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Krzysztof Polaczkiewicz 
 
– Po sta ra my się umi lić na szym miesz -
kań com świą tecz ny czas na ty le, na ile 
po zwa la nam pan de mia, z któ rą na co 
dzień to czy my wal kę. Dla te go za pra -
sza my do udzia łu w na szych kon kur -
sach na wy ko na nie kart ki świą tecz nej, 
za chę ca my do na gra nia ko lę dy lub 
świą tecz ne go utwo ru. Bę dzie tak że ko -

lę do wa nie, ale tym ra zem w wer sji on -
li ne. Nie za po mnie li śmy o świą tecz -
nych ozdo bach, któ re już roz bły sły 
na te re nie mia sta. Za pra sza my tak że 
do sko rzy sta nia z ofer ty na szych pla có -
wek kul tu ral nych, któ re przy go to wa ły 
sze ro ką ga mę świą tecz nych atrak cji. 
Wie rzę, że te świę ta, choć jak że in ne, 
bę dą świę ta mi ra do sny mi, zdro wy mi, 
a No wy Rok po pro stu bę dzie lep szy 

niż ten, z któ rym chy ba bez ża lu się że -
gna my. Mam na dzie ję, że przy szło -
rocz ne Świę ta Bo że go Na ro dze nia spę -
dzi my już tak, jak mia ło to miej sce 
do tej po ry, cze go Pań stwu i so bie ży czę 
– pod kre śla Ar ka diusz Chę ciń ski, pre -
zy dent So snow ca. 

Mi ko łaj swo jej ma nu fak tu ry w So -
snow cu w tym ro ku nie otwo rzył, ale 
mi mo pan de mii, ma dla miesz kań ców 

faj ne na gro dy. Co trze ba zro bić, aby je 
zdo być?  

Na kręć z naj bliż szy mi ro dzin ny te le -
dysk mi ko łaj ko wo -świą tecz ny lub wy -
ko naj spe cjal ną kart kę świą tecz ną. Dla 
fil mow ców -ama to rów cze ka ją atrak cyj -
ne na gro dy, m.in. wy so kiej ja ko ści ka -
mer ki spor to we Xblitz Re born 4K. Po -
nad to do wy gra nia pacz ki nie spo dzian -
ki. Szcze gó ły na: www.so sno wiec.pl.

„Kupuj lokalnie. Świętuj 
w Sosnowcu” to akcja, dzięki 
której mieszkańcy mogą 
podtrzymać magię świąt, 
pomagając sobie wzajemnie 
i wspierając w czasie pandemii. 
Wystarczy wybrać lokalnych 
przedsiębiorców i kupić prezenty 
dla bliskich. Ruszamy ze 
świąteczną wersją akcji 
„Sosnowiec wspiera Gastro”. 
Listę znajdziesz na stronie: 
www.sosnowiec.pl  
i na łamach KM. 
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Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Ze względu na pandemię w Sosnowcu okres świąteczno-noworoczny będzie 
wyglądał zupełnie inaczej niż w latach ubiegłych. Nie będzie wprawdzie Manufaktury Świętego Mikołaja, kolędowania w „Muzie”, 
lodowiska przed urzędem oraz imprezy sylwestrowej, ale mimo wszystko atrakcji nie zabraknie.

MAGIA ŚWIĄT

Miasto po raz kolejny wspiera 
przedsiębiorców w czasie 
pandemii. Podczas ostatniej 
sesji nadzwyczajnej radni 
przegłosowali uchwałę 
w sprawie zwolnienia z podatku 
od nieruchomości oraz przyjęli 
ulgi i umorzenia z opłat 
za najem, dzierżawę lub 
użytkowanie dla 
przedsiębiorców, którzy ponieśli 
straty w związku 
z ograniczeniem ich 
działalności. 
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Święty Mikołaj, podobnie jak mieszkańcy, wypatruje tradycyjnych świąt. Tylko od nas zależy, czy będą niezwykłe i niepowtarzalne.
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Kolejna odsłona SOS 
dla przedsiębiorców

Krzysztof Polaczkiewicz 
 
Zwol nie nia od po dat ku od nie -
ru cho mo ści do ty czą okre su od 1 
li sto pa da 2020 ro ku do 31 grud -
nia 2020 ro ku dla grup przed się -
bior ców, któ rych płyn ność fi -
nan so wa ule gła po gor sze niu 
w związ ku z po no sze niem ne ga -
tyw nych kon se kwen cji eko no -
micz nych z po wo du Covid-19. 
Zwol nie nia bę dą do ty czyć po -
dat ku od nie ru cho mo ści na leż -
ne go za li sto pad i gru dzień 2020 
ro ku grun tów, bu dyn ków oraz 
bu dow li zwią za nych z pro wa -
dze niem dzia łal no ści go spo dar -
czej. Zwol nie nie przy słu gi wać 
bę dzie mi kro przed się bior com 
oraz ma łym przed się bior com, 
któ rych dzia łal ność zo sta ła ogra -
ni czo na, przy naj mniej przez 
część okre su od 10 paź dzier ni -
ka 2020 r. do 31 grud nia 2020 r., 

na pod sta wie roz po rzą dzeń wy -
da nych w związ ku z epi de mią 
Covid-19 oraz któ rych płyn ność 
fi nan so wa ule gła po gor sze niu 
na sku tek spad ku ob ro tów go -
spo dar czych w na stęp stwie wy -
stą pie nia Covid-19. 
– Re stau ra to rzy, fry zjer ki, ko -
sme tycz ki, klu by fit ness, róż ne 
usłu gi od czu wa ją do tkli wie 
skut ki ogra ni cze nia ich dzia łal -
no ści na pod sta wie rzą do wych 
ob ostrzeń. Nie zdo ła li się od bu -
do wać po pierw szej fa li za -
mknięć, dla te go na sza po moc 
jest więk sza niż kil ka mie się cy 
te mu. Po ma ga jąc sa mym 
przed się bior com, po śred nio po -
ma ga my rów nież zwykłym 
miesz kań com, wspie ra jąc w ten 
spo sób ich miej sca pra cy. W sa -
mym pa kie cie zna la zły się rów -
nież roz wią za nia bez po śred nio 
do ty czą ce miesz kań ców – wy ja -

śnia Ar ka diusz Chę ciń ski, pre -
zy dent So snow ca. 
Udzie lo ne mo gą zo stać na stę -
pu ją ce ro dza je ulg: 
• prze su nię cie ter mi nu płat no ści 
czyn szu za mie sią ce: paź dzier -
nik, li sto pad, gru dzień 2020 r., 
naj póź niej do 30.06.2021 r. 
(bez wzglę du na ro dzaj dzia -
łal no ści i spa dek ob ro tów), 

• umo rze nie czyn szu za mie sią -
ce: paź dzier nik, li sto pad, gru -
dzień 2020 r. dla pod mio tów 
pro wa dzą cych dzia łal ność ga -
stro no micz ną, pro por cjo nal -
nie do spad ku ob ro tów, tj. 
spad ku sprze da ży to wa rów 
i usług w uję ciu war to ścio wym 
na po zio mie co naj mniej 15 %, 

• umo rze nie czyn szu za mie sią -
ce: li sto pad, gru dzień 2020 r. 
dla po zo sta łych pod mio tów, 
pro por cjo nal nie do spad ku 
ob ro tów, tj. spad ku sprze da ży 
to wa rów i usług w uję ciu war -
to ścio wym na po zio mie co 
naj mniej 15 %, 

• roz ło że nie nie umo rzo nej czę -
ści na leż no ści czyn szo wej 
na mak sy mal nie 6 rat mie -
sięcz nych (bez wzglę du na ro -
dzaj dzia łal no ści i spa dek ob -
ro tów), 

• roz ło że nie ca ło ści na leż no ści 
czyn szo wej za mie sią ce li sto -
pad, gru dzień 2020 r. na mak -
sy mal nie 6 rat mie sięcz nych 
w przy pad ku pod mio tów, 
któ re nie są w sta nie wy ka zać 
spad ku ob ro tów na po zio mie 
co naj mniej 15 %.

Miasto

Sosnowiecki samorząd po raz kolejny wspiera przedsiębiorców w trudnym czasie 
pandemii. Podczas listopadowej sesji nadzwyczajnej radni przegłosowali uchwałę 
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz ulgi i umorzenia z opłat 
za najem, dzierżawę lub użytkowanie.
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Przedsiębiorcy, którzy musieli zamknąć lub ograniczyć działalność, 
mogą liczyć na ulgi i zwolnienia. 

Numery telefonów do wydziałów Urzędu 
Miejskiego oraz Miejskiego Zakładu Zasobów 
Lokalowych 
Wydział Rozwoju Miasta – informacja ogólna 
32 296 06 94 
32 296 07 67 

Wydział Podatków  
32 296 05 09 – kwestie zwolnienia od podatku 
od nieruchomości  
Kontakt do MZZL – Biuro Najmów Lokali: 
32 290 18 34 – przesunięcie terminu płatności 
czynszu, umorzenie czynszu

WNIOSKI MOGĄ BYĆ SKŁADANE W FORMIE PISEMNEJ LUB ELEKTRONICZNIE, 
NAJPÓŹNIEJ DO 31 STYCZNIA 2021 R. 

Wieloletniego Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  
Urzędu Miejskiego w Sosnowcu 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego 

składają  

Władze Samorządowe Sosnowca  
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

ARKADIUSZA TRZUSKOWSKIEGO 
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Szansa dla 160 par
Około 160 par w latach 2021-2024 będzie mogło skorzystać z dofinansowania do leczenia in vitro w Sosnowcu. Miasto kontynuuje program polityki zdrowotnej 
wspierający leczenie niepłodności. Z dotychczasowej pomocy skorzystało w mieście 139 par, urodziło się 23 dzieci, a oczekiwane są kolejne narodziny.
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Krzysztof Polaczkiewicz 
 
– Rocz nie za mie rza my prze zna czyć 
na ten cel oko ło 200 ty się cy zło tych, 
a więc w su mie w la tach 2021-2024 
mia sto wes prze pa ry sta ra ją ce się 
o wła sne po tom stwo kwo tą oko ło 800 
ty się cy zło tych – pod kre śla Ar ka diusz 
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. 
No wy pro gram po li ty ki zdro wot nej 
„Do fi nan so wa nie do le cze nia nie płod -
no ści me to dą za płod nie nia po za ustro jo -
we go dla miesz kań ców mia sta So snow -
ca w la tach 2021-2024” za wie ra zmia ny 
w po rów na niu z po przed ni mi cy kla mi. 
Są one wy ni kiem ewa lu acji pro gra mu. 
– To mię dzy in ny mi wpro wa dze nie do -
dat ko we go kry te rium kwa li fi ka cji 
do pro gra mu, tj. re zer wy jaj ni ko wej. 
Z in for ma cji prze ka zy wa nych przez re -
ali za to rów pro gra mu wy ni ka, iż z ro ku 
na rok do pro gra mu przy stę pu ją pa ry 
z bar dzo ni ską re zer wą jaj ni ko wą, skut -
ku ją cą nie wiel ką szan są na uzy ska nie 

cią ży me to dą za płod nie nia po za ustro jo -
we go – pod kre śla An na Je dy nak, peł no -
moc nik pre zy den ta So snow ca, od po -
wie dzial na m.in. za służ bę zdro wia. 

Jed no cze śnie w no wym pro gra mie 
zna lazł się za pis umoż li wia ją cy zmia nę 

kry te rium wie ku (ak tu al nie do ty czy 
ko biet w prze dzia le 23-40 lat) w przy -
pad ku wy stą pie nia me dycz ne go uza -
sad nie nia, po twier dzo ne go przez le ka -
rza za trud nio ne go przez pod miot re -
ali zu ją cy pro gram. – W la tach po -

przed nich wy stę po wa ły sy tu acje, gdy 
o udział w pro gra mie chcia ła ubie gać 
się ko bie ta po ni żej 23. ro ku ży cia ze 
zdia gno zo wa ną cho ro bą no wo two ro -
wą – do da je Je dy nak. 

Do pro gra mu wpro wa dzo no do dat -
ko we in ter wen cje, m.in. po rad nic two 
me dycz ne oraz punk cję pę che rzy ków 
ja jo wych. Wpro wa dzo no za sa dy prze -
cho wy wa nia za rod ków na wy pa dek za -
koń cze nia dzia łal no ści bio ban ku oraz 
po upły wie 20 lat usta wo we go obo -
wiąz ku krio kon ser wa cji. Zmian w pro -
gra mie jest wię cej. – Za ło że nia pro gra -
mu bę dą od po wia da ły obo wią zu ją cym 
re aliom le cze nia nie płod no ści me to dą 
za płod nie nia po za ustro jo we go – za -
pew nia Je dy nak. 

– W 2016 ro ku, ze wzglę du na za -
koń cze nie fi nan so wa nia pro ce dur in 
vi tro w ra mach rzą do we go pro gra mu, 
zde cy do wa li śmy się na wdro że nie 
miej skie go pro gra mu, któ ry dzia łał 
od 2017 ro ku – do da je Ar ka diusz 

Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. Pro -
gram ad re so wa ny był do 160 par, 
w tym 40 par rocz nie. W su mie, wzię ło 
w nim udział 139 par. 

Mniej sza niż za kła da no w pro gra -
mie licz ba par uczest ni czą cych w pro -
ce du rze za płod nie nia po za ustro jo we -
go jest wy ni kiem m.in. skła da nych re -
zy gna cji, bę dą cych na stęp stwem na tu -
ral nych ciąż czy dia gno zo wa nych cho -
rób no wo two ro wych. 

