
Krzysz tof Po lacz kie wicz 
 
 Tym ra zem fe rie zi mo we w mie ście bę dą in ne niż do tych czas. Jak 
je spę dzi my? Na pew no wśród pro po zy cji nie za brak nie gier plan -
szo wych czy kom pu te ro wych. Mo że masz swój po mysł na grę? Je -
śli tak, ma my dla cie bie do sko na łą wia do mość. Nie zapomnieliśmy 
tak że o mi ło śni kach ba jek i ry sun ków.  

„Gra z So snow cem w tle” – wy myśl grę plan szo wą lub grę kom -
pu te ro wą to pierwszy z przygotowanych konkursów. Grę plan szo -
wą wy ko naj do wol ną tech ni ką i do starcz ją do Wy dzia łu Kul tu ry 
i Pro mo cji Mia sta. W przy pad ku gry kom pu te ro wej prze ślij link 

do gry na ad res ma ilo wy: oby wa tel ski@um.so sno wiec.pl. – Ko mi -
sja kon kur so wa oce niać bę dzie w grze plan szo wej opra co wa ne i spi -
sa ne za sa dy gry, wy ko na nie np. plan szy, pion ków, kart do gry, 
umoż li wia ją cych jej ro ze gra nie oraz ele men ty zwią za ne z So snow -
cem. Na to miast w przy pad ku gry kom pu te ro wej będą oceniane 
opra co wa ne i spi sa ne za sa dy gry oraz ele men ty zwią za ne z So snow -
cem – wy ja śnia Mi chał Mer cik, na czel nik Wy dzia łu Kul tu ry i Pro -
mo cji Mia sta UM w So snow cu. 

Dru gi kon kurs no si na zwę „So sno wiec ka opo wieść”. – Na pisz 
baj kę lub na ry suj ko miks o te ma ty ce so sno wiec kiej (mak sy mal nie 
trzy stro ny A4). Przy go to wa ną pra cę wrzuć do urny w głów nym 

bu dyn ku Urzę du Miej skie go (al. Zwy cię stwa 20) al bo wy ślij ma -
ilem na ad res: oby wa tel ski@um.so sno wiec.pl – za chę ca na czel nik 
Mer cik. W tym przy pad ku li czyć bę dzie się fa bu ła, ory gi nal ność 
tre ści, ele men ty zwią za ne z So snow cem oraz es te ty ka wy ko na nia. 

W kon kur sach mo gą wziąć udział dzie ci i mło dzież szkol -
na w wie ku do 18 ro ku ży cia. 

Twór cy naj cie kaw szych gier i opo wie ści li te rac kich otrzy ma ją na -
gro dy i ga dże ty miej skie. 

Kon kur sy trwa ją od 4 do 17 stycz nia 2021 r. Wię cej in for ma cji 
na stro nie: www.so sno wiec.pl. 
Za pra sza my do wspól nej za ba wy!

Nuda podczas zimowych ferii ci nie grozi, jeśli uruchomisz wyobraźnię i pobudzisz kreatywność. 

Weź udział w konkursach „Gra z Sosnowcem w tle” oraz „Sosnowiecka opowieść” i zgarnij nagrody.  

WYMYŚL I WYGRAJ!
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Piłkarze ręczni MUKS Zagłębie 
odnieśli ósme zwycięstwo w tym 
sezonie, zaliczając jedynie dwie 
porażki. Z dorobkiem  
24 punktów beniaminek 
z Sosnowca przewodzi ligowej 
stawce i przystąpi do rundy 
rewanżowej z pierwszego miejsca. 
– Twardo stąpamy po ziemi 
i wiemy, że wiele pracy 
przed nami. Jestem dumny 
z naszego zespołu – podkreśla 
trener Grzegorz Mentel.

str. 2 ➤ str. 11 ➤

Największa w historii 
sosnowieckiego samorządu, bo 
warta prawie 100 mln zł 
inwestycja drogowa na DK 94, jest 
już prawie zakończona. Kierowcy 
korzystają z nowej jezdni drogi 
krajowej i wiaduktów wraz 
z łącznicami. Dzięki 
dwupoziomowemu 
bezkolizyjnemu skrzyżowaniu 
dołem, po jezdniach z obniżonym 
poziomem, została poprowadzona 
główna nitka DK 94, a górą  
ruch lokalny. 
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Świąteczne prezenty 
drogowe w Sosnowcu

Sylwia Turzańska 
 
– To waż na chwi la i znak, że ta 
naj więk sza, w hi sto rii so sno -
wiec kie go sa mo rzą du, bo war ta 
bli sko 100 mln zł in we sty cja 
dro go wa na DK 94, jest już 
na ukoń cze niu. To ta kie na sze 
pre zen ty dla miesz kań ców 
– pod kre śla Ar ka diusz Chę ciń -
ski, pre zy dent So snow ca.  
W miej scu sy gna li za cji świetl nej 
na skrzy żo wa niu DK 94 i ul. 
Dłu go sza po wsta ło dwu po zio -
mo we bez ko li zyj ne skrzy żo wa -
nie. Do łem, po jezd niach z ob -
ni żo nym po zio mem, zo sta ła 
po pro wa dzo na głów na nit ka 
DK 94, a gó rą ruch lo kal ny. 
Na dłu go ści kil ku set me trów, 
zo sta ły wy bu do wa ne ekra ny 
aku stycz ne, co po win no zmniej -
szyć ha łas wo kół dro gi. Po ja wi ło 
się tak że no we oświe tle nie ulicz -
ne oraz zo stał prze bu do wa ny 
frag ment uli cy Dłu go sza wraz 
z chod ni ka mi oraz zbu do wa -
na dro ga ro we ro wa na wia duk -

cie i sa mej ul. Dłu go sza. Po nad -
to na skrzy żo wa niu za mon to -
wa no sześć ka mer mo ni to rin gu 
miej skie go, w tym dwie ob ro to -
we. – Ca ły czas pro si my kie row -
ców o ostroż ną jaz dę, bo pra ce 
wo kół dro gi bę dą jesz cze trwa -
ły. Z te go wzglę du przez naj -
bliż szy czas na głów nej nit ce 
DK 94 kie row cy bę dą mo gli ko -

rzy stać z jed ne go pa sa ru chu 
w każ dym kie run ku – wy ja śnia 
Ra fał Ły sy, rzecz nik pra so wy 
UM.  

Koń czy się tak że ko lej ny etap 
re mon tu na ul. Ostro gór skiej 
na od cin ku od skrzy żo wa nia 
z uli cą Naf to wą do gra ni cy 
z My sło wi ca mi. W związ ku 
z tym od 24 grud nia na swo je 

nor mal ne tra sy wró ci ły au to bu -
sy ko mu ni ka cji pu blicz nej li nii 
nr 26, 106 i 150.   

Mo der ni za cja dro gi i oto cze -
nia po dzie lo na zo sta ła na trzy 
eta py. Pierw szy, wart 5,4 mln 
zł, zo stał wy ko na ny w ubie -
głym ro ku. W je go ra mach zo -
stał wy bu do wa ny 400-me tro -
wy od ci nek dro gi od skrzy żo -
wa nia z uli cą Ja giel loń ską 
do prze jaz du ko le jo we go, no we 
ron do i dro ga ro we ro wa. Obec -
ny, dru gi etap, kosz tu ją cy oko -
ło 8 mln zł, do ty czył prze bu do -
wy ok. 500-me tro we go od cin -
ka dro gi od prze jaz du ko le jo -
we go, w re jo nie uli cy Naf to wej, 
do gra ni cy z My sło wi ca mi. 
Pra ce ob ję ły m. in. bu do wę do -
świe tlo nych przejść dla pie -
szych, chod ni ków, dro gi ro we -
ro wej, no we go oświe tle nia, ka -
na li za cji desz czo wej i sa ni tar -
nej, a tak że dwóch za tok au to -
bu so wych. Obec nie ru szy ły już 
pierw sze ro bo ty przy trze cim 
eta pie, na od cin ku od no we go 
ron da (ul. Ja giel loń ska) do ron -
da Za głę bia Dą brow skie go. 
W pierw szej fa zie nie bę dzie 
utrud nień dla kie row ców, mo -
gą po ja wić się je dy nie chwi lo we 
utrud nie nia w ru chu. – Za kres 
prac jest po dob ny jak na dwóch 
wspo mnia nych eta pach: no wa 
jezd nia, chod ni ki, dro ga ro we -
ro wa, do świe tlo ne przej ścia dla 
pie szych, w tym jed no z sy gna -
li za cją przy przed szko lu oraz 
prze bu do wa sie ci ka na li za cyj -
nej desz czo wej, sa ni tar nej, 
ener ge tycz nej i po zo sta łej in -
fra struk tu ry – pod su mo wał Je -
re miasz Świe rzaw ski, za stęp ca 
pre zy den ta So snow ca. Ostat ni 
etap prac bę dzie kosz to wać 
ok. 7,4 mln zł etap, a pra ce za -
koń czą się we wrze śniu przy -
szłe go ro ku.

Miasto

Przed samymi świętami, bo jeszcze 23 grudnia, po raz pierwszy w historii kierowcy mogli skorzystać z nowych 
wiaduktów oraz łącznic na DK 94 w Sosnowcu. To dobra wiadomość, w szczególności dla mieszkańców Zagórza, 
który ponownie będą mogli dostać się na DK 94 przez ulicę Długosza. W tym samym dniu drogowcy udrożnili 
także ulicę Ostrogórską na odcinku od skrzyżowania z ulicą Naftową do granicy z Mysłowicami. 

Drugi etap prac na ul. Ostrogórskiej kosztował ok. 8 mln zł. 

Największa inwestycja drogowa w historii miasta na DK 94 jest już 
prawie zakończona. 
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Wyjątkowy „Inspektor” 
w Straży Miejskiej

FireMax Sp. z o.o. dostarczyła i przekazała dla sosnowieckiej 
Straży Pożarnej nowy samochód specjalny z drabiną 
pożarniczą Magirus, typ M32LAS. Nowoczesny sprzęt trafił 
do Sosnowca 9 grudnia.  
 
To już dru ga te go ty pu dra bi na Ma gi rus dla so sno wiec kich stra -
ża ków, której długość ratownicza wynosi 31 metrów. W 2016 r. 
do stra ży tra fi ła rów nież dra bi na w wer sji ła ma nej, ale o więk szej 
wy so ko ści ra tow ni czej.  

Te go rocz na do sta wa, po mi mo trud no ści zwią za nych z pan de -
mią, zo sta ła zre ali zo wa na zgod nie z pod pi sa ną umo wą, pół to ra 
ty go dnia przed de kla ro wa nym ter mi nem prze ka za nia.  

Na wy po sa że niu zna lazł się ta ki sprzęt jak wzmoc nio ne wę że 
tłocz ne do za si la nia, dział ka z no sza kiem, no sze ko szo we, szel ki, 
agre gat prą do twór czy, lin ki, naja śni ce, wen ty la tor nad ci śnie nio wy 
elek trycz ny, trzy apa ra ty po wietrz ne z bu tla mi, ma ska mi i sy gna li za -
to ra mi bez ru chu. War tość za mó wie nia to po nad 3 mln zł brut to. ST

Przekazali samochód 
z drabiną

Do strażaków trafiła już drabina pożarnicza Magirus, typ M32LAS. 

arc Fire-M
ax Sp. z o.o. 

So sno wiec ka Straż Miej ska ma 
no we go in spek to ra. Tym ra -
zem nie cho dzi jed nak o pra -
cow ni ka, ale o psa, któ ry wa bi 
się wła śnie „In spek tor”. 

– Jest z na mi na sta łe od 28 
grud nia. Do bu dyn ku przy ul. 
Ma ła chow skie go przy niósł go 
miesz ka niec. Pie sek błą kał się 
na uli cy. Jak się póź niej oka za ło, 
miał wte dy czte ry mie sią ce. 
Tra fił do na sze go schro ni ska. 
Tam prze szedł kwa ran tan nę, 
wszel kie ba da nia. Był w bar dzo 
złym sta nie, wi dać by ło, że mu -
siał być krzyw dzo ny. Na po cząt -
ku uni kał zwłasz cza męż czyzn. 
Do szli śmy do wnio sku, że ad -
op tu je my go, a je go no wym do -
mem zo sta nie bu dy nek, w któ -
rym mie ści się straż. Ko men -
dant wy ra ził zgo dę i tak „In -
spek tor” jest z na mi – pod kre śla -
ją so sno wiec cy straż ni cy miej scy. 

– Pra cu je my w sys te mie ca -
ło do bo wym, tak więc nie ma 
pro ble mu, że pies zo sta je sam 
w bu dyn ku. Wy pro wa dza my 
go na spa ce ry, czy to przed, czy 
po służ bie. Wi dać, że psiak od -
żył, po wo li się oswa ja, już nie 
jest tak stra chli wy jak na po -
cząt ku – nie kry ją za do wo le nia 
straż ni cy, mó wiąc o swo im no -
wym kom pa nie. KP

Inspektor został przygarnięty 
przez strażników miejskich 
i zyskał nowy dom. 

M
aciej Łydek
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Rekordowe inwestycje 
Najważniejszym punktem grudniowej sesji Rady Miejskiej było głosowanie nad projektem budżetu na 2021 rok. Decyzją radnych uchwała została przyjęta.

reklama

Krzysztof Polaczkiewicz 
 
„Za” gło so wa ło 21 rad nych (rad ni Ko ali cji 
Oby wa tel skiej, Wspól nie dla So snow ca oraz 
rad na Gra ży na We lon z PiS), czte rech wstrzy -
ma ło się od gło su, nikt nie był prze ciw. Rad ni 
przy ję li tak że Wie lo let nią Pro gno zę Fi nan so wą 
Mia sta So snow ca na la ta 2021-2040 sto sun -
kiem gło sów 20 „za” przy 5 gło sach wstrzy mu -
ją cych się. 

– Dzię ku ję wszyst kim rad nym, któ rzy gło so -
wa li za bu dże tem oraz Wie lo let nią Prognozą Fi -
nan so wą Mia sta. Uwa żam, że to do bry bu dżet, 
choć trze ba pod kre ślić, że na zna czo ny trud ny mi 
mie sią ca mi, któ re z jed nej stro ny za na mi, ale tak -
że za pew ne jesz cze ko lej ne przed na mi. 2021 rok 
to re kor do we 214 mln zło tych na in we sty cje i du -

żo, du żo wy zwań przed so sno wiec kim sa mo rzą -
dem – pod kre śla Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent 
So snow ca. 

Przy ję ty bu dżet prze wi du je do cho dy mia sta 
na po zio mie 1 193 200 761,65 zł oraz wy dat ki 
w wy so ko ści 1 282 784 989,87 zł. Na in we sty -
cje prze wi dzia no, re kor do we 214 mln zło tych, 
a wśród nich wy róż nić moż na m.in. Za głę -
biow ski Park Spor to wy, bu do wę Cen trum 
Edu ka cji Eko lo gicz nej – czy li no we Eg zo ta -
rium, mo der ni za cję pły wal ni kry tej i si łow ni 
przy ul. Że rom skie go. Plan in we sty cyj ny za kła -
da tak że m.in.: mo der ni za cję ko lej nych przejść 
pod ziem nych i wę złów przesiad ko wych, roz wój 
mo ni to rin gu miej skie go, prze bu do wę pla cu 
przed dwor cem, tram wa jo we in we sty cje, prze -
bu do wę uli cy Ku ku łek i wie le in nych za dań.

Miasto

Zajrzyj na Bazarek Charytatywny 

Budżet na 2021 rok przyjęty

Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza 
Apostoła organizuje pierwszy w Zagłębiu 
Bazarek Charytatywny w sklepie 
charytatywnym, ulokowanym w tzw. Plastrze 
Miodu przy ul. 3 Maja 1 w Sosnowcu.  
 
Po my sło daw czy nią otwar cia skle pu by ła Elż -
bie ta La skie wicz, nie ży ją ca  już ak tor ka Te atru 
Za głę bia w So snow cu, a za ra zem wiel ka przy -

ja ciół ka ho spi cjum. W cha ri ty shop moż na wy -
szpe rać nie zwy kłe skar by, ta kie ja kie wy jąt ko -
we przed mio ty po da ro wa ne przez in ne oso by, 
książ ki, bi żu te rię, por ce la nę, ob ra zy, ręcz nie ro -
bio ne ser wet ki, pły ty wi ny lo we oraz róż ne go 
ro dza ju bi be lo ty. Każ dy za kup wspie ra się Ho -
spi cjum So sno wiec kie.  – To, co dla ko goś nie 
sta no wi szcze gól nej war to ści, dla in nej oso by 
mo że być rze czą waż ną i god ną uwa gi. W ten 

spo sób przed mio ty ład ne i uży tecz ne mo gą 
zna leźć no we go na byw cę. Dla te go ape lu je my 
do czy tel ni ków, po da ruj nam przed mio ty cał -
kiem no we al bo sta re w sta nie ide al nym, a my 
nada my im dru gie ży cie – prze ko nu je Mał go -
rza ta Cza pla, pre zes Ho spi cjum So sno wiec kie -
go im. św. To ma sza Apo sto ła w So snow cu.  

Od wie dza jąc to nie zwy kłe miej sce, mo że my 
rów nież zwie dzić „Ką cik pa mię ci Elż bie ty La -

skie wicz” i po czę sto wać się prze pysz ną kawą. 
Przyjdź i za proś swo ich zna jo mych do wy jąt ko -
we go miej sca w So snow cu.   

Ba za rek Cha ry ta tyw ny jest czyn ny 5, 12 i 19 
stycz nia od godz. 10.00 do 18.00, a od 26 stycz -
nia we wtor ki i czwart ki od 10.00 do 16.00 oraz 
w śro dy od 12.00 do 18.00. Go ście ba zar ku mo -
gą już od lu te go li czyć na po moc w roz li cze niach 
rocz ne go ze zna nia po dat ko we go PIT. ST

Naftowa do remontu
Jed na in we sty cja się koń czy, a ko lej na się za -
czy na. Miesz kań cy mo gą już ko rzy stać z uli -
cy Ostro gór skiej pro wa dzą cej do My sło wic. 
To ozna cza, że nie ma już ob jaz du po pro wa -
dzo ne go przez uli cę Naf to wą. Dzię ki te mu 
mia sto roz po czę ło pro ce du rę wy ło nie nia wy -
ko naw cy re mon tu wła śnie tej uli cy. 

 – Zgod nie z obiet ni cą za czy na my za da nie 
zwią za ne z re mon tem uli cy Naf to wej. Mó wi -
li śmy wcze śniej, że mo że my to zro bić do pie -
ro wte dy, gdy prze jazd do My sło wic bę dzie 
do stęp ny. Jest ta ka moż li wość, więc ogło si li -

śmy prze targ na wy ło nie nie wy ko naw cy prac 
w uli cy Naf to wej – wy ja śnia Ar ka diusz Chę -
ciń ski, pre zy dent So snow ca. 

Mia sto szu ka wy ko naw cy, któ ry w try bie 
„Za pro jek tuj i wy bu duj” zaj mie się re mon -
tem 600-me tro we go od cin ka uli cy Naf to -
wej od pierw sze go prze jaz du ko le jo we go 
(w ul. Dę bliń skiej) do re jo nu po mię dzy ul. 
Aka cjo wą a wy re mon to wa ną kład ką. Naj -
waż niej szym za da niem przy szłe go wy ko -
naw cy bę dzie od cin ko we wzmoc nie nie pod -
bu do wy jezd ni, wy mia na znisz czo nych kra -

węż ni ków oraz uło że nie dwóch warstw no -
we go as fal tu. Ro bo ty obej mu ją tak że od bu -
do wa nie chod ni ków po obu stro nach dro gi, 
na od cin ku od prze jaz du ko le jo we go 
do przy stan ku au to bu so we go oraz od ga ra -
ży w kie run ku kład ki. Do dat ko wo przy pa -
wi lo nach han dlo wych po wsta ną za tocz ki 
z ażu ro wych płyt. 

Wy ko naw ca bę dzie miał na ro bo ty 36 ty -
go dni od dnia pod pi sa nia umo wy, a więc 
wszyst ko po win no być go to we póź ną je sie -
nią 2021 ro ku. KPUlica Naftowa doczeka się remontu.  

W tym roku inwestycje mają kosztować ok. 214 mln zł. Prace przy budowie Egzotarium, czyli 
Centrum Edukacji Ekologicznej, idą pełną parą. 

Paw
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Wysokiej klasy zestawy nagłaśniające myBoard SILVER trafiły do Szkoły Podstawowej nr 36 w Sosnowcu.  
To interaktywne głośniki, które w prosty sposób można połączyć z komputerem, by jeszcze lepiej wykorzystać 
tablice interaktywne. Dwanaście zestawów nagłaśniających o łącznej wartości ponad 5 tys. złotych zakupiła 
i przekazała działająca po sąsiedzku Spółka CTL Maczki-Bór. 

Syl wia Tu rzań ska 
 
– Spół ka, obok swo jej pod sta wo wej dzia łal no ści, an ga żu je się 
w ak cje pro spo łecz ne, wspie ra jąc spo łecz ność lo kal ną. Przez wie -
le lat ja ko CTL Macz ki -Bór in we sto wa li śmy w sport, w so sno -
wiec ką żeń ską dru ży nę ko szy ków ki. Od mi nio ne go se zo nu ze -
spół wy stę pu je pod na zwą CTL Za głę bie So sno wiec. War to 
wspo mnieć, że trzon tej dru ży ny sta no wią wy cho wan ki lo kal ne -
go klu bu spor to we go, za tem ele ment roz wo ju dzie ci i mło dzie -
ży prze wi ja się tak że w tej spor to wej stre fie na sze go za an ga żo -
wa nia. Ja ko Gru pa wspie ra my tak że Ze spół Szkół Spe cjal nych 
nr 4 w So snow cu i So sno wiec ką Spół dziel nię So cjal ną, prze ka -
zu jąc m.in. da ro wi zny na za kup nie zbęd ne go sprzę tu re ha bi li ta -
cyj ne go – mó wi Sła wo mir Rze pec ki, pre zes za rzą du CTL 
Macz ki -Bór. – Li czy my, że prze ka za ne ze sta wy na gła śnia ją ce 
wpły ną na ja kość za jęć. Wie rzy my, że dzie ci nie mo gą się już do -
cze kać po wro tu do sta cjo nar nych za jęć, a ko lej ne urzą dze nia 

zwięk sza ją ce ich atrak cyj ność, bę dą tyl ko ko lej nym po zy tyw nym 
ele men tem te go po wro tu. Ten świą tecz no -no wo rocz ny pre zent 
dla Szko ły Pod sta wo wej nr 36 jest pierw szym, ale wie rzy my, nie 
ostat nim wspól nym dzia ła niem.  

Spół ka CTL Macz ki -Bór S.A. jest wła ści cie lem grun tu 
po by łej ko pal ni Macz ki -Bór, gdzie pro wa dzi dzia łal ność re kul -
ty wa cyj ną, przy wra ca jąc funk cjo nal ność grun tów po ko pal nia -
nych do użyt ku. Dzia łal ność fir my CTL Macz ki – Bór S.A. nie -
zwy kle sil nie zwią za na jest z ob sza rem ochro ny śro do wi ska. Pro -
wa dzi dzia łal ność eks plo ata cyj ną i re kul ty wa cyj ną w ści słej 
współ pra cy z bran żą gór nic twa wę gla ka mien ne go, ener ge ty ki 
za wo do wej i bu dow nic twa. 

Re kul ty wo wa ne grun ty sta no wią je den z ele men tów roz wo -
ju re gio nu po przez two rze nie no wych za kła dów i miejsc pra -
cy. Do tych czas Fir ma CTL Macz ki -Bór stwo rzy ła ok. 150 ha 
te re nów po re kul ty wa cji, za go spo da ro wa nych na ce le in we sty -
cyj ne.

Zakończyła się przebudowa kanalizacji i wodociągu 
wykonanych na zlecenie Sosnowieckich Wodociągów S.A. 
na ul. Gdańskiej i Skromnej w Sosnowcu.  
 
Prze bu do wa obej mo wa ła uło że nie no wych rur ka na li za cyj nych 
wraz z przy łą cza mi (ok. 800 m) oraz sie ci wo do cią go wej (900 m). 
Po za koń cze niu wszyst kich prac ziem nych wy ko naw ca na uli cy 
Gdań skiej wy bu do wał no wy chod nik oraz no wą jezd nię. Po dob -
nie na uli cy Skrom nej po ja wi ła się no wa dro ga wraz z kra węż ni -
ka mi. Ro bo ty na sie ci wod -kan gwa ran tu ją spraw niej szy od biór 
ście ków by to wych oraz po pra wią ja kość do star cza nej wo dy. 
Wszyst kie ro bo ty kosz to wa ły po nad 1,6 mln zł. ST

Po jem ni ki w kształ cie kro pli po ja wi ły się na Sta wi kach i Gór ce 
Śro dul skiej w So snow cu. Każ dy, kto po sia da za kręt ki z pla sti ko -
wych bu te lek i wy bie ra się na spa cer na Sta wi ki lub Gór kę, mo -
że po łą czyć przy jem ne z po ży tecz nym.  

So sno wiec kie Wo do cią gi S. A., któ re usta wi ły po jem ni ki, do -
łą czy ły do ak cji po ma ga nia po przez zbie ra nie na krę tek z pla sti -
ko wych bu te lek. Po jem ni ki zo sta ły usta wio ne obok sta cji ro we -
ro wej na Sta wi kach, przy kład ce obok Gór ki Śro dul skiej oraz 
przed sie dzi bą spół ki przy uli cy Ostro gór skiej. – W ten spo sób 
do łą czy li śmy do zbie ra nia na krę tek i nie sie nia po mo cy in nym. 
Na kręt ki zbie ra my na re ha bi li ta cję ma łe go Ja sia – za chę ca 
do udzia łu w ak cji Pa weł Kop czyń ski, pre zes za rzą du So sno -
wiec kich Wo do cią gów S.A.  

Jaś jest pod opiecz nym Fun da cji Nie in ni. Uro dził się ja ko 
skraj ny wcze śniak. Każ de go ro ku je go re ha bi li ta cja kosz tu je oko -
ło 15 ty się cy zł. – Cie szy my się że mo że my po ma gać – do dał 
Kop czyń ski. ST 

Wygodniej na ulicy 
Gdańskiej i Skromnej

Mała zakrętka,  
duża pomoc

Dotacje celowe na walkę z pandemią

Miasto

Sławomir Rzepecki, prezes Zarządu CTL MaczkiBór S.A. przekazał sprzęt na ręce Joanny Sajdak, dyrektorki SP nr 36 w Sosnowcu.

Głośniki dla uczniów
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Mieszkańcy zyskali nie tylko nowy wodociąg i kanalizację,  
ale i drogę. 

By komuś pomóc, wystarczy podczas zwykłego spaceru wrzucić 
do specjalnych pojemników nakrętki z plastikowych butelek. 

Paw
eł Leśniak

Paw
eł Leśniak

Środ ki w wy so ko ści 887 tys. 400 zł z bu -
dże tu Gór no ślą sko -Za głę biow skiej Me -
tro po lii na re ali za cję za dań zwią za nych 
z ochro ną zdro wia w związ ku z epi de mią 
otrzy mał So sno wiec ki Szpi tal Miej ski 
sp. z o.o. Do ta cja ce lo wa zo sta ła prze -
zna czo na na za kup apa ra tu ry i sprzę tu 
me dycz ne go nie zbęd ne go do prze ciw -
dzia ła nia pan de mii. Po nad to gmi na So -
sno wiec uzy ska ła w mi ja ją cym ro ku po -
moc fi nan so wą w wy so ko ści 524 tys. zł 
ze środ ków Wo je wódz twa Ślą skie go 
w for mie do ta cji z prze zna cze niem pie -
nię dzy na za po bie ga nie i mi ni ma li za cję 
ry zy ka za ka żeń SARS-CoV-2 wśród pa -

cjen tów i per so ne lu so sno wiec kie go 
szpi ta la. W ra mach do fi nan so wa nia zo -
stał za ku pio ny ko lej ny sprzęt me dycz ny 
zwią za ny z dia gno sty ką i le cze niem pa -
cjen tów za ka żo nych ko ro na wi ru sem. 
Po nad to kil ka dni te mu Mi ni ster stwo 
Zdro wia ogło si ło pla ców ki, w któ rych 
bę dzie szcze pio ny per so nel me dycz ny 
i nie me dycz ny prze ciw COVID-19. 
Wśród tzw. szpi ta li wę zło wych, któ rych bę -
dzie w ca łym kra ju 509, zna lazł się tak że So -
sno wiec ki Szpi tal Miej ski. Szpi ta le wę zło -
we za szcze pią nie tyl ko swo ich pra cow ni -
ków, ale tak że per so nel in nych jed no stek, 
m.in. szpi ta li, przy chod ni i ap tek. ST

Szpital Miejski jest jednym z 509 szpitali 
węzłowych w Polsce, w którym będzie 
szczepiony personel medyczny 
i niemedyczny przeciw COVID19.

Sylw
ia Turzańska
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Sportowe obiekty po modernizacji

Sklep inny niż wszystkie

Miasto

Zobacz, czym oddychasz
Olbrzymie płuca, które pojawiły się na Placu Stulecia w Sosnowcu, mają przede wszystkim działać na wyobraźnię i przemówić mieszkańcom do rozsądku, że ogrzewanie 
domów za pomocą węgla zanieczyszcza powietrze i tym samym niszczy nasze płuca.

Syl wia Tu rzań ska 
 
„Zo bacz, czym od dy chasz. Zmień to” 
– tak brzmi na zwa ak cji, jaką zor ga ni -
zo wa li przed sta wi cie le Za głę biow skie -
go Alar mu Smo go we go i Pol skie go 
Alar mu Smo go we go, któ rzy po sta wi li 
in sta la cję w cen trum mia sta. Wen ty la -
to ry bę dą tło czyć do płuc po wie trze 
przez naj bliż sze dwa ty go dnie. Obok 
du żych płuc znaj du ją się mniej sze płu -
ca, któ re są za mknię te pod pla sti ko wą 
osło ną i te mniej sze nie zmie nią bar wy. 
Dzię ki trwa ją ce mu dwa ty go dnie eks -
pe ry men to wi moż li we bę dzie za ob ser -
wo wa nie re al ne go po zio mu za nie czysz -
cze nia po wie trza, któ rym od dy cha my. 
Płu ca wy po sa żo ne są też w mier nik stę -
że nia py łu za wie szo ne go PM10 po ka -
zu ją cy na bie żą co ja kość po wie trza. 

 Po mi mo obo wią zu ją cej uchwa ły an -
ty smo go wej tem po wy mia ny „kop ciu -
chów” na pie ce no wej ge ne ra cji w mia -
stach Za głę bia Dą brow skie go prze bie -

ga bar dzo wol no. Tym cza sem to wła -
śnie ogrze wa nie do mów za po mo cą wę -
gla i drze wa jest głów ną przy czy ną za -
nie czysz cze nia po wie trza w na szym re -
gio nie i od po wia da aż za 90 proc. emi -
sji ra ko twór cze go benzo(a)pirenu. 

Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent 
mia sta, ma na dzie ję, że co raz bar dziej 
czarne płu ca prze ko na ją miesz kań ców, 
że war to zmie nić sys tem ogrze wa nia.  

– Kil ka lat te mu prze pro wa dzi li śmy 
tu taj in we sty cję, w wy ni ku któ rej 
miesz kań cy mo gą pod łą czać się do cen -
tral nej sie ci cie płow ni czej. Nie ste ty, 
nie wie le osób sko rzy sta ło z ta kie go roz -
wią za nia. Znie chę ca ją ich kosz ty, któ re 
wy gry wa ją z roz sąd kiem i dba ło ścią 
o zdro wie – stwier dził pre zy dent.  

To już dru ga edy cja ak cji #Zo bacz -
czy mod dy chasz. Tym ra zem pod czas 
trwa ją cej czte ry mie sią ce kam pa nii trzy 
mo bil ne in sta la cje „od dy cha ją cych” 
płuc od wie dza ją  18 miast w  pię ciu wo -
je wódz twach.

W centrum Sosnowca stanęły gigantyczne płuca

Szukasz czegoś wyjątkowego? Zajrzyj do klimatycznego sklepu „ACEKolekcjoner” 

Z każdym dniem zainstalowane płuca stają się coraz bardziej czarne. 

Hobbyści, kolekcjonerzy, wielbiciele sztuki, czytelnicy i pasjonaci muzyki 
mogą liczyć na to, że znajdą w sklepie przedmioty z duszą i prawdziwe perełki.  

Artur Ptasiński

Spor to we ha le w Mi lo wi cach i Niw ce prze szły ko lej ne eta py re -
mon tów. W ha li spor to wej w Mi lo wi cach wy ko na no in sta la cję 
sy gna li za cji po ża ru oraz wy mie nio no oszkle nie prze wiąz ki, a do -
dat ko wo, a na zle ce nie Miej skie go Ośrod ka Spor tu i Re kre acji, 
za koń czo no prze bu do wę obu try bun oraz pra ce zwią za ne z za -
bez pie cze nia mi prze ciw po ża ro wy mi.  

W mi lo wic kiej ha li zmo der ni zo wa no tak że wy mien ni kow nię 
cen tral ne go ogrze wa nia i cie płej wo dy. – Ha la w Mi lo wi cach to 
nasz dom. Bar dzo się cie szy my z mo der ni za cji obiek tu, w któ -

rym na co dzień tre nu je my i gra my. Dzię ki mia stu, któ re jest 
wła ści cie lem obiek tu, ma my no we try bu ny, ha la zo sta ła do cie -
plo na, do świe tlo na, wy mie nio no na gło śnie nie. Te raz po zo sta je 
nam tyl ko cze kać na moż li wość za pro sze nia na na sze me cze ki -
bi ców, któ rzy za wszą są na szym siód mym za wod ni kiem. Fa ni 
Pło mie nia na pew no tak że do ce nią wa run ki, w któ rych bę dą 
mo gli te raz oglą dać po czy na nia na szych siat ka rek – pod kre śla 
Krzysz tof Za biel ny, tre ner, a za ra zem pre zes Aso try Pło mień 
So sno wiec. W cią gu ostat nich 2 lat re no wa cja ha li w Mi lo wi -

cach kosz to wa ła po nad 1,8 mln zło tych. Ko lej ny etap re mon tu 
rów nież ma za so bą ha la w Niw ce. Po za bu do wa niu czę ści ścian 
pa ne la mi sta lo wy mi oraz za mu ro wa niu czę ści prze szkleń, w tym 
ro ku prze bu do wa na zo sta ła tak że wi dow nia. Koszt prac wy niósł 
pra wie 300 ty się cy zło tych. – Obiek ty pięk nie ją. Już trud no 
o nich po wie dzieć, że są to ha le dziel ni co we. To peł no praw ne 
obiek ty spor to we, gdzie mo gą od by wać się wi do wi ska na wy so -
kim po zio mie – pod su mo wał Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent 
So snow ca. ST

W kwiet niu 2019 ro ku po wsta ło 
w So snow cu miej sce, ja kie go wcze -
śniej w mie ście nie by ło. To kli ma -
tycz ny sklep „ACE-Ko lek cjo ner”, 
w któ rym mo że my od być po dróż sen -
ty men tal ną do lat dzie ciń stwa, uzu -
peł nić swo ją ko lek cję, na być przed -
miot z „du szą” czy spo tkać in te re su ją -
cych lu dzi. To tu taj znaj du je się du ży 
wy bór ar ty ku łów dla hob by stów, 
wiel bi cie li sztu ki oraz cie ka wych 
wnętrz, jak rów nież sze ro ka ga ma 
mo net i bank no tów z ca łe go świa ta, 
od znak, me da li i od zna czeń. 

– Mi ło śni cy ksią żek znaj dą tu taj 
kil ka ty się cy ty tu łów od zio ło lecz nic -
twa i ezo te ry ki, przez du żą ofer tę hor -
ro rów, fan ta sy, sen sa cji, bio gra fii, kla -
sy ki li te ra tu ry, na licz nych dzie łach 
z za kre su hi sto rii (Pol ski, świa ta, sztu -
ki), fi lo zo fii, re li gii, przy ro dy i geo gra -

fii koń cząc – pod kre śla An drzej Ce -
loch, wła ści ciel skle pu miesz czą ce go 
się w pa sa żu pod ziem nym mię dzy 
Pla cem Stu le cia, czy li po pu lar ną „pa -
tel nią”, a dwor cem głów nym PKP. 

Fa ni mu zy ki znaj dą wie le in te re -
su ją cych ty tu łów na ka se tach ma gne -
to fo no wych, CD czy wi ny lach. 
Szcze gól ną uwa gę zwra ca ofer ta 
z pol ską mu zy ką roc ko wą, mu zy ką 
har droc ko wą i wszel ki mi od mia na mi 
mu zy ki he avy me ta lo wej. 

Ama to rzy do bre go ma lar stwa olej -
ne go ma ją do wy bo ru oko ło 100 prac, 
m.in. ta kich ar ty stów, jak Ja cek Łąc -
ki, Ma rek Szcze pa niak, Wie sław 
Wilk, Ma rek Ru żyk, Prze my sław 
Pan kow ski czy so sno wiec ki twórca 
Adam Śmie ta na. – Róż na te ma ty ka 
i róż ne sty le spra wia ją, że wie le osób 
od wie dza to miej sce, re ali zu jąc swo je 

za mi ło wa nie do sztu ki – pod kre śla 
wła ści ciel skle pu. 

Zbie ra czom fi gu rek sklep pro po -
nu je fi gur ki por ce la no we, oło wia ne, 
pla sti ko we i żoł nie rzy ki z cza sów 
PRL-u. 

Z ko lei, głów nie do pań skie ro wa -
na jest ofer ta ar ty ku łów ze szkła 
i por ce la ny: fi li ża nek, dzban ków, ta -
le rzy, wa zo nów, mi sek, ku fli, po piel -
ni czek, itd. 

En tu zja stom za baw kar na wa ło -
wych „ACE-Ko lek cjo ner” po le ca 
z ko lei ory gi nal ne ma ski we nec kie. 

– Po za tym moż na tu taj zna leźć 
wie le in nych, in te re su ją cych przed mio -
tów, zwią za nych np. z na szym re gio -
nem, któ re mo gą wzbo ga cić nie jed ną 
ko lek cję, upięk szyć wnę trze czy oka zać 
się wspa nia łym, ory gi nal nym pre zen -
tem – za chę ca An drzej Ce loch. KP

 „ACE-Kolekcjoner” 

Sklep czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach  
od 10.00 do 17.00. 
Sosnowiec , ul. Warszawska  3/4, Tel: 668 170 259, 
e-mail: acekolekcjoner@wp.pl

Krzysztof Polaczkiew
icz
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ADWOKAT RADZI ILONA CEBO-KUBICZEK  
adwokat

Odbywanie kary 
pozbawienia 
wolności w dobie 
pandemii  
covid19  

 
Do naj istot niej szych zmian usta wy, któ ra we szła w ży 
cie w kwiet niu 2020 ro ku z punk tu wi dze nia oso by od 
by wa ją cej ka rę po zba wie nia wol no ści, na le ży za li czyć 
zmia nę do ty czą cą udzie la nia prze rwy w wy ko na niu tej 
że ka ry oraz zmia nę umoż li wia ją cą sko rzy sta nie z in sty 
tu cji od by wa nia ka ry po zba wie nia wol no ści w sys te mie 
do zo ru elek tro nicz ne go oso bom, któ re zo sta ły ska za 
ne na ka rę po zba wia nia wol no ści w wy mia rze nie prze 
kra cza ją cym ro ku i sze ściu mie się cy, a nie tak jak do 
tych czas – ro ku. Na pod sta wie art. 14c usta wy o zmia 
nie usta wy o szcze gól nych roz wią za niach zwią za nych 
z za po bie ga niem, prze ciw dzia ła niem i zwal cza niem 
COVID19, in nych cho rób za kaź nych oraz wy wo ła 
nych ni mi sy tu acji kry zy so wych oraz nie któ rych in nych 
ustaw, w okre sie sta nu za gro że nia epi de micz ne go lub 
sta nu epi de mii ogło szo ne go z po wo du COVID19, sąd 
pe ni ten cjar ny, na wnio sek dy rek to ra za kła du kar ne go, 
za twier dzo ny przez Dy rek to ra Ge ne ral ne go Służ by 
Wię zien nej, mo że udzie lić ska za ne mu prze rwy w wy 
ko na niu ka ry po zba wie nia wol no ści, chy ba że ist nie je 
uza sad nio ne przy pusz cze nie, że ska za ny w cza sie po 
by tu po za za kła dem kar nym nie bę dzie prze strze gał 
po rząd ku praw ne go, w szcze gól no ści po peł ni prze stęp 
stwo lub nie bę dzie sto so wał się do wy tycz nych, po le 
ceń lub de cy zji wła ści wych or ga nów zwią za nych 
z prze ciw dzia ła niem COVID19. Dy rek tor za kła du kar 
ne go mo że zło żyć wnio sek, o któ rym mo wa po wy żej, 
je że li w je go oce nie udzie le nie prze rwy ska za ne mu mo 
że przy czy nić się do ogra ni cze nia al bo wy eli mi no wa nia 
epi de mii, je że li jed nak pro ku ra tor oświad czy, nie póź 
niej niż do cza su wy da nia po sta no wie nia w przed mio 
cie wnio sku o udzie le nie al bo prze dłu że nie prze rwy, że 
sprze ci wia się je go uwzględ nie niu, sąd uma rza po stę 
po wa nie. Z no wych prze pi sów nie mo gą sko rzy stać 
ska za ni: 
– za prze stęp stwo umyśl ne za gro żo ne ka rą po zba wie 

nia wol no ści prze kra cza ją cą 3 la ta; 
– za prze stęp stwo nie umyśl ne na ka rę prze kra cza ją cą 3 

la ta po zba wie nia wol no ści;  
– w wa run kach okre ślo nych w art. 64 § 1 i 2 lub art. 65 

§ 1 usta wy z dnia 6 czerw ca 1997 r. – Ko deks kar ny 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), czy li ska za ni w wa 
run kach tzw. re cy dy wy zwy kłej, mul ti re cy dy wy oraz 
spraw cy, któ rzy z po peł nie nia prze stęp stwa uczy ni li 
so bie sta łe źró dło do cho du lub po peł ni li prze stęp 
stwo, dzia ła jąc w zor ga ni zo wa nej gru pie prze stęp czej 
al bo ma ją cych na ce lu po peł nie nie prze stęp stwa oraz 
wo bec spraw cy prze stęp stwa o cha rak te rze ter ro ry 
stycz nym. Prze rwa udzie la na na tej pod sta wie udzie 
la na jest na czas ozna czo ny i mo że trwać nie dłu żej 
niż do usta nia sta nu za gro że nia epi de micz ne go lub 
sta nu epi de mii ogło szo ne go z po wo du COVID19. 
Ozna cza to, że z dniem ogło sze nia przez wła ści we 
wła dze in for ma cji o usta niu sta nu za gro że nia epi de 
micz ne go lub sta nu epi de mii, udzie lo na na tej pod sta 
wie prze rwa usta je z mo cy pra wa. W ta kim przy pad 
ku ska za ny jest zo bo wią za ny do po wro tu do za kła du 
kar ne go w ter mi nie 3 dni od usta nia te go sta nu, chy 
ba że nie jest to moż li we z uwa gi na obo wiąz ki na ło 
żo ne na nie go na pod sta wie prze pi sów o za po bie ga 
niu oraz zwal cza niu za ka żeń i cho rób za kaź nych u lu 

dzi, czy li m.in. w sy tu acji, gdy ska za ny pod da ny jest 
kwa ran tan nie. Ko lej ną zmia ną da ją cą oso bom od by 
wa ją cym ka ry po zba wie nia wol no ści w za kła dach ka 
rych moż li wość szyb sze go opusz cze nia za kła du pe 
ni ten cjar ne go jest re gu la cja umoż li wia ją ca sko rzy sta 
nie z in sty tu cji udzie le nia zgo dy na od by wa nie ka ry 
w sys te mie do zo ru elek tro nicz ne go przez ska za ne go, 
wo bec któ re go orze czo no ka rę po zba wie nia wol no 
ści nie prze kra cza ją cą jed ne go ro ku i 6 mie się cy, a nie 
tak jak do tych czas – jed ne go ro ku. Co istot ne, z in sty 
tu cji tej sko rzy stać mo gą rów nież oso by, któ re jesz 
cze nie roz po czę ły wy ko ny wa nia ka ry. Wa run ki for 
mal ne umoż li wia ją ce od by cie ka ry po zba wie nia 
w sys te mie do zo ru elek tro nicz ne go nie ule gły zmia 
nie, co ozna cza, że sąd pe ni ten cjar ny mo że udzie lić 
ze zwo le nia na od by cie ka ry po zba wie nia wol no ści 
po za za kła dem pe ni ten cjar nym w przy pad ku łącz ne 
go speł nie nia na stę pu ją cych wa run ków: 

– ska za nia na ka rę po zba wie nia wol no ści nie prze kra 
cza ją cą jed ne go ro ku i 6 mie się cy, je śli wo bec ska za 
ne go nie za cho dzą wa run ki prze wi dzia ne w art. 64 
§ 2 Ko dek su kar ne go, któ re od no szą się do spraw cy 
uprzed nio ska za ne go w wa run kach tzw. re cy dy wy 
zwy kłej, któ ry od był łącz nie co naj mniej rok ka ry po 
zba wie nia wol no ści i w cią gu 5 lat po od by ciu w ca 
ło ści lub czę ści ostat niej ka ry po peł nia po now nie 
umyśl ne prze stęp stwo prze ciw ko ży ciu lub zdro wiu, 
prze stęp stwo zgwał ce nia, roz bo ju, kra dzie ży z wła 
ma niem lub in ne prze stęp stwo prze ciw ko mie niu po 
peł nio ne z uży ciem prze mo cy lub groź bą jej uży cia; 

– jest to wy star cza ją ce do osią gnię cia ce lów ka ry; 
– ska za ny po sia da okre ślo ne miej sce sta łe go po by tu; 
– oso by peł no let nie za miesz ku ją ce wspól nie ze ska za 

nym wy ra zi ły zgo dę, obej mu ją cą tak że umoż li wie nie 
pod mio to wi do zo ru ją ce mu prze pro wa dze nie czyn 
no ści kon tro l nych; 

– od by wa niu ka ry po zba wie nia wol no ści w sys te mie 
do zo ru elek tro nicz ne go nie sto ją na prze szko dzie 
wa run ki tech nicz ne, obej mu ją ce w szcze gól no ści 
licz bę i za sięg do stęp nych na daj ni ków i re je stra to 
rów oraz moż li wo ści or ga ni za cyj ne ich ob słu gi. 
W ce lu sko rzy sta nia z in sty tu cji od by wa nia ka ry po 
zba wie nia wol no ści w sys te mie do zo ru elek tro nicz 
ne go na le ży zło żyć wnio sek do wła ści we go są du pe 
ni ten cjar ne go, w któ re go okrę gu prze by wa ska za ny. 
Ozna cza to, że w przy pad ku ska za nych, któ rzy jesz 
cze nie roz po czę li wy ko ny wa nia ka ry, bę dzie to są 
sąd, w okrę gu któ re go ska za ny ma sta łe miej sce za 
miesz ka nia, a w przy pad ku ska za nych od by wa ją cych 
już ka rę po zba wie nia wol no ści – sąd, w okrę gu któ 
re go znaj du je się za kład kar ny. W przed mio to wym 
wnio sku wska zać na le ży, iż speł nia się wszyst kie wy 
żej wska za ne wa run ki for mal ne. Po nad to ska za ni, 
któ rzy jesz cze nie roz po czę li wy ko ny wa nia ka ry 
w za kła dzie kar nym, mu szą wy ka zać w uza sad nie niu 
wnio sku, że wzglę dy bez pie czeń stwa i sto pień de 
mo ra li za cji, a tak że in ne szcze gól ne oko licz no ści nie 
prze ma wia ją za po trze bą osa dze nia ich w za kła dzie 
kar nym, na to miast ska za ni, któ rzy roz po czę li już od 
by wa nie ka ry w za kła dzie kar nym, mu szą wy ka zać, 
że za udzie le niem ze zwo le nia prze ma wia ich do tych 
cza so wa po sta wa i za cho wa nie. Do przed mio to we 
go wnio sku za łą czyć na le ży zgo dę osób peł no let nich 
za miesz ku ją cych wspól nie ze ska za nym, obej mu ją cą 
tak że umoż li wie nie pod mio to wi do zo ru ją ce mu prze 
pro wa dza nie czyn no ści kon tro l nych oraz har mo no 
gram od by wa nia ka ry. Wnio sek o udzie le nie ze zwo 
le nia na od by cie ka ry po zba wie nia wol no ści w sys 
te mie do zo ru elek tro nicz ne go zło żyć mo że ska za ny, 
je go obroń ca, pro ku ra tor, są do wy ku ra tor za wo do 
wy lub dy rek tor za kła du kar ne go. Sąd pe ni ten cjar ny 
wy da je po sta no wie nie w ter mi nie 30 dni od dnia 
wpły wu wnio sku.

Porady

Do 15 stycz nia Agen cja Roz wo ