -Kos sa kow ski i Mar cin Le nar czyk. 

Słu cho wi sko jest czę ścią pro jek tu Te atru Za głę -
bia i Te atru Ślą skie go „Za głę bie lub_i Śląsk, Śląsk 
lub_i Za głę bie”, któ ry ma na ce lu bu do wać świa -
do mość wspól no ty obu re gio nów po przez dzia ła -
nia kul tu ral ne. Pro jekt do fi nan so wa no ze środ ków 
Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go po -
cho dzą cych z Fun du szu Pro mo cji Kul tu ry w ra -
mach pro gra mu „Mu zycz ny Ślad” re ali zo wa ne go 
przez In sty tut Mu zy ki i Tań ca.

Muzyczne słuchowisko w bezpłatnej linii tramwajowej

Rozrywka

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

• 6 listopada 2020, piątek, godz. 19.00, „Ślub” w reż. Radosława Rychcika 
– jedno podwójne zaproszenie 

 
• 13 listopada 2020, piątek, godz. 19.00, „Dead girls wanted” w reż. 

Wiktora Rubina – jedno podwójne zaproszenie

ROZKŁAD JAZDY TRAMWAJU:

Miłośnicy sztuki mają niepowtarzalną okazję, by wybrać się tramwajem na spektakl i wysłuchać 
niezwykłego słuchowiska. 

Ze spół Te atru Za głę bia za -
pre zen to wał swo ją naj now -
szą pro duk cję – spek takl 
„Ślub” w reż. Ra do sła wa 
Rych ci ka, 16 paź dzier ni ka, 
pod czas XIV Mię dzy na ro -
do we go Fe sti wa lu Gom -
bro wi czow skie go w Ra do -
miu. Dzień póź niej, ju ry 
w skła dzie: Bo że na Sa wic ka, 
Łu kasz Ma cie jew ski, To -
masz Ty czyń ski pod kie run -
kiem prze wod ni czą ce go Jac -
ka Wa ka ra, przy zna ło dwa 
wy róż nie nia dla spek ta klu 
Te atru Za głę bia. Pierw sze 
otrzy mał Mi chał Lis za mu -
zy kę, a dru gie przy zna no 
Łu ka szo wi Bła że jew skie mu 
za sce no gra fię i ko stiu my. 

„Ślub” swo ją pre mie rę 
miał 18 wrze śnia. 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. „Ślub” na de skach Te -
atru moż na oglą dać 5 i 6 li -
sto pa da. ST 

Spektakl „Ślub” dwukrotnie wyróżniony 

Piotr Lis 
Klaudia Kornacka 

Najnowsza produkcja teatru została doceniona 
podczas festiwalu w Radomiu.

data odjazd przyjazd spektakl w TZ odjazd przyjazd spektakl w TŚ

 
Katowice, 

przystanek 
Rynek – Teatr 

Śląski

Sosnowiec, 
przystanek 

Wspólna 
– Teatr 

Zagłębia

 

Sosnowiec, 
przystanek 

Wspólna 
– Teatr 

Zagłębia

Katowice, 
przystanek 

Rynek – Teatr 
Śląski

 

2020-11-07 17.00 17.35 Boeing, Boeing 18.00 18.35 Amator 2020

2020-11-14 17.00 17.35 Czytanie  
G. Taboriego 18.00 18.35 Wątpliwość

2020-11-21 17.00 17.35 Pomoc domowa 18.00 18.35  

2020-11-28 17.00 17.35 Wujaszek Wania 18.00 18.35 Małe zbrodnie 
małżeńskie

2020-12-19 16.00 16.35 17.00 17.35 Korzeniec
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