Cał ko wi ty koszt pro gra mu w la -
tach 2017-2020 wy niósł pra wie 500 
ty się cy zło tych z za pla no wa nych 800 
ty się cy. – Re ali za cja umoż li wi ła pa rom 
do tknię tym pro ble mem nie płod no ści 
le cze nie me to da mi za płod nie nia po za -
ustro jo we go. Wpły nę ła na po pra wę 
do stę pu dla miesz kań ców So snow ca 
do usług me dycz nych w za kre sie le cze -
nia nie płod no ści. Od no to wa no na ro -
dzi ny 23 dzie ci i ocze ki wa ne są ko lej ne 
uro dze nia – nie kry je za do wo le nia pre -
zy dent So snow ca.

Miasto

Sosnowiec żłobkami stoi! 

Dzięki realizacji miejskiego programu urodziło się 23 dzieci. 

800 tys. zł na kolejny cykl dofinansowania do leczenia in vitro 

arc

Miasto po raz kolejny otrzymało 
dofinansowanie w ramach programu 
„Maluch+”.  
 
Od kil ku lat So sno wiec sta le zwięk sza licz bę 
miejsc w Żłobku Miejskim. Za le d wie 9 mie -
się cy te mu zo stał otwar ty naj praw do po dob niej 
naj więk szy w wo je wódz twie ślą skim od dział 
przy uli cy Su chej, a mia sto koń czy już bu do -
wę ko lej ne go i pla nu je otwar cie na stęp ne go!  

Przy zna ne 750 tys. zł po zwo li na utwo rze nie 
zu peł nie no we go od dzia łu Żłobka Miejskiego 
przy uli cy Pił sud skie go w bu dyn ku Ze spo łu 
Szkół Ogól no kształ cą cych nr 3. – W no wym 
od dzia le za pew ni my opie kę nad 25 dzieć mi. 
Oczy wi ście, przed na mi ca ła pro ce du ra zwią -
za na z prze tar ga mi, ale li czę na to, że pla ców -

ka ru szy w przy szłym ro ku. Dzię ku je my 
za wspar cie wo je wo dzie ślą skie mu – mó wi Ar -
ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.  

Od lu te go set ka ma lu chów zna la zła opie kę 
w no wym od dzia le przy uli cy Su chej. Cał ko wi -
ty koszt mo der ni za cji bu dyn ku, wraz z wy po -
sa że niem, wy niósł 4,5 mln zł. War to pod kre -
ślić, że mia sto na ada pta cję bu dyn ku po zy ska ło 
naj więk szą w wo je wódz twie ślą skim do ta cję. 
Te raz dzię ki do dat ko wym fun du szom uda się 
w tym bu dyn ku utwo rzyć ko lej nych 20 miejsc. 

– Mo że my po chwa lić się nie zwy kłą sku -
tecz no ścią w po zy ski wa niu środ ków pro gra -
mu „Ma luch+”. Od wie lu lat je ste śmy w czo -
łów ce miast, któ re po tra fią po zy skać na praw -
dę du że fun du sze – tłu ma czy An na Je dy nak, 
peł no moc nik pre zy den ta So snow ca.  

Efek tem pra cy urzęd ni ków jest po zy ska nie 
do fi nan so wa nia na ósmy od dział miej skie go 
żłob ka, któ ry wła śnie po wsta je w Macz kach 
przy uli cy Skwe ro wej w bu dyn ku szko ły pod sta -
wo wej. – Tym ra zem na wspar cie bę dą mo gły 
li czyć ro dzi ny z po łu dnio wo -wschod niej czę ści 
So snow ca. W pla ców ce, któ ra ru szy w cią gu 
trzech mie się cy, znaj dzie opie kę bli sko 60 dzie ci 
–  wy ja śnia pre zy dent Chę ciń ski. Koszt wszyst -
kich prac za mknie się w 2,2 mln zł. 

Przy po mnij my, że na ko niec 2015 ro ku 
żło bek mógł przy jąć 240 dzie ci. W tej chwi li 
wli cza jąc sie dem od dzia łów Żłob ka Miej -
skie go oraz dwa Klu by Dzie cię ce, mia sto dys -
po nu je licz bą 478 miejsc. Po otwar ciu ósme -
go od dzia łu w Macz kach licz ba ta wzro śnie 
do 538. Przy szły rok to ko lej ne 25 miejsc 

w dzie wią tym od dzia le przy ul Pił sud skie go 
i do dat ko wych 20 miejsc przy uli cy Su chej. 
Pod su mo wu jąc, Żło bek Miej ski bę dzie peł -
nił opie kę nad 583 dzieć mi. 

War to rów nież pa mię tać, że mia sto od wie -
lu lat wspie ra po byt dzie ci w żłob kach nie pu -
blicz nych na te re nie So snow ca, do pła ca -
jąc 500 zł do po by tu bli sko 600 dzie ci. Ta kie 
wspar cie po zwo li ło na utwo rze nie kil ku nie -
pu blicz nych pla có wek spra wu ją cych opie kę 
nad naj młod szy mi so sno wi cza na mi. – Wli -
cza jąc środ ki z bu dże tu mia sta oraz do ta cję 
z pro gra mu „Ma luch+”, w la tach 2016-2021, 
na mo der ni za cję bu dyn ków oraz wy po sa że nie 
no wych od dzia łów Żłob ka Miej skie go wy da -
my oko ło 15 mi lio nów zło tych – pod su mo -
wu je pre zy dent So snow ca. KP
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Jedna z najpopularniejszych ulic w mieście i ulubione miejsce spotkań, czyli ulica Małachowskiego, w ciągu 
najbliższych miesięcy zmieni swoje oblicze. Najpierw swoją część prac, związanych z przebudową torowiska, 
wykonają Tramwaje Śląskie, a modernizację ulicy zakończy miasto. 

Syl wia Tu rzań ska 
 
Tram wa je Ślą skie wy bra ły już wy ko naw -
cę, któ ry prze bu du je ok. 400-me tro we 
to ro wi sko tram wa jo we wzdłuż uli cy 
Ma ła chow skie go, na od cin ku od 
ul. Mo ścic kie go do ul. 3 Ma ja. No we to -
ro wi sko zo sta nie wy bu do wa ne, przy wy -
ko rzy sta niu no wo cze snej kon struk cji 
płyt pre fa bry ko wa nych z ela stycz nym 
mon ta żem szyn w ko mo rach, z uży ciem 
mas za le wo wych. Mo der niza cja obej mie 
tak że układ za si la nia, sieć trak cyj ną 
i sys tem oświe tle nia ulicz ne go. Do dat -
ko wo zo sta ną prze bu do wa ne przy sta -
nek i in sta la cje pod ziem ne. – Mo der ni -
za cja to ro wi ska na tym frag men cie 

ul. Ma ła chow skie go to kon ty nu acja in -
we sty cji zre ali zo wa nej w po przed nim 
na szym pro jek cie in we sty cyj nym, kie dy 
zmo der ni zo wa ny zo stał frag ment uli -
cy Ma ła chow skie go od ron da Za głę bia 
Dą brow skie go do skrzy żo wa nia z uli cą 
Mo ścic kie go. Wów czas ten frag ment 
uli cy zy skał zu peł nie no wą ja kość, nie 
tyl ko pod wzglę dem tram wa jo wym. Je -
stem prze ko na ny, że po zre ali zo wa niu 
na szych ro bót i prac miej skich, miesz -
kań cy So snow ca zy ska ją no wą, przy ja -
zną pie szym prze strzeń miej ską z no -
wo cze sną i kom for to wą ko mu ni ka cją 
tram wa jo wą    – pod kre śla Bo le sław 
Kna pik, pre zes za rzą du Tram wa jów 
Ślą skich S.A.  

In we sty cja, któ ra bę dzie kosz to wać 
oko ło 6 mln 200 ty się cy złotych net to, 
bę dzie re ali zo wa na przez okres 10 mie -
się cy. Wy ko naw ca ma czas do koń ca 
wrze śnia przy szłe go ro ku.  

Po wy ko na niu prze bu do wy to ro wi -
ska, pa łecz kę przej mie mia sto, zmie -
nia jąc wy gląd uli cy. – Bę dzie my współ -
dzia łać z Tram wa ja mi Ślą ski mi przy tej 
in we sty cji, po nie waż chce my kom plek -
so wo zmie nić ob li cze tej czę ści uli cy. 
Po za pra ca mi zle co ny mi przez spół kę, 
my prze bu du je my skwe ry i ar chi tek tu -
rę w re jo nie tej uli cy, a tak że frag men -
ty ul. Ko ściel nej i Tar go wej, czy li han -
dlo wych ulic krzy żu ją cych się z ul. Ma -
ła chow skie go – mó wi Ar ka diusz Chę -
ciń ski, pre zy dent So snow ca. 

Osta tecz nie, 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 mia sta 
prze wi du je tak że mo der ni za cję uli cy Ko -
ściel nej po mię dzy ul. Mo drze jow ską a ul. 
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. Do we wnętrz nych pla -
ców bę dą mo gli do jeż dżać tyl ko miesz -
kań cy.  Zo sta nie zli kwi do wa ny do jazd 
do alei Zwy cię stwa, od stro ny ul. Ma ła -
chow skie go. Re mont nie omi nie tak że 
uli cy Tar go wej, 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, bę dzie tak że dwu -
kie run ko wy.  

Ponad 30 drzew w Sosnowcu, znajdujących się pobliżu 
przebudowywanego Egzotarium, którym groziła wycinka, 
zyskało nowe życie i nową lokalizację, Jarzębiny, klony, 
jarząby szwedzkie, śliwowiśnie, wiśnie ozdobne, a także 
orzech, trafiły na skwery w niedalekim sąsiedztwie 
Egzotarium.  
 
– Nie jest to ła twa ope ra cja, ale po sta no wi li śmy sko rzy stać 
z oka zji i dać drze wom dru gie ży cie. Za po mo cą spe cja li stycz -
ne go sprzę tu zo sta ło wy ję tych z zie mi trzy na ście drzew, w ko -
lej nych dniach w no we lo ka li za cje tra fi ły po zo sta łe drze wa. 
Po kon sul ta cjach z fa chow ca mi w tej dzie dzi nie wie dzie li śmy, 
że po czą tek li sto pa da to do bry czas na ta kie przed się wzię -
cie – do da je Je re miasz Świe rzaw ski, za stęp ca pre zy den ta So -
snow ca od po wie dzial ny m.in. za in we sty cje w mie ście. 

Ura to wa ne drze wa ma ją od trzech do dzie się ciu me trów wy -
so ko ści, a ich wiek to czte ry do dwu na stu lat. ST

Wy re mon to wa na dro ga i chod ni ki wzdłuż uli cy Ku ku łek po -
wsta ną w cią gu naj bliż sze go ro ku. Wy ko naw cą, któ ry przed -
sta wił w prze tar gu naj ko rzyst niej szą ofer tę, jest spół ka Jun ko -
bud ze Świę to chło wic. Za nie speł na 6 mln zło tych zo sta nie 
wy bu do wa na no wa jezd nia o dłu go ści 1,7 km, a tak że chod -
nik i oświe tle nie. 

– W przy pad ku nie któ rych kie row ców no wa dro ga spra -
wia, że jeż dżą szyb ciej niż po win ni, dla te go za dba my 
o prze strze ga nie prze pi sów na dro dze. W kil ku miej scach 
po ja wią się 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 – wy ja śnia Ar ka diusz 
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. Planowana jest zmia na or -
ga ni za cji ru chu na uli cy 11 li sto pa da. Kie row cy ja dą cy od 
stro ny Niw ki i Dań dów ki bę dą mo gli po now nie zjeż dżać 
w ul. Ku ku łek.  

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.  

Prze bu do wa bę dzie do fi nan so wa na kwo tą pra wie 2,9 mln 
zł z Fun du szu Dróg Sa mo rzą do wych. – 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 – pod su mo wał pre zy dent. ST

Drugie życie drzew

Wykonawca wybrany

Remont ostatniego odcinka 3 Maja

Miasto

Na ulicy zostanie nie tylko wymienione torowisko, ale zmienią się także jej architektura 
i funkcjonalność. 

Pomimo budowy Egzozatrium udało się uratować część drzew 
i przenieść w nowe miejsca. 

Mieszkańcy ul. Kukułek doczekają się nowej jezdni wraz 
z chodnikami i oświetleniem. 

Ulica Małachowskiego  
w nowej odsłonie
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Szybciej niż planowano zostanie 
zakończony remont odcinka ul. 3 Maja 
z wlotem oraz tunelem tramwajowym. 
Pierwotnie ten fragment przewidziany 
był do prac na przyszły rok.  
 
W tym ro ku wy ko na no pierw szą część 
re mon tu uli cy 3 Ma ja (kie ru nek DK 94) 
na wy so ko ści tu ne lu tram wa jo we go. 
Wy ko naw ca usu nął za pa dli sko, wzmoc -
nił kon struk cję tu ne lu oraz wy ko nał no -
we ba rie ry. To by ły bar dzo po waż ne 
i waż ne pra ce, któ re po zwo li ły na za bez -
pie cze nie tej czę ści tu ne lu na wie le lat. 
Po ja wi ła się tak że zu peł nie świe ża war -
stwa as fal tu na pół ki lo me tro wym frag -
men cie trzy pa smo wej jezd ni. Koszt prac 
to 3,3 mln zł. 

– Dzię ki po zy ska niu do dat ko wych 
środ ków zde cy do wa li śmy się na re mont 
dru giej stro ny tu ne lu oraz na wierzch ni 
pro wa dzą cej do cen trum So snow ca. 
Tym sa mym ca ła uli ca 3 Ma ja, któ ra ma 
pięć ki lo me trów, bę dzie wy re mon to wa -
na – mó wi Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy -
dent So snow ca. 

Naj waż niej szym za da niem wy ko naw -
cy, któ rym jest fir ma Am bet, bę dzie wy -
ko na nie uszczel nie nia przerw dy la ta cyj -
nych ścian opo ro wych tu ne lu, by wo da 
nie wy my wa ła grun tu na sy po we go spod 
dro gi. Wzmoc nio ne zo sta nie pod ło że 
pod jezd nią, by dro ga nie osia da ła. 
– W miej scu, gdzie tram waj wjeż dża 
w tu nel, ma my łuk, na któ rym do cho dzi 
do nie bez piecz nych sy tu acji wy ni ka ją cych 

ze zbyt szyb kiej jaz dy kie row ców. Dla te -
go po wsta ną no we gzym sy i za mon tu je -
my wzmoc nio ne ba rie ry ener go chłon ne 
wzdłuż ścia ny opo ro wej to ro wi ska. Prze -
bu do wa ne zo sta ną rów nież pół ki od cią ża -
ją ce, czy li kon struk cja od po wia da ją ca 
za sta bil ność obiek tu – wy ja śnia Je re miasz 
Świe rzaw ski, za stęp ca pre zy den ta mia sta. 

Po za koń cze niu wszyst kich prac ziem -
nych, uło żo na zo sta nie no wa war stwa as -
fal tu na po nad 200-me tro wym od cin ku 
trzy pa smo wej dro gi. War te pra wie 2 mln 
zł ro bo ty po win ny być wy ko na ne do koń -
ca ro ku. – O utrud nie niach bę dzie my in -
for mo wać na bie żą co. W głów nej mie rze 
bę dą one po le gać na zwę że niu jezd ni 
– tłu ma czy Ra fał Ły sy, rzecz nik pra so wy 
UM w So snow cu. KP

M
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W po przed nim nu me rze „Ku rie ra” pi sa li śmy o idei pro jek tu 
„Mię dzy po ko le nio we MotywAkcje” re ali zo wa ne go przez 
Sto wa rzy sze nie MOCnaMOC. Tym ra zem chcie li by śmy za -
pre zen to wać 10 ak cji łą czą cych ge ne ra cje. Uda ło się je zor ga -
ni zo wać dzię ki gran tom, któ re przy zna li śmy so sno wiec kim li -
der kom i li de rom mię dzy po ko le nio wo ści.  

„Mię dzy po ko le nio wa po dróż do prze szło ści” po le ga ła 
na zor ga ni zo wa niu spa ce ru po bar dziej i mniej zna nych za ka -
mar kach So snow ca. Se nio rzy wcie li li się w ro lę prze wod ni -
ków, któ rzy uświa do mi li mło dzie ży jak bo ga ta jest lo kal na hi -
sto ria i jak bar dzo na prze strze ni lat zmie nia ło się na sze mia -
sto. W ra mach pro jek tu „Mię dzy po ko le nio wy ta lerz wi gi lij -
ny” wy da ny zo stał elek tro nicz ny ma ga zyn ku li nar ny pre zen -
tu ją cy prze pi sy na bo żo na ro dze nio we po tra wy i wy pie ki w tra -
dy cyj nym oraz no wo cze snym wy da niu.  

Se nio rzy wraz z mło dzie żą przy go to wa li tak że słu cho wi sko 
z II czę ści „Dzia dów” Mic kie wi cza w ra mach ak cji „Mię dzy -
po ko le nio we za dusz ki li te rac kie”. To nie zwy kłe na gra nie 
prze no si nas w po dróż do ta jem ni cze go świa ta pra daw nych 
tra dy cji zwią za nych ze Świę tem Zmar łych. W kul tu ral ny kli -
mat wpro wa dził nas tak że pro jekt „Mu zy ka łą czy po ko le -
nia”. Pod czas spo tka nia wy słu cha li śmy pio se nek, przy któ -
rych ba wi ło się już nie jed no po ko le nie oraz dys ku to wa li śmy 
o do świad cze niach z in nych sfer ży cia, któ re rów nież przy szło 
nam dzie lić.  

Z ko lei ak cja „Star szy nie zna czy sa mot ny” po ka za ła, że 
bez wzglę du na to w ja kim je ste śmy wie ku, wciąż mo że my 
po ma gać in nym. Mło dzież zor ga ni zo wa ła hap pe ning za chę -
ca ją cy se nio rów do ad op cji bez dom nych zwie rząt oraz wo -
lon ta riac kie go za an ga żo wa nia na rzecz pod opiecz nych 
schro nisk. Wy pro wa dza nie psia ków na spa ce ry to zna ko mi -
ty spo sób na utrzy ma nie do brej kon dy cji fi zycz nej oraz psy -
chicz nej. Po dob nie efek ty da je upra wia nie spor tu, dla te go 

ko lej na gru pa se nio rów i mło dzie ży pod okiem in struk to ra 
– mi strza dys cy pli ny, po zna ła taj ni ki gry spe ed -ball. Z wia -
ry god nych źró deł wie my, że za ba wa wcią gnę ła ich na ty le, 
że roz po czę li przy go to wa nia do spor to wych roz gry wek, tak 
więc zgod nie z ty tu łem pro jek tu po twier dzi ło się, że „Spe -
ed -ball łą czy po ko le nia”.  

Efek tem dwóch ko lej nych pro jek tów są fil my. Pierw szy, 
pod ty tu łem „Mię dzy na mi po ko le nia mi”, to kom pi la cja 
wspo mnień se nio rów z cza sów mło do ści oraz re la cji z opi sa -
nych wy żej wy da rzeń. Po ka zu je, że mi mo dzie lą cej po ko le nia 
róż ni cy wie ku ma my ze so bą wie le wspól ne go i po tra fi my się 
ra zem do brze ba wić. Po dob na wi zja „mię dzy po ko le nio wych 
po kre wieństw” przed sta wio na zo sta ła w ob ra zie pod ty tu łem 
„Ta cy sa mi – praw da czy fałsz?”.  

Z oka zji 122. rocz ni cy od zy ska nia przez Pol skę nie pod le -
gło ści zor ga ni zo wa ny zo stał „II Re gio nal ny Zlot Pa trio tycz -
ny” w wy jąt ko wym miej scu, w któ rym zbie ga ły się gra ni ce im -
pe riów na szych za bor ców. Uczest ni kom spo tka nia wrę czo no 
me da le oko licz no ścio we upa mięt nia ją ce to wy da rze nie. Po -
wstał rów nież film edu ka cyj ny na te mat Trój ką ta Trzech Ce -
sa rzy. Za gad nie nie pa trio ty zmu by ło rów nież prze wod nim te -
ma tem De ba ty mię dzy po ko le nio wej, w któ rej udział wzię li 
przed sta wi cie le róż nych po ko leń. Jed nym z roz mów ców był 
pre zy dent Ar ka diusz Chę ciń ski. Dys ku sja by ła trans mi to wa -
na na ży wo na na szym fan pa ge i wciąż moż na ją tam obej rzeć. 

W ra mach I So sno wiec kie go Dnia Mię dzy po ko le nio wo -
ści, or ga ni za tor ki i or ga ni za to rzy opi sa nych wy da rzeń na gro -
dze ni zo sta li sta tu et ka mi Li de rów Mię dzy po ko le nio wo ści. 
Tym sa mym dal szy roz wój współ pra cy po ko leń w mie ście 
prze ka za li śmy na rę ce przed sta wi cie lek oraz przed sta wi cie li 
Ra dy Se nio rów i Mło dzie żo wej Ra dy oraz klu bów se nio ra 
i wo lon ta ria tu, ale oczy wi ście chęt nie im w tym za da niu po -
mo że my.  

Je że li chcie li by Pań stwo do wie dzieć się cze goś wię cej na te -
mat dzia łań mię dzy po ko le nio wych, za pra sza my na 
http://moc na moc.pl/mo ty wak cje/ oraz fan pa ge pro jek tu 
w ser wi sie Fa ce bo ok. 

Pro jekt 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. 

Zu zan na Te per -So larz

Miasto

Działamy międzypokoleniowo

reklama

promocja

Uczestniczki i uczestnicy projektu „Międzypokoleniowa podróż 
do przeszłości”. 
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ADWOKAT RADZI ILONA CEBO-KUBICZEK  
adwokat

Klauzula apostille  

Często Polonia zagraniczna korzystająca z usług 
mojej kancelarii przedkłada dokumenty, które 
z powody braku legalizacji nie mogą być dowodem 
w sprawie sądowej w Polsce. Dlaczego? 
 
Na pod sta wie art. 1138 k. p. c. za gra nicz ne do ku 
men ty urzę do we ma ją moc do wo do wą na rów ni 
z pol ski mi do ku men ta mi urzę do wy mi. Z praw ne go 
punk tu wi dze nia nie ma obo wiąz ku le ga li za cji za 
gra nicz nych do ku men tów urzę do wych, po za dwo 
ma wy jąt ka mi: do ku ment do ty czą cy prze nie sie nia 
wła sno ści nie ru cho mo ści po ło żo nej w Rze czy po 
spo li tej Pol skiej po wi nien być uwie rzy tel nio ny 
przez pol skie przed sta wi ciel stwo dy plo ma tycz ne 
lub urząd kon su lar ny. To sa mo do ty czy do ku men 
tu, któ re go au ten tycz no ści stro na za prze czy ła. 
W prak ty ce jed nak są dy i urzę dy wy ma ga ją le ga li 
za cji lub nada nia klau zu li apo stil le, prak tycz nie 
wszyst kim za gra nicz nym do ku men tom urzę do 
wym. Le ga li za cja jest pod sta wo wym spo so bem 
uwie rzy tel nia nia za gra nicz nych do ku men tów. Po 
le ga na stwier dze niu zgod no ści do ku men tu z pra 
wem miej sca je go wy sta wie nia przez urzęd ni ka 
kon su lar ne go ce lem po słu gi wa nia się nim w in nym 
pań stwie niż pań stwo je go wy sta wie nia. War to za 
zna czyć, iż le ga li za cja nie po twier dza au ten tycz no 
ści do ku men tu, ale je dy nie po świad cza wy sta wie 
nie w od po wied niej for mie, przez wła ści wy or gan 
umo co wa ny zgod nie z pra wem miej sco wym oraz 
to, że pie częć i pod pis znaj du ją ce się na do ku men 
cie nie są sfał szo wa ne. Do le ga li za cji urzę do wych 
do ku men tów za gra nicz nych upraw nie ni są kon su 
lo wie RP. Moż li we do sto so wa nia są trzy ro dza je 
klau zul: peł na – po twier dza ją ca au ten tycz ność 
pod pi su, pie czę ci urzę do wej, a tak że zgod ność do 
ku men tu z pra wem miej sca je go wy sta wie nia; 
skró co na – po twier dza ją ca zgod ność do ku men tów 
le ga li za cyj nych z pra wem miej sca je go wy sta wie 
nia; po twier dze nie au ten tycz no ści pod pi su i pie 
czę ci urzę do wej. Uła twie niem pro ce du ry uwie rzy 
tel nia nia do ku men tów mia ło być pod pi sa nie kon 
wen cji ha skiej z 1961 r. o znie sie niu wy mo gu le ga 
li za cji za gra nicz nych do ku men tów. Je dy ną czyn no 
ścią w jej świe tle, któ ra mo że być wy ma ga na w ce 
lu po świad cze nia au ten tycz no ści pod pi su, cha rak 
te ru, w ja kim dzia ła ła oso ba, któ ra pod pi sa ła do ku 

ment oraz w ra zie po trze by toż sa mo ści pie czę ci lub 
stem pla, któ rym opa trzo ny jest do ku ment, jest do 
łą cze nie apo stil le, wy da nej przez wła ści wy or gan 
pań stwa, z któ re go do ku ment po cho dzi. Kon wen 
cja pod po ję ciem do ku men tu urzę do we go ro zu 
mie: do ku men ty od or ga nu lub urzęd ni ka są do we 
go, włą cza jąc w to po cho dzą ce od pro ku ra to ra, se 
kre ta rza są do we go lub urzęd ni ka do ko nu ją ce go 
do rę czeń; do ku men ty ad mi ni stra cyj ne; ak ty no ta 
rial ne; urzę do we za świad cze nia umiesz cza ne 
na do ku men tach pod pi sa nych przez oso by dzia ła 
ją ce w cha rak te rze pry wat nym, ta kie jak urzę do we 
za świad cze nia stwier dza ją ce za re je stro wa nie do 
ku men tu lub fakt je go ist nie nia w okre ślo nej da cie 
oraz urzę do we i no ta rial ne po świad cze nia pod pi 
sów. Apo stil le spo rzą dzo na we dług wzo ru za łą czo 
ne go do kon wen cji jest umiesz cza na na sa mym do 
ku men cie lub jest do nie go do łą cza na. Do pusz czal 
ne jest spo rzą dze nie jej w ję zy ku urzę do wym wy 
da ją ce go ją or ga nu. W Pol sce or ga nem wła ści wym 
do nada wa nia klau zu li apo stil le jest Mi ni ster stwo 
Spraw Za gra nicz nych. MSZ ma obo wią zek re je stra 
cji apo stil le nada wa ne go przed kła da nym do nie go 
do ku men tom, po dob nie jak or ga ny wy sta wia ją ce 
apo stil le w in nych kra jach. Pol ska pod pi sa ła umo 
wy zwal nia ją ce z obo wiąz ku le ga li za cji za gra nicz 
nych do ku men tów urzę do wych w Eu ro pie, to: Au 
stria, Bia ło ruś, Bo śnia i Her ce go wi na, Buł ga ria, Cypr, 
Czar no gó ra, Cze chy, Es to nia, Fin lan dia, Gre cja, Li 
twa, Ło twa, Ma ce do nia, Ro sja, Ru mu nia, Sło wa cja, 
Sło we nia, Ukra ina, Wę gry, Wło chy, Wiel ka Bry ta 
nia i Ir lan dia Pół noc na. In ne pań stwa spo za Eu ro py, 
z któ ry mi są umo wy zwal nia ją ce z le ga li za cji, to: Al 
gie ria, Chi ny, Egipt, Irak, Ko rea Pół noc na, Ku ba, Li 
bia, Ma ro ko, Mon go lia, Sy ria, Tu ne zja, Tur cja, 
Wiet nam. Oso ba po słu gu ją ca się do ku men tem 
urzę do wym wy sta wio nym w któ rymś z wy mie 
nio nych państw nie jest zo bo wią za na do nada wa 
nia klau zu li apo stil le lub po dej mo wa nia in nych 
dzia łań w ce lu je go le ga li za cji. Do ku ment mo że 
być sku tecz nie uży wa ny w ob ro cie praw nym 
w Pol sce. Zwol nie nie z le ga li za cji nie za wsze zwal 
nia od uwie rzy tel nia nia. W każ dym przy pad ku po 
sta no wie nia umo wy od mien nie re gu lu ją tę kwe 
stię. Je śli umo wa nie wy ma ga do dat ko wych czyn 
no ści zwią za nych z po świad cze niem do ku men tu, 
przed się bior ca mo że bez prze szkód po słu gi wać się 
nim w Pol sce. 

Porady

Najem samochodu  
i szkoda  

Wynająłem auto od profesjonalnej firmy. Zapewniano 
mnie, że auto jest ubezpieczone. Podpisałem umowę 
na tablecie, tzn. pracownik firmy poprosił o podpis 
na tablecie. Umowę przesłano mi później mailem. 
Przy zwrocie pojazdu okazało się, że jest uszkodzenie, 
które wpisano w protokole zwrotu. Byłem przekonany, że 
szkoda zostanie pokryta z ubezpieczenia, ale otrzymałem 
wezwanie do zapłaty. Kwota wydaje mi się zawyżona. 
W regulaminie, którego nie otrzymałem przy zawarciu 
umowy, jest zapis, że wycena szkody będzie dokonywana 
w systemie Audatex. Czy rzeczywiście muszę pokryć 
szkodę, skoro auto było ubezpieczone?  

 
W  spra wie  bez spor nym  jest  za war cie  umo wy  naj mu po 
jaz du oraz ist nie nie uszko dze nia w chwi li zwro tu sa mo cho 
du. Spor ne na to miast  mo gą  być od po wie dzial ność na jem cy 
za szko dę, względ nie roz miar szko dy oraz brak po kry cia szko 
dy z  ubez pie cze nia. Klu czo wym  do ku men tem  re gu lu ją cym 
wza jem ne  pra wa  i  obo wiąz ki wy naj mu ją ce go  i  na jem cy 
jest  umo wa naj mu, w któ rej stro ny okre śla ją istot ne  po sta 
no wie nia  do ty czą ce  przed mio tu naj mu, czynsz naj mu, ubez 
pie cze nia do ty czą ce  przed mio tu naj mu,  itp. W pierw szej ko 
lej no ści  na le ży za tem  się gnąć  do  umo wy  i  spraw dzić,  ja 
kie  wa run ki  uzgod nio no  od no śnie  ubez pie cze nia naj mo 
wa ne go po jaz du. Przede  wszyst kim,  ja ki  ro dzaj  ubez pie cze 
nia  prze wi dzia no  w  umo wie:  sa mo OC czy do dat ko wo AC, 
czy  też  pa kiet ubez pie czeń  oraz  ja kie  są  wa run ki ubez pie 
cze nia.  Ubez pie cze nie  OC jest  ubez pie cze niem obo wiąz 
ko wym,  na to miast  AC ma  cha rak ter  do bro wol ny,  a  je go  
za kres  mo że  być  róż ny.  Nie  wszyst kie  zda rze nia  czy  szko 
dy  mu szą  mie ścić  się  w  gra ni cach  ta kie go ubez pie cze nia. 
Mo że  być  też  prze wi dzia ny  tzw. udział wła sny. Re gu la min  
wy naj mu sa mo cho du jest do ku men tem do dat ko wym, 
a w ra zie  sprzecz no ści tre ści  umo wy naj mu  z  re gu la mi nem 
wią żą ce  są  za pi sy  umo wy. Zgod nie z prze pi sa mi ko dek su 
cy wil ne go – usta lo ny przez jed ną ze stron wzo rzec umo wy, 
w szcze gól no ści ogól ne wa run ki umów, wzór umo wy, re gu 
la min, wią że dru gą stro nę, je że li zo stał jej do rę czo ny przed za 
war ciem umo wy. W ra zie gdy po słu gi wa nie się wzor cem jest 
w sto sun kach da ne go ro dza ju zwy cza jo wo przy ję te, wią że 
on tak że wte dy, gdy dru ga stro na mo gła się z ła two ścią do 
wie dzieć o je go tre ści. Nie do ty czy to jed nak umów za wie ra 
nych z udzia łem kon su men tów, z wy jąt kiem umów po 
wszech nie za wie ra nych w drob nych, bie żą cych spra wach ży 
cia co dzien ne go. Je że li jed na ze stron po słu gu je się wzor cem 
umo wy w po sta ci elek tro nicz nej, po win na udo stęp nić go 
dru giej stro nie przed za war ciem umo wy w ta ki spo sób, aby 
mo gła ona wzo rzec ten prze cho wy wać i od twa rzać w zwy 
kłym to ku czyn no ści (art. 384 § 1, 2 i 4 k. c.). 

Z prze pi su te go wy ni ka, że wy naj mu ją cy był zo bo wią za 
ny do prze ka za nia re gu la mi nu przed za war ciem umo wy. 
W sy tu acji spor nej na jem ca mo że pod nieść za rzut, że wo 
bec nie do rę cze nia re gu la mi nu nie jest je go po sta no wie nia 
mi zwią za ny. Z przed sta wio ne go opi su   nie  wy ni ka,  w  ja 
kich  oko licz no ściach do szło  do  uszko dze nia po jaz du, co 
mo że  mieć klu czo we  zna cze nie  nie  tyl ko dla usta le nia  od 
po wie dzial no ści  ubez pie czy cie la, ale przede wszyst kim  na 
jem cy po jaz du. Za zna czyć war to, że za  szko dy w  przed mio 
cie  naj mu  od po wia da  na jem ca, o  ile  wy ni ka ją  one  z  za 
wi nio ne go przez nie go  nie na le ży te go  wy ko na nia umo wy  
naj mu i  nie do ło że nia  na le ży tej  sta ran no ści.  Na jem ca  po 
nie sie  od po wie dzial ność od szko do waw czą, gdy wsku tek 
za wi nio ne go przez nie go zda rze nia wy naj mu ją cy po niósł 
szko dę.  Wy naj mu ją cy  za tem mo że  do ma gać się  od na jem 
cy wy rów na nia  szko dy. Nie wszyst kie  szko dy, zda rze nia  
czy  np. awa rie  do ty czą ce po jaz du  au to ma tycz nie uru cha 
mia ją od po wie dzial ność  na jem cy. Za tem przede wszyst kim 
na le ży usta lić, czy na jem ca w ogó le po no si od po wie dzial 

ność  za  szko dę.  Je śli  tak, to  z ko lei  ja ki  jest  roz miar  szko 
dy  i  czy  w  umo wie  okre ślo no, że  zo sta nie ona  po kry ta  
z ubez pie cze nia  i  na  ja kich  wa run kach. Z opi su wy ni ka, że 
wy so kość żą da ne go od szko do wa nia usta lo no w opar ciu 
o sys tem Au da tex. Sys tem Au da tex jest do stęp nym  na ryn 
ku ubez pie czeń na rzę dziem po zwa la ją cym na wy ce nę kosz 
tów na pra wy sa mo cho dów.  Sko ro  za tem  w  we zwa niu  do  
za pła ty  peł no moc nik  wy naj mu ją ce go wska zał kwo tę od 
szko do wa nia bez wy ce ny, na le ży za żą dać w tym przed mio 
cie  wy ja śnień  oraz przed sta wie nia kal ku la cji. Gdy by  wy ja 
śnie nia czy przed sta wio ny kosz to rys szko dy bu dzi ły  za 
strze że nia,  moż na za się gnąć opi nii rze czo znaw cy mo to ry 
za cyj ne go. Zgod nie z prze pi sa mi ko dek su cy wil ne go spraw 
ca szko dy po no si od po wie dzial ność tyl ko za nor mal ne na 
stęp stwa dzia ła nia lub za nie cha nia, z któ re go szko da wy ni 
kła. W bra ku od mien ne go prze pi su usta wy lub po sta no wie 
nia umo wy, na pra wie nie szko dy obej mu je stra ty, któ re po 
szko do wa ny po niósł, oraz ko rzy ści, któ re mógł by osią gnąć, 
gdy by mu szko dy nie wy rzą dzo no. Je że li po szko do wa ny 
przy czy nił się do po wsta nia lub zwięk sze nia szko dy, obo wią 
zek jej na pra wie nia ule ga od po wied nie mu zmniej sze niu sto 
sow nie do oko licz no ści, a zwłasz cza do stop nia wi ny obu 
stron (art. 363, 362 k. c.). Od szko do wa nie ma za tem słu żyć 
wy rów na niu stra ty w ma jąt ku po szko do wa ne go i nie mo że 
pro wa dzić do je go wzbo ga ce nia. Na pra wie nie szko dy po 
win no na stą pić, we dług wy bo ru po szko do wa ne go, bądź 
przez przy wró ce nie sta nu po przed nie go, bądź przez za pła 
tę od po wied niej su my pie nięż nej. Jed nak że gdy by przy wró 
ce nie sta nu po przed nie go by ło nie moż li we al bo gdy by po 
cią ga ło za so bą dla zo bo wią za ne go nad mier ne trud no ści lub 
kosz ty, rosz cze nie po szko do wa ne go ogra ni cza się do świad 
cze nia w pie nią dzu. Je że li na pra wie nie szko dy ma na stą pić 
w pie nią dzu, wy so kość od szko do wa nia po win na być usta 
lo na we dług cen z da ty usta le nia od szko do wa nia, chy ba że 
szcze gól ne oko licz no ści wy ma ga ją przy ję cia za pod sta wę 
cen ist nie ją cych w in nej chwi li (art. 363 k. c.) Re asu mu jąc, na 
le ży w pierw szej  ko lej no ści spraw dzić  treść umo wy pod  ką 
tem  ochro ny ubez pie cze nio wej, na stęp nie  usta lić czy  za 
cho dzą pod sta wy do od po wie dzial no ści od szko do waw czej  
i  je śli  nie  to  na  pi śmie  po in for mo wać wy naj mu ją ce go o  
bra ku pod staw  do  za pła ty wo bec bra ku od po wie dzial no 
ści po stro nie  na jem cy. A je śli od po wie dzial ność na jem cy 
jed nak za cho dzi, na le ży wy stą pić na pi śmie  o przed sta wie 
nie kal ku la cji, zgod nie  wa run ka mi umo wy oraz  o wy ja śnie 
nie  przy czyn nie sko rzy sta nia  przez  wy naj mu ją ce go  lub  
nie po kry cia przez ubez pie czy cie la   szko dy z  ubez pie cze nia, 
mi mo  za pew nień, że  po wsta łe uszko dze nie  bę dzie zli kwi 
do wa ne wła śnie  w ta kim  try bie. Wy naj mu jąc au to, war to 
za dbać o kil ka szcze gó łów, aby się za bez pie czyć: 
1. Do kład nie obej rzyj my au to naj le piej w do brym oświe tle 

niu, zrób my zdję cia, na graj my film do ku men tu ją cy stan po 
jaz du, tak że we wnątrz. 

2. Uważ nie prze czy taj my pro to kół wy da nia po jaz du, je śli za 
uwa ży my uszko dze nia, za dbaj my, aby każ de z nich zo sta 
ło uję te w pro to ko le. 

3. Po da jąc wy naj mu ją ce mu nu mer kar ty kre dy to wej 
sprawdź my w wa run kach naj mu, w ja kich sy tu acjach 
i do ja kiej kwo ty wy naj mu ją cy mo że za bez pie czyć swo je 
rosz cze nia ze środ ków na tej kar cie.  

4. W ra zie wy stą pie nia uszko dze nia w trak cie użyt ko wa nia 
po jaz du na tych miast za wia da mia my wy naj mu ją ce go i wy 
ko nu je my do ku men ta cję zdję cio wą. Do dat ko wo, je że li 
wa run ki naj mu prze wi du ją ta ki obo wią zek po stro nie na 
jem cy, za wia da mia my o szko dzie ubez pie czy cie la. Po dob 
nie każ de za uwa żo ne uszko dze nie w trak cie naj mu naj le 
piej od ra zu zgła szaj my wy naj mu ją ce mu.  

5. Od da jąc au to, rów nież wy ko naj my do ku men ta cję zdję cio 
wą i za dbaj my o pra wi dło we wy peł nie nie pro to ko łu zda 
nia po jaz du. Pod pi su jąc pro to kół bez za strze żeń co do wpi 
sa nych w chwi li zwro tu no wych uszko dzeń, mu si my li czyć 
się z tym, że wy naj mu ją cy mo że wy stą pić do nas z rosz cze 
niem o za pła tę lub ścią gnąć z na szej kar ty kre dy to wej kwo 
tę, któ rej do cho dzi.  

AD RIAN NA PEĆ  
rzecz nik praw kon su men ta

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

ZUS uru cho mił ko lej ną usłu gę dla swo ich 
klien tów – uma wia nie wi zyt w ZUS przez 
te le fon. Spo tka nie z eks per tem Za kła du 
moż na za re zer wo wać w wy bra nej przez 
sie bie pla ców ce ZUS, ter mi nie, jak też go -
dzi nie, w dniach i go dzi nach pra cy ZUS.  

To no we udo god nie nie, szcze gól nie dla 
tych osób, któ re nie ma ją pro fi lu na Plat -
for mie Usług Elek tro nicz nych. – Moż li -
wość uma wia nia wi zyt na kon kret ny 
dzień i go dzi nę by ła do stęp na w ZUS już 
od daw na. Jed nak z re zer wa cji wi zy ty mo -
gły sko rzy stać te oso by, któ re mia ły swój 
pro fil na por ta lu Plat for my Usług Elek -
tro nicz nych (PUE) ZUS. Ze wzglę du 
na to, iż jest gro no klien tów, któ rzy ta kie -
go kon ta nie ma ją, uru cho mi li śmy dla 
nich tę usłu gę – mó wi Be ata Kop czyń ska, 
re gio nal ny rzecz nik pra so wy ZUS wo je -
wódz twa ślą skie go.  

Pod czas roz mo wy trze ba po dać swo je da -
ne – imię, na zwi sko, PESEL lub se rię i nu -
mer do ku men tu toż sa mo ści oraz nu mer te -
le fo nu ko mór ko we go. Do dat ko wo na le ży 
też po dać pla ców kę, w któ rej ma się od być 
wi zy ta, spra wę, ja ką chce się omó wić z eks -
per tem ZUS oraz wska zać dzień i go dzi nę 
wi zy ty. Na stęp nie na po da ny przez klien ta 
nu mer te le fo nu zo sta nie wy sła na wia do -
mość SMS z ter mi nem oraz nu me rem re -
zer wa cji wi zy ty. Za wie ra on 10 cyfr, któ re 
na le ży wpi sać na ekra nie urzą dze nia do wy -
da wa nia nu mer ków w pla ców ce ZUS.  

Na spo tka nie w ZUS moż na umó wić 
się mak sy mal nie 6 dni przed jej ter mi -
nem. W So snow cu na le ży dzwo nić 
pod nr tel. 32 368 33 77. Z eks per tem 
moż na tak że po roz ma wiać on -li ne. Wy -
star czy umó wić się na e -wi zy po przez 
stro nę www.zus.pl/e -wi zy ta. ST

Umów się na wizytę w ZUS 
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W sprawie zamieszczenia reklamy 
skontaktuj się z naszym biurem:

660 515 999 
reklama@kuriermiejski.com.pl

Miasto

reklama

reklama

Od 1 grud nia oso cze w po sta ci krwi 
peł nej moż na od dać w od dzia le te re no -
wym Re gio nal ne go Cen trum Krwio -
daw stwa i Krwio lecz nic twa w So snow -
cu przy uli cy Ze ga dło wi cza 3 (bu dy nek 
przy So sno wiec kim Szpi ta lu Miej -
skim Sp. z o. o.). 

Oso cze ozdro wień ców za wie ra prze -
ciw cia ła, wspo ma ga ją ce le cze nie cho -
rych z cięż ki mi, za gra ża ją cy mi ży ciu 
ob ja wa mi za ka że nia. Ozdro wie niec to 
oso ba, któ ra prze cho ro wa ła COVID-
19, prze szła za ka że nie SARS-CoV-2 
i zo sta ła uzna na za wy le czo ną i czu je się 

zdro wa, jest w wie ku 18-65 lat, mi nę -
ło 28 dni od za koń cze nia ob ja wów 
lub 18 dni od za koń cze nia izo la cji.  

 Miesz ka niec, któ ry pra gnie po móc 
in nym po ko nać bez piecz nie cho ro bę, 
pro szo ny jest o kon takt te le fo nicz ny 
z od dzia łem te re no wym Re gio nal ne go 
Cen trum Krwio daw stwa i Krwio lecz -
nic twa w So snow cu pod nu me rem te le -
fo nu 32 297 99 57. W cza sie roz mo wy 
te le fo nicz nej do ko na na zo sta nie wstęp -
na oce na bra ku prze ciw wska zań do od -
da nia oso cza i usta lo ny zo sta nie naj do -
god niej szy ter min je go po bra nia. KP

Oddaj osocze i pomóż innym 

reklama reklama

Już w tym miesiącu ozdrowieńcy mogą  
oddać osocze w RCKiK w Sosnowcu przy  
ul. Zegadłowicza. 

arc 
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50-lecie pożycia małżeńskiego 
obchodzili: 
 
Jadwiga i Wiesław Drygierczykowie 
Helena i Wojciech Dudzicowie 
Teresa i Zbigniew Duszycowie 
Janina i Roman Dybkowie 
Danuta i Stanisław Fijołkowie 
Krystyna i Stanisław Gaborowie 
Jadwiga i Andrzej Gajdzikowie 
Anna i Stefan Gawinowie 
Anna i Jacek Gołębiowscy 
Danuta i Tadeusz Grabarkowie 
Anna i Stanisław Grochowscy 
Jadwiga i Adam Gruszkowie 
Maria i Włodzimierz Gruszczyńscy 
Anna i Henryk Grzegorczykowie 
Anna i Stanisław Haładusowie 
Krystyna i Władysław Hangielowie 

50-lecie pożycia małżeńskiego 
obchodzili: 
 
Alina i Czesław Jajugowie 
Anna i Wacław Janosikowie 
Mirosława i Marek Jaworscy 
Barbara i Adam Józefowie 
Halina i Andrzej Jurowie 
Zdzisława i Janusz Kaczmarzykowie 
Alicja i Włodzimierz Kaczyńscy 
Halina i Zbigniew Kasprzyccy 
Anna i Zbigniew Kłosowie 
Ewa i Tadeusz Kmiecikowie 
Wiesława i Jan Kotowie 
Emilia i Stanisław Koziołowie 
Ewa i Stanisław Książkowie 
Stanisława i Henryk Kulczyńscy 
Joanna i Jan Kurkowie 
Ewa i Kazimierz Kurkowscy

Uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie odbyły się 21 września 2020 roku w Pałacu Schoena w Sosnowcu. W imieniu Prezydenta RP medale wręczyli 
Grzegorz Frugalski, sekretarz miasta Sosnowca, Anna Gabryś, skarbnik miasta Sosnowca oraz Arkadiusz Trzuskowski, kierownik 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:  
 
Halina i Andrzej Baranowie 
Janina i Tadeusz Bąkowie 
Janina i Marian Bagińscy 
Krystyna i Gerard Balsamowie 
Irena i Zdzisław Barchanowscy 
Anna i Stanisław Barwińscy 
Danuta i Roman Bednarscy 
Urszula i Janusz Białasowie 
Halina i Czesław Białowąsowie 
Teresa i Czesław Biczakowie 
Janina i Henryk Bielawscy 
Teresa i Józef Bólowie 
Danuta i Henryk Chrząszczowie 
Irena i Włodzimierz Ciernieccy  
Jadwiga i Józef Cyganowie 
Ewa i Wiesław Cząstkowie
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Krzysz tof Po lacz kie wicz 
 
Ze spół z So snow ca przed roz po czę ciem bie żą cych 
roz gry wek zo stał nie mal cał ko wi cie prze bu do wa -
ny. Z dru ży ny, któ ra wy wal czy ła awans, osta ły się 
je dy nie czte ry za wod nicz ki. Do dru ży ny Krzysz -
to fa Za biel ne go, tre ne ra a za ra zem pre ze sa Pło -
mie nia, do łą czy ło z ko lei aż dzie sięć no wych siat -
ka rek. – Się gnę li śmy po trzy za wod nicz ki z Tar -
no wa:   Alek san drę Bu czek, Ni ko lę Abra maj tys 
oraz Ma ję Grodz ką, któ ry gra ły ze so bą wcze śniej. 
Po nad to po zy ska li śmy Ka mi lę Co lik, In ez Pfe -
ifer -Ju chę, Ka ta rzy nę Ba grow ską, Ma rię Woź -
nicz kę, Mo ni kę Ka wę, Agniesz kę Czer wiń ską 
i Mar ty nę Ko ło dziej. W skła dzie po zo sta ły An -
na Bar ty zel, Pa try cja Fla kus, Ma ja Bo dzę ta 
i Mag da le na Troj nar. 
Zmia ny by ły ko niecz ne, gdyż I li ga to in ny po -
ziom spor to wy. Ze spół szyb ko się do tarł, wi dać, 
że two rzy my jed ność. Co do wy ni ków, to po ci -

chu li czy łem na do bry po czą tek, ale sześć zwy -
cięstw w ośmiu me czach mu si ro bić wra że nie. 
Uczu lam za wod nicz ki, że naj więk sze trud no ści 
do pie ro przed na mi. Być mo że ry wa le nie co nas 
zlek ce wa ży li, nie do koń ca sku pi li się na roz szy -
fro wa niu nas i te raz za pew ne ko lej ny prze ciw nik 
ina czej bę dzie do nas pod cho dził. My spo koj nie 
ro bi my swo je, kon se kwent nie w każ dym me czu 
gra my o zwy cię stwo – pod kre śla Za biel ny. Szko -
le nio wiec Pło mie nia rów ną for mę upa tru je tak -
że w fak cie, że jak na ra zie ze spół nie dał się ko -
ro na wi ru so wi. – In ne ze spo ły już to czy ły bo je 
z wi ru sem, by ca ły czas ma my kom plet za wod ni -
czek w tre nin gu. To bar dzo waż ne. Plan na ten 
se zon to spo koj ne utrzy ma nie. Miej sce w ósem -
ce bę dzie bar dzo do brym wy ni kiem, a upla so wa -
nie się w pierw szej szó st ce to bę dzie wy nik zna -
ko mi ty. Chce my w tej li dze okrzep nąć. Na ra zie 
bu du je my swo ją po zy cję – do da je tre ner so sno -
wi cza nek. 

Beniaminek buduje pozycję
Siatkarki I-ligowej Asotry Płomień doskonale odnalazły się w wyższej klasie rozgrywkowej. Sosnowiczanki, które w minionym sezonie wywalczyły awans na zaplecze 
ekstraklasy, wygrały sześć z ośmiu dotychczasowych spotkań i niespodziewanie objęły prowadzenie w tabeli.

Sport

reklama

reklama

Mam zdia gno zo wa ną ZAĆMĘ – co da lej ro bić? 
Za ćma to cho ro ba oczu wy stę pu ją ca naj cze ściej u osób 
po pięćdziesiątym ro ku ży cia. Co ro bić, kie dy le karz po sta wi 
ta ką dia gno zę? Przede wszyst kim nie wol no pa ni ko wać, po -
nie waż za ćmę w prze ci wień stwie do wie lu in nych cho rób 
moż na cał ko wi cie usu nąć! W do dat ku szyb ko i bez bo le śnie!  

Na le ży pa mię tać: za ćma po stę pu je z każ dym dniem, 
a nie le czo na pro wa dzi do cał ko wi tej utra ty wzro ku! 

 
Ja kie są ob ja wy za ćmy?  
We wcze snym eta pie cho ro by ob ja wy nie są zbyt do kucz li -
we, jed nak nie na le ży ich ba ga te li zo wać i naj le piej udać się 
na wi zy tę do le ka rza oku li sty. Wraz z upły wa ją cym cza sem 
za ćma bę dzie się po więk szać, a ob ja wy bę dę się na si lać. 

 
Co powinno nas zaniepokoić i skłonić do wizyty 
u lekarza okulisty: 
• Po gor sze nie ostro ści wi dze nia, 
• Sil ne łza wie nie, swę dze nie, pie cze nie oczu, 
• Świa tło wstręt lub gor sze wi dze nie wie czo rem, 

• Za mglo ne wi dze nie o róż nym na si le niu, 
• Znie kształ ce nie wi dze nia przed mio tów, 
• Wie lo krot ność wi dzia nych rze czy, np. po dwój ny księ życ. 

 
Zba ga te li zo wa nie ta kich ob ja wów mo że pro wa dzić 

do znacz ne go po gor sze nia wi dze nia, a co za tym idzie 
do po gor sze nia po ru sza nia się, a na wet do cał ko wi tej utra -
ty wzro ku. 

  
Co zro bić je że li ma my in for ma cję od oku li sty,  
że to jest za ćma? 
Na le ży nie zwłocz nie umó wić się na za bieg usu nię cia za -
ćmy. To jest je dy na sku tecz na me to da, aby po zbyć się te go 
ro dza ju scho rze nia. Kro ple czy in ne le ki nie po mo gą. Za -
bieg usu nię cia za ćmy trwa 15 – 20 minut, od by wa się 
przy uży ciu me to dy zwa nej fa ko emul sy fi ka cją. Za bieg prze -
pro wa dzo ny jest w znie czu le niu miej sco wym (znie czu la -
na jest gał ka oczna za po mo cą spe cjal nych kro pli znie czu -
la ją cych), od by wa się w try bie jed ne go dnia i nie wy ma ga 
po by tu w szpi ta lu. Po 14 dniach od za bie gu od by wa się ba -
da nie kon tro l ne. 

 
Za ćma a COVID? 
W dzi siej szych cza sach szcze gól nie waż ne jest to, aby śmy 
dba li o swo je zdro wie i od wie dza li spe cja li stów, dla te go je -
że li masz za ćmę, nie zwle kaj i umów się na za bieg. Na sza 
kli ni ka ca ły czas jest otwar ta i na bie żą co wy ko nu je my za -
bie gi. 

W na szej kli ni ce dba my o bez pie czeń stwo pa cjen tów, le -
ka rzy oraz ca łe go per so ne lu. Bar dzo ry go ry stycz nie prze -
strze ga my wy tycz nych GIS. 

 
Kon takt do OKULIS: 32 610 00 01, 515 696 711, 
www.oku lis.pl, kon takt@oku lis.pl.

Mam zaćmę – co robić? Zabiegi z OKULIS
Grupa Okulis jest jednym z liderów leczenia 
zaćmy w ramach dyrektywy transgranicznej. 
Zabiegi wykonywane są przez polskich 
lekarzy z ogromnym doświadczeniem, 
przy wykorzystaniu najnowocześniejszego 
sprzętu i technologii. Zabiegi 
wykonywane są w czeskim Cieszynie 
z refundacją NFZ. Wszystkimi 
rozliczeniami, formalnościami 
zajmuje się OKULIS. Dla pacjenta 
cały zabieg może odbyć się bez 
żadnych kosztów (soczewka 
klasyczna sferyczna) lub 
za niewielką dopłatą związaną 
z wyborem soczewki ponadstandardowej  
(np. 299 zł – asferyczna z filtrami UV, 799 zł – asferyczna z żółtym filtrem światła 
niebieskiego i filtrami UV). 
Każdy pacjent po zabiegu otrzymuje od nas komplet dokumentów, bezpłatnie dwa 
rodzaje kropli oraz okulary przeciwsłoneczne. W naszej klinice każdy pacjent 
objęty jest profesjonalną opieką przed zabiegiem, w trakcie zabiegu i po zabiegu.  
 
Dojazd do kliniki 
Na zabieg można dojechać we własnym zakresie lub korzystając z naszego 
przejazdu. Pacjentów zabieramy spod domu i tego samego dnia po zabiegu 
odwozimy z powrotem do domu. Koszt takiego przejazdu w obie strony dla 
pacjentów ze Śląska to jedyne 100 zł.  
 
Terminy i rezerwacja 
Możesz umówić się na zabieg, nie wychodząc z domu. Wystarczy zadzwonić 
do nas pod jeden z numerów: 32 610 00 01 lub 515 696 711, zarezerwować termin 
zabiegu i transport. Czas oczekiwania jest krótki i trwa do 7 dni.

Zapraszamy na naszą stronę: www.okulis.pl  
i facebooka https://www.facebook. com/wyleczzacme.

Siatkarki Płomienia doskonale spisują się na Iligowych parkietach.
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PARTYZANCKA WIGILIA
Poprzez przyprószone śniegiem igliwie nieśmiało prześwieca słabe, zimowe słońce. Od pokrytych białym puchem gór słychać poszum wiatru hulającego pośród gałęzi. 
Mroźne powietrze kłuje płuca tysiącami lodowych igieł. 

Obóz par ty zanc ki w la sach Go ści bii 
ko ło Suł ko wic tęt ni ży ciem. Wszy scy 
szczę śli wie po wró ci li już z pa tro li. 
Trwa ją przy go to wa nia do ostat niej, 
wo jen nej wi gi lij nej wie cze rzy. Pod nio -
sły, uro czy sty na strój bę dzie na ra stał 
w mia rę zbli ża nia się wie czo ru. Do żoł -
nier skich serc za kra da się no stal gia i tę -
sk no ta za bli ski mi. W tym szcze gól -
nym dniu tak bar dzo chcia ło by się być 
w do mu. A dro ga do do mu jest da le ka.  

Te raz jed nak trze ba za jąć się przy go -
to wa nia mi do Świąt Bo że go Na ro dze -
nia. Trwa po rząd ko wa nie kwa ter 
i obo zo wi ska. Dru ży na go spo dar cza 
dwoi się i troi, aby wszy scy god nie mo -
gli spę dzić nad cho dzą ce dni. Pla no wa -
ne me nu nie jest zbyt wy kwint ne. 
Na ko la cję mu si wy star czyć ka pu sta 
z gro chem i kieł ba są. Z za pa sów izby 
cho rych każ dy otrzy ma przy dział „cze -
goś moc niej sze go” do pi cia. Po pły ną 
ko lę dy, ale i łzy. Do wód ca oso bi ście 
od wie dzi wszyst kich żoł nie rzy. Każ de -
mu z po nad dwu stu pod ko mend nych 
zło ży ży cze nia i po dzie li się opłat kiem. 
Pó ki co w obo zie nie ma jed nak ani ka -
wał ka opłat ka. Trze ba ja koś roz wią zać 
ten pro blem. 

Par ty zant, któ re go pseu do nim naj -
le piej ob ra zu je po stu rę i ru chli wość, ja -
ki mi się wy róż nia, po sta na wia „zor ga -
ni zo wać” opłat ki. „Ko li ber” w tym ce lu 
mu si udać się do ko ścio ła znaj du ją ce go 
się w po bli skiej wio sce Trze bu nia. Ja -
ko że śla dy po zo sta wio ne na śnie gu 
mo gły by zdra dzić Niem com dro gę 
do obo zu, par ty zan ci wy cho dzą w te -
ren, ko rzy sta jąc z ko ry ta po bli skie go 
stru mie nia. Jed nak bu ty „Ko li bra” są 
w tak kiep skim sta nie, że po sta na wia 
udać się do wsi kon no.  

Ze zdo by ciem opłat ków nie ma naj -
mniej sze go pro ble mu. Miej sco wy pro -

boszcz prze ka zu je „Ko li bro wi” ca ły za -
pas. Par ty zant szczę śli wy wra ca do obo -
zu. Spo ko ju nie da ją mu jed nak sło wa 
księ dza, że na wet w Świę ta żoł nierz 
pol ski nie mo że otwar cie wziąć udzia łu 
w na bo żeń stwie. W gło wie „Kolibra”, 
któ ry do brze wie, na czym po le ga ułań -
ska fan ta zja, ro dzi się po mysł. Po wi gi -
lij nej ko la cji, uzy skaw szy po zwo le nie 
do wód cy, szy ku je mun dur i uzbro iw szy 
się po zę by w pa ra bel lum, pi sto let ma -
szy no wy i na wszel ki wy pa dek w kil ka 
gra na tów, wy ru sza na pa ster kę do zna -
ne go so bie ko ściół ka. Wra że nie, ja kie 
ro bi na miesz kań cach wsi, jest pio ru nu -
ją ce. Lu dzie ze wzru sze niem po dzi wia -
ją żoł nie rza, któ ry w peł nym rynsz tun -
ku stoi po środ ku ko ściel ne go chó ru. 
Miej sco wi dłu go nie mo gą się na dzi -
wić, każ dy chce po roz ma wiać i za pro -
sić chło pa ka do do mu. Dziel ny wo jak 
ma pew ne pro ble my z opusz cze niem 
go ścin nej wio ski…  

Na za jutrz w oko li cy du żo się mó wi -
ło o pa ster ce z udzia łem par ty zan ta. 
Być mo że wła śnie dla te go ko le dzy 
z od dzia łu po zaz dro ści li „Ko li bro wi” 
i rów nież za pra gnę li od wie dzić świą ty -
nię w Trze bu ni. Sta ło się to w Syl we -
stra. Ba ta lion z do wód cą na cze le udał 
się do wio ski i wziął udział w uro czy -
stej mszy świę tej. Po noć pa ra fia nie 
na dłu go za pa mię ta li grom kie śpie wy 
par ty zanc kie go chó ru. Za pa mię ta li 
tak że od wa gę i poświęcenie żoł nie rzy, 
któ rzy już nie ba wem mie li wy ru szyć 
do swej ostat niej par ty zanc kiej wal ki. 
Sta ło się to pod czas bi twy sto czo nej 
w la sach Go ści bii w dniach 11 i 12 
stycz nia.  

Po wyż szy opis do ty czy ostat nich 
oku pa cyj nych świąt żoł nie rzy ba ta lio -
nu „Su ro wiec” – Od dzia łu Roz po -
znaw cze go 23 Dy wi zji Pie cho ty Ar mii 
Kra jo wej. Do wód cą tej for ma cji był 
ppor. Ge rard Woź ni ca ps. „Har dy”. 
Oddział ten 12 paź dzier ni ka 1944 wy -
ru szył z obo zu w Udo rzu ko ło Pi li cy. 
W oko li ce Suł ko wic (po wiat my śle nic -
ki) do tarł po dwu na stu dniach cięż kie -
go mar szu. Dys lo ka cja by ła wy mu szo -
na wzmo żo nym ru chem wojsk nie -
miec kich. Ist nia ło du że praw do po do -

Z Kurierem po Sosnowcu

OPIS OBOZU W LASACH GOŚCIBII:

„Zimowy obóz leśny w Gościbiu składał się z czterech baraków mieszkalnych, 
magazynu – wartowni, kuchni, stajni i łaźni parowej. Drewniane baraki mieszkalne 
(o wymiarach 15,0 x 3,5 m i wysokości 2,5 do 3,0 m) usytuowane były w poprzek 
stoku i wbudowane w gęsty las świerkowy bez naruszania pni i koron drzew, które 
– podobnie jak i w poprzednich obozach – stanowiły naturalne maskowanie 
od góry. Każdy barak miał dwa okna i wyposażony był w piętrowe prycze, 
rozmieszczone wzdłuż całej jego długości. Barak mieścił 64 do 70 partyzantów. 
W jednym z baraków – trzyizbowym, położonym w środku obozu – była kancelaria 
dowództwa batalionu, izba chorych oraz pomieszczenie dla oficerów. Inny 
przeznaczono na magazyn i wartownię. Magazyn miał powierzchnię około 18 m 
kw. Kwaterował tam magazynier i szef batalionu. W wartowni, liczącej około 12 m 
kw., po pewnym czasie urządzono pomieszczenie dla starszych podoficerów 

funkcyjnych i dla drużyny gospodarczej. Barak przeznaczony na kuchnię obozową 
(około 18 m kw.) zlokalizowany został nad potokiem w odległości około 30 m 
od baraków mieszkalnych. Stajnia (o wymiarach 4x12 m) z dłużyc świerkowych 
mieściła średnio 10 sztuk koni i krów. Łaźnia wybudowana była w formie wykopu 
oszalowanego dłużycami świerkowymi i nakryta okrąglakami o średnicy 
około 20 cm oraz odizolowana papą od ziemi. Składała się z dwóch pomieszczeń: 
małego przedsionka i właściwej łaźni, gdzie w jednym rogu ułożone było 
palenisko z dość dużych kamieni. Brak odpowiedniego pieca do ogrzewania 
przedsionka uniemożliwił jednak eksploatację łaźni w mroźne dni. W środku 
obozu znajdował się „grzybek wartowniczy”. W późniejszym okresie dobudowany 
został jeszcze jeden barak, w którym zamieszkał radziecki oddział zwiadowczy 
kpt. „Michajłowa””. * 

W tym miejscu znajdował się partyzancki obóz leśny na Gościbii. Foto: Paweł Latoń.

Symbol Polski Walczącej, krzyż oraz tablica 
– w ten sposób członkowie Klubu ASG 
Hunters Myślenice w 2014 roku upamiętnili 
miejsce obozowiska oddziału „Hardego”. 

Partyzanci „Surowca” w lasach Gościbii – grudzień 1944 r. Od lewej stoją ppor. Józef Mrówka ps. „Mat”, ppor. Gerard Witkowski ps. 
„Erika”, ppor. Kazimierz Kluczewski ps. „Pijok”, ppor. Czesław Świątecki ps. „Surma”, Ludwik Snopek ps. „Igiełka”, Marian Stychno ps. 
„Mewa” i Roman Węglarz ps. „Kula”. Zdjęcie udostępnił Konrad Kulig ze Światowego Związku Żołnierzy AK w Olkuszu. 
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„Hardy” pośród kadry dowódczej oddziału. Od lewej stoją: wachm. Władysław Krawczyk ps. „Grab”, ppor. Antoni Ścibich ps. „Trzepak”, 
ppor. Gerard Woźnica ps. „Hardy”, ppor. Edward Pietrzykowski ps. „Guma”, ppor Guzik ps. „Piwo”, ppor. Józef Mrówka ps. „Mat”. 
Fotografię udostępnił Krzysztof Miszczyk.

„Hardy” na klaczy Iskierka. Otrzymał ją przed wyruszeniem w lasy Gościbii 
od właścicielki dworu w Udorzu. Zdjęcie udostępnił Krzysztof Miszczyk.

bień stwo zde kon spi ro wa nia par ty zan -
tów ope ru ją cych w dość gę sto za lud -
nio nym te re nie. Cho dzi ło tak że o nie -
na ra ża nie miej sco wej lud no ści. W ob -
li czu zbli ża ją ce go się fron tu od lud ne 
la sy u bram Pod ha la le piej nada wa ły się 
do pro wa dze nia dzia łań par ty zanc kich.  

Zwy cza jo wo ugru po wa nie ppor. 
Woź ni cy na zy wa no „Od dzia łem Har -
de go”. For ma cja ta wy wo dzi ła się 
z kon spi ra cyj nej or ga ni za cji Pol ska 
Par tia So cja li stycz na – Wolność Rów -
ność Nie pod le głość. Gru bo po nad po -
ło wę sta nu oso bo we go od dzia łu sta no -
wi li żoł nie rze Gwar dii Lu do wej PPS-
WRN. W je go sze re gi nie przyj mo wa -
no ochot ni ków. Do od dzia łu tra fia li 
lu dzie spraw dze ni oraz tzw. „spa le ni” 
w kon spi ra cyj nej dzia łal no ści, głów nie 
z te re nu Za głę bia Dą brow skie go oraz 

po wia tów ol ku skie go i za wier ciań skie -
go – w sa mym tyl ko li sto pa dzie 1944 
do od dzia łu do łą czy ło po nad pięć dzie -
się ciu Za głę bia ków, któ rym gro zi ło 
aresz to wa nie. 

 U „Har de go”, któ ry był ro do wi tym 
Ślą za kiem, wal czy li tak że je go po bra -
tym cy, a tak że An gli cy i Ro sja nie. Po -
cząt ko wo od dział pod le gał do wód cy 
Bry ga dy Za głę biow skiej GL PPS-
WRN mjr. Ce za re mu Uth ke „Ta de -
uszo wi”, a po je go aresz to wa niu, 
zwierzch nic two prze jął so sno wiec ki 
in spek tor AK – Lu cjan Tajch man 
„Wirt”. „Su ro wiec” zna lazł się w AK 
na sku tek ak cji sca le nio wej w 1943 ro -
ku. Ge rard Woź ni ca do wo dził swy mi 
ludź mi nie zwy kle spraw nie. Żoł nie rze 
by li do brze wy szko le ni i zdy scy pli no -
wa ni.  

W wy ko ny wa niu za dań współ pra -
co wał nie tyl ko z od dzia ła mi AK, ale 
rów nież z od dzia ła mi Ba ta lio nów 
Chłop skich i Ar mii Lu do wej. Współ -
dzia łał tak że z so wiec ki mi zwia dow ca -
mi z gru py „Mi chaj ło wa” oraz re gu lar -
ny mi jed nost ka mi Ar mii Czer wo nej. 
Za swe czy ny otrzy mał Srebr ny Krzyż 
Or de ru Vir tu ti Mi li ta ri, Krzyż Wa -
lecz nych (trzy krot nie) oraz in ne od -
zna cze nia. W kwiet niu 1945 ro ku zo -

stał aresz to wa ny przez UB. Prze śla do -
wa ny i szy ka no wa ny przez wła dze ko -
mu ni stycz ne osta tecz nie wraz z ro dzi -
ną osiadł w Po ro ni nie, gdzie zmarł 14 
lu te go 1981 ro ku – w rocz ni cę po wsta -
nia Ar mii Kra jo wej.  

Od dział „Har de go” zo sta wił po so -
bie do bre wspo mnie nia po śród miesz -
kań ców te re nów, na któ rych ope ro wał. 
Moż na się do my ślać, że w du żej mie -
rze po wszech na przy chyl ność miej sco -

wej lud no ści by ła spo wo do wa na po sta -
wą oraz nie prze cięt nym umie jęt no -
ściom do wód czym Ge rar da Woź ni cy.  

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

 
Podczas pisania artykułu korzystałem ze wspomnień kpt. Gerarda 
Woźnicy oraz relacji Janusza Groszewskiego „Kolibra” spisanych 
przez jego syna Tomasza i wnuczkę Bogusławę. Kilkanaście lat 
temu przeprowadziłem również wywiady z partyzantami „Surowca” 
– Ludomirem Podolskim ps. „Pat” z Będzina oraz Edwardem Wroną 
ps. „Kolba” z Dąbrowy Górniczej. Cennym źródłem informacji jest 
również książka Krzysztofa Miszczyka „Partyzanci od Hardego”. 

TAK OSTATNIĄ WIGILIĘ WSPOMINA KPT. GERARD WOŹNICA:

„Nadeszły święta. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że są to ostatnie święta pod niemiecką okupacją. Front był blisko. W obozie 
zapanował świąteczny nastrój. W każdej kompanii była choinka. Na kolację wigilijną szef kuchni przygotował kapustę z grochem 
i kiełbasą. Z zapasów izby chorych rozdzielono po setce jarzębiaku. Dowódca batalionu i pozostali oficerowie odwiedzili 
wszystkie baraki i złożyli partyzantom życzenia. Atmosfera – prawie rodzinna. W niektórych barakach partyzanci śpiewali kolędy 
– niektórzy ze łzami w oczach; wielu z nich już drugą wigilię spędzało z dala od rodzin”.* 

* Tekst pochodzi z wydanej w 1981 roku, w nakładzie 200 egzemplarzy, książki Gerarda Woźnicy „Oddział Hardego”. 

Gerard Woźnica „Hardy”. Zdjęcie 
udostępnił Krzysztof Miszczyk.

Emblemat – naszywka oddziału 
partyzanckiego „Surowiec”. Zdjęcie 
udostępnił Krzysztof Miszczyk.

Harcerz Edward Nowak ps. „Jodła” 
pochodził z Niwki. Był dowódcą Kompani 
Rezerwy oddziału „Hardego”. Zdjęcie 
udostępnił Krzysztof Miszczyk.

Cezary Uthke – inżynier, działacz 
socjalistyczny, komendant Gwardii Ludowej 
PPS-WRN w Zagłębiu Dąbrowskim. Zdjęcie 
pochodzi ze strony: www.wikizaglebie.pl. 
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Poziomo: 1 – przykrycie w kopercie, 5 – kształt, obrys, 
 8 – ssak z krótką trąbą, 9 – zwierzę futerkowe,  
10 – niedorzeczność,  11 – dźwięk z planu filmowego,  
12 – wprawa, 14 – norweski port za kołem polarnym,  
16 – na głowie Żyda, 17 – cztery asy w pokerze, 19 
– choroba skóry, 21 – w przysłowiu z makiem, 22 – Turek lub 
Nesca, 25 – taniec latynoamerykański,  28 – szpony,  
29 – międzyzwrotnikowe pnącze, 30 – chorobowe zmiany 
skóry, 32 – aktówka, 34 – kiepskie wyroby, gnioty,  
35 – lśniąca na rycerzu, 36 – z lejcami w dłoniach, 37 – pachnące 
w kostce lub płynie, 38 – uchwyt na bramie, 39 – nadmiar 
(np. zdarzeń). 
 
Pionowo: 1 – rodzaj umowy, 2 – biegi trzylatków,  
3 – pustynia w Chile, 4 – zabójca, 5 – bajkowa postać, 6 – egipski 
polityk, w latach 60. XX wieku przywódca rządu, 7 – tam 
powstaje gazeta, 13 – kalendarz, 15 – włoski wulkan,  
18 – z oczami, nosem i ustami, 20 – bywa przyczyną 
pożaru, 23 – „... z kina Wolność”, 24 – na końcu zdania 
pytającego, 26 – stan USA nad Zatoką Meksykańską,  
27 – taniec lub przebój Kaomy, 28 – stary gramofon,  
31 – fragment dziejów Ziemi, 33 – ustrój w dawnej Rosji.  

Rozwiązanie krzyżówki nr 10/2020, NATALIA BIENIEK – DOM SEKRETÓW  
Ze zwycięzcami w celu odbioru nagrody skontaktujemy się telefonicznie.  
UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie z podaniem imienia i numeru telefonu. 

KUPON 
krzyżówka nr 11/2020

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 

Beata SabałaZielińska  

Pięć Stawów.  
Dom bez adresu  
(Wyd. Prószyński i Ska)

 NAGRODY UFUNDOWAŁO WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA.

Do Pięciu Stawów nie 
dojedziesz. I nie zawsze 
dojdziesz! Tu wciąż warunki 
dyktuje natura. To najwyżej 
położone schronisko PTTK 
w polskich Tatrach, a jednak 
rezerwacje robi się z rocznym 
wyprzedzeniem… bo 
przecież to legendarna 
„Piątka”. 
Tu szarlotka od zawsze 
smakuje tak samo, czyli 
wyśmienicie; niedźwiedź co 
rusz zagląda do spiżarni, 
a Biała Dama ponoć nadal 
strąca taterników z Zamarłej 
Turni. I obowiązkowo zima 
na kilka tygodni odcina niekiedy dolinę od świata.  
Od blisko stu lat schronisko prowadzi jedna rodzina – słynny ród 
Krzeptowskich. Z czym się mierzą, jak żyją, jak wychowują dzieci 
i jak tworzą miejsce, które stali bywalcy nazywają domem? Czy 
każdy znajdzie w nim miejsce? O codzienności, tej zwykłej 
i niezwykłej, opowiadają szefowe schroniska: Marychna i Marta 
(a w swoim pamiętniku ich babcia – Maria Krzeptowska) oraz 
ludzie przez lata z nim związani.  
 
Data wydania: 13.11.2020

Krzysztof Pyzia  

Stewardesy.  
Cała prawda o lataniu  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Marcin Margielewski  

Modelki  
z Dubaju  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Zawód stewardesy to obok modelki 
jedna z najbardziej pożądanych 
profesji. Ale to też praca 
w szczególnych warunkach, 
podobnie jak np. praca górnika. 
Stewardesy są oczami i uszami 
pilotów, bez nich żaden pasażer nie 
może wejść na pokład samolotu. 
Muszą dbać o komfort naszej 
podróży do tego stopnia, że 
o problemach na pokładzie pasażer 
ma dowiedzieć się jako ostatni. 
Stewardesa to nie zawód, to styl 
życia, hermetyczny świat, który pilnie strzeże swoich tajemnic. 
Poznaj: 
– całą prawdę o zarobkach i kulisach pracy stewardesy; 
– najbardziej nietypowe prośby, pytania i przygody z pasażerami; 
– ukrywaną przed podróżnymi opowieść, o wszystkim, co dzieje 

się na pokładzie w trakcie lotu; 
– rygor życia stewardesy przed startem i po lądowaniu; 
– fakty i mity o twoim bezpieczeństwie, komforcie i ryzyku; 
– opowieść stewardesy należącej do wąskiego grona osób 

latających z rodziną królewską Arabii Saudyjskiej; 
– historie, które były do tej pory opowiadane tylko na zamkniętych 

spotkaniach stewardes. 
 
Data wydania: 12.01.2021

Marzą o pracy w modelingu 
albo o ślubie z arabskim 
księciem. Lecą do Dubaju 
i zostają… prostytutkami. 
W miejscu, gdzie prostytucja 
jest surowo karana, choć 
równie powszechna jak piasek 
na pustyni, nie mówi się o niej 
wprost. Nazywa się je 
modelkami. Tak jest ładniej. To 
wolą klienci, tak wolą one 
same. 
Marcin Margielewski tym 
razem zagląda za kulisy 
bliskowschodniego 
seksbiznesu i za sprawą jednej 
z dziewczyn, która w nim pracowała, pokazuje, co dzieje się poza 
przyjęciami na luksusowych jachtach i orgiami w wystawnych 
pałacach. Jakie koszmary przeżywają „modelki”, gdy nikt nie widzi. 
To opowieść o przebiegłych metodach handlarzy 
prostytutkami, o pułapkach, jakie zastawiają na dziewczyny, 
i o traumach, jakie stają się ich udziałem. O cenie, jaką płaci się 
za marzenia i naiwność, ale też o kobiecości, która dla jednych 
bywa przekleństwem, a dla innych niedoścignionym 
marzeniem. 
 
Data wydania: 12.01.2021

Rozrywka
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HOROSKOP
KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.) 
– Tegoroczne Święta będą 
wyjątkowo udane i takie, jakie sobie 
wymarzyłaś. Świętowanie nieco się 

przedłuży…, bo aż do Nowego Roku. 
Czas ten sprawi, że nabierzesz wyjątkowo dużo 
dobrej energii i chęci do działania.  

WODNIK (20.01. – 18.02.) – Postaraj 
się nieco wcześniej niż zwykle 
pomyśleć o prezentach 
i świątecznych niezbędnikach, aby 

na spokojnie zdążyć z wszystkim. 
Szykuje się wyjątkowo rodzinna atmosfera, która 
wzmocni wasze więzi.  

RYBY (19.02. – 20.03.) – To będą 
pierwsze Święta od dawna, których 
nie spędzisz samotnie. Bardzo 
dobrze wpłynie to na Twój nastrój 

i wreszcie grudzień nie będzie udręką. 
Jeśli nie masz ochoty na tańce, spakuj walizki 
i Sylwestra spędź z ukochanym w przytulnym 
domku w górach. Będzie cudownie! 

BARAN (21.03. – 19.04.) – Nie 
zamartwiaj się, że nie wszystko jest 
idealnie posprzątane, czy 
zorganizowane. Bliscy docenią 

rodzinną atmosferę podczas Świąt 
spędzonych u Ciebie, a nie dekoracje. 

Końcówka roku przyniesie Ci dużo szczęścia 
i powodzenia.  

BYK (20.04. – 22.05.) – W ostatniej 
chwili Twoje plany świąteczne 
ulegną drastycznej zmianie. Nie 
zamartwiaj się jednak, wszystko się 

jakoś ułoży. Zawsze możesz liczyć 
na wsparcie bliskich. Dbaj o swoje 

zdrowie, bo masz na nie większy wpływ niż Ci się 
wydaje.  

BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Nie 
szykuj się teraz na zmiany 
zawodowe, gdyż los szykuje dla 
Ciebie nieco niespodzianek 

i mogłoby to już być zbyt wiele… Nie 
odmawiaj pomocy bliskim, nigdy nie wiesz, kiedy 
to Ty będziesz jej potrzebować.  

RAK (22.06. – 22.07.) – Zła passa dla 
samotnych raków. Po kolejnym 
nieudanym związku skup się 
na rodzinie i przyjaciołach, 

na których zawsze możesz liczyć. 
Pomyśl nad zorganizowaniem 

świątecznej imprezy. W tym trudnym dla 
wszystkich czasie będzie wspaniałą odskocznią.  

LEW (23.07. – 23.08.) – Tegoroczne 
Święta będą nieco inne niż 
wszystkie, ale nie będziesz miała 
powodów do narzekań. Doceń to 

i ciesz się chwilą. Troski zostaw 
na przyszły rok. Szykuj się na udaną 

zabawę sylwestrową. Samotne lwice pod koniec 
roku będą cieszyć się dużym powodzeniem. Nie 
wybrzydzaj jednak za bardzo.  

PANNA (24.08. – 22.09.) – Postaraj 
się bardziej zaangażować 
w świąteczne prace, zamiast tylko je 
narzucać bliskim. Jeśli zaczniesz 

mniej narzekać, a bardziej doceniać 
małe rzeczy, grudniowy czas stanie się dużo 
przyjemniejszy. 

WAGA (23.09. – 22.10.) – Nie czekaj ze 
wszystkimi przygotowaniami 
na ostatnią chwilę. Masz wyjątkowo 
dużo czasu, aby wszystko 

zorganizować, a w Wigilię zamiast 
biegać po mieście, spędzić ten dzień 

na odpoczynku w gronie najbliższych. Nie odmawiaj 
propozycji zabawy sylwestrowej, gdyż może Cię 
wiele ominąć.  

SKORPION (23.10. –21.11) – Koniec 
roku przyniesie zawodową 
rewolucję. Jesteś jednak ambitny 
i ze wszystkim sobie poradzisz. 

Święta spędzisz poza domem i będzie 
to najlepsza decyzja w życiu. Spraw sobie 

jakiś prezent na poprawę humoru.  

STRZELEC (22.11. – 21.12.) 
– Grudzień przyniesie wiele 
wiadomości, zarówno tych dobrych, 
jak i złych. Nie bój się prosić o rady 

oraz wsparcie przyjaciół. Sam 
możesz nie dać sobie ze wszystkim rady. 

Miłosne historie odstaw chwilowo na drugi plan, 
bo nie są one tak ważne, jak reszta spraw. 

Wspól ne dzia ła nia Pa ła cu Scho ena Mu -
zeum w So snow cu, Mu zeum Sa turn 
w Cze la dzi i Mu zeum Szty gar ka w Dą -
bro wie Gór ni czej, przy wspar ciu Fun da -
cji PZU, do pro wa dzi ły do wy da nia nie -
zwy kłej książ ki, opi su ją cej lo sy miesz kań -
ców miesz kań ców Za głę bia Dą brow skie -
go, uczest ni ków walk z bol sze wi ka mi 
w 1920 ro ku. Zna cze nie hi sto rycz ne Bi -
twy war szaw skiej jest wciąż nie do ce nio ne 
na świe cie. Am ba sa dor bry tyj ski w przed -
wo jen nej Pol sce – lord Ed gar D'Aber non 
na zwał ją już w ty tu le swej książ ki 
„Osiem na stą de cy du ją cą bi twą w dzie jach 
świa ta”.  

Przy po mi na my lo sy bo ha te rów z 1920 
ro ku, za po mnia nych przez la ta, wy ma -
za nych z kart hi sto rii. W ro ku 100-le cia 
bi twy war szaw skiej na le ży gło śno po -
wie dzieć o nie ma łym wkła dzie Za głę bia 
Dą brow skie go w obro nę Oj czy zny 
w cza sie woj ny z bol sze wic ką Ro sją. 
Jesz cze w 1918 ro ku Za głę bia cy zgło si li 
się do pierw szych od dzia łów po wsta ją -
ce go od li sto pa da Woj ska Pol skie go. 
Wal czy li na wscho dzie mie dzy in ny mi 
w sze re gach 11. puł ku pie cho ty. Ma so -
wo miesz kań cy na sze go re gio nu ru szy li 
do bo ju w le cie 1920 ro ku, od po wia da -
jąc na we zwa nie o za cią gu w sze re gi Ar -
mii Ochot ni czej, któ ra mia ła wes przeć 
woj sko pol skie w obro nie War sza wy 
przed na cie ra ją cą so wiec ką Ar mią Czer -
wo ną. Do sto li cy ru szy li tak że za głę -

biow scy har ce rze, bio rąc chwa leb ny 
udział w obro nie mia sta.  

O za an ga żo wa niu Za głę bia ków 
w woj nę z bol sze wi ka mi w 1920 ro ku 
po win ny wie dzieć przede wszyst kim 
młod sze po ko le nia. Dzię ki wy da nej 
książ ce po wró ci pa mięć o lu dziach, któ -
rzy dla obro ny nie pod le gło ści Oj czy zny 
po świę ci li ży cie i zdro wie. Pu bli ka cja 
zo sta ła przy go to wa na przez In sty tut 
Za głę bia Dą brow skie go Pa łac Scho ena 
Mu zeum w So snow cu, pod kie run kiem 
prof. dr. hab. Da riu sza Na wro ta. Jest 
ad re so wa na w pierw szej ko lej no ści 
do na uczy cie li i uczniów, a tak że mi ło -
śni ków Za głę bia Dą brow skie go. Za -
wie ra tekst wio dą cy opra co wa ny przez 
hi sto ry ków, ma te ria ły źró dło we oraz 
przy go to wa ne przez spe cja li stę ćwi cze -
nia umoż li wia ją ce prze pro wa dze nie lek -
cji na te mat wy da rzeń 1920 ro ku. Pu bli -
ka cja zo sta ła opra co wa na tak że w wer sji 
dla osób nie do wi dzą cych sła bo wi dzą -
cych. Bę dzie do stęp na nie od płat nie już 
w grud niu. 

12 grud nia, pra cow ni cy Mu zeum ru -
sza ją z bez płat ną dys try bu cją książ ki. 
Ze wzglę du na pan de mię, przed gma -
chem Pa ła cu Scho ena Mu zeum w So -
snow cu zo sta ną udo stęp nio ne eg zem -
pla rze wy daw nic twa. Każ dy mo że 
przyjść i otrzy mać bez płat ny eg zem -
plarz. Ak cja bę dzie trwa ła od godz. 
11.00 do 15.00. red

To wyjątkowa monografia, 
która ukazała się dzięki 
mozolnej pracy Wiesława 
Budzikura i Zbigniewa 
Ramzy, na co dzień 
zajmujących się historią 
sosnowieckiej edukacji. 
 
– To pró ba uję cia mo no gra ficz -
ne go – pod kre śla ją au to rzy. Pu -
bli ka cja uka za ła się ze środ ków 
gmin nych. – Opra co wu jąc tę 
hi sto rię, chcie li śmy oca lić pa -
mięć, za rów no o wy da rze niach, 
któ re wpły nę ły na roz wój 
oświa ty w So snow cu, jak i o lu -
dziach, któ rzy zna czą co przy -
czy ni li się do jej roz wo ju. Je ste -
śmy świa do mi nie do sko na ło ści 
tej pra cy. Wie my, że są jesz cze 
bra ki, a tak że pew ne nie do cią -
gnię cia. Dla te go też chce my, 
aby po zy cja ta sta ła się przy -
czyn kiem do peł ne go oraz szer -
sze go opra co wa nia dzie jów 
oświa ty w So snow cu – pi szą we 
wstę pie Wie sław Bu dzi kur oraz 
Zbi gniew Ram za. 

Jak pod kre śla ją au to rzy 
w pu bli ka cji, ce lo wo nie uję to 
te ma tu szkol nic twa ży dow skie -
go, z uwa gi na je go ob szer ność, 
któ ra wy ma ga osob ne go opra -
co wa nia. – Nie pod ję li śmy 

rów nież spraw taj ne go na ucza -
nia w So snow cu w okre -
sie II woj ny świa to wej. W tym 
za kre sie du żo jest opra co wań 
i bez za sad ne by ło po wie la nie 
te go te ma tu. W pu bli ka cji nie 
uję te zo sta ły tak że szko ły po -
nad pod sta wo we, któ re opra co -
wa ły i wy da ły swo je mo no gra -
fie – wy ja śnia ją. 

Pu bli ka cja za wie ra m.in. hi -
sto rię so sno wiec kich przed -
szko li oraz szkół pod sta wo wych 
oraz syl wet ki osób, któ re 
na prze strze ni lat za rzą dza ły so -
sno wiec ką oświa tą. KP

Zagłębiowscy bohaterowie 
wojny 1920 roku

Z historii szkolnictwa 
w Sosnowcu

Platforma VOD, na której będzie można 
oglądać m.in. spektakle transmitowane 
na żywo prosto z siedziby Teatru Zagłębia, 
rusza już w tym miesiącu.  
  
– Za pra sza my na po wrót do teatru – tym ra -
zem on li ne. To dla nas bar dzo waż ne dzia ła -
nie, zwłasz cza w okre sie za wie sze nia na szej 
dzia łal no ści. Ma my na dzie ję, że dzię ki plat for -
mie utrzy ma my kon takt z pu blicz no ścią, któ -
rej nam bar dzo bra ku je. Po sta ra my się, by wi -
dzo wie po czu li „ma gię te atru” na wet na plat -
for mie cy fro wej – mó wi Rok sa na Buch ta, spe -
cja list ka ds. pro mo cji i PR w Te atrze Za głę bia.  
W pierw szym dniu grud nia in ter nau ci mo gli 
zo ba czyć spek takl „Wróg – in struk cja ob słu gi” 
w reż. Ju sty ny Sob czyk. Bę dzie to na gra nie 
spek ta klu, któ re dzię ki Fun da cji Kul tu ry bez 
Ba rier i pro jek to wi „Te atros fe ra bez ba rier” 
zo sta ło przy sto so wa ne do po trzeb osób z nie -
peł no spraw no ścią wzro ku i słu chu.  
Ko lej ne spek ta kle, któ re zo sta ną za pre zen to wa -
ne na plat for mie, bę dą to już trans mi sje na ży -
wo z so sno wiec kiej sce ny. W stre fie on li ne bę -
dzie moż na zo ba czyć ta kie przed sta wie nia jak: 
„No wa Księ ga Dżun gli” w reż. Iwo Ve dra la, 
„Opo wieść wi gi lij na” w reż. Ju sty ny Ła gow -
skiej, „Hor ror szał” w reż. Jac ka Ja brzy ka, „Tar -
tuf fe” w reż. Ru dol fa Zio ły oraz na gra dza ny 
na Mię dzy na ro do wym Fe sti wa lu Gom bro wi -
czow skim „Ślub” w reż. Ra do sła wa Rych ci ka.  

Ze spół Te atru przy go to wał rów nież spe cjal -
ną ofer tę edu ka cyj ną dla szkół, wzbo ga co ną 
o pro wa dzo ne zdal nie warsz ta ty do spek ta kli.  

– Warsz ta ty mo gą stać się uzu peł nie niem 
lek cji pol skie go czy go dzi ny wy cho waw czej. 
Za ję cia bę dą pro wa dzo ne za raz po za koń cze -
niu trans mi sji spek ta klu, czy li oko ło go dzi -
ny 11.30, ale ist nie je rów nież moż li wość in dy -
wi du al ne go umó wie nia się na in ny ter min. Dla 

grup ku pu ją cych bi let na spek takl, warsz ta ty są 
bez płat ne. Je dy nym wa run kiem uczest ni cze -
nia w nich jest obej rze nie przed sta wie nia 
– opo wia da Aga ta Kę dzia, pe da goż ka te atru.  

Re per tu ar oraz szcze gó ło we in for ma cje 
moż na zna leźć na stro nie in ter ne to wej plat for -
my VOD: www.vod.te atrza gle bia.pl, a tak że 
na stro nie in ter ne to wej te atru i je go pro fi lu 
na Fa ce bo oku. ST

Magia Teatru Zagłębia przez łącza 

Rozrywka

Dla miłośników sztuki teatralnej rusza platforma VOD 

Dzięki platformie VOD będzie można zobaczyć m.in. „Opowieść wigilijną”. 

M
onika Stolarska

Autorzy monografii podjęli próbę 
ocalenia od zapomnienia pamięci 
o ludziach, którzy rozwijali 
oświatę w Sosnowcu. 

arc
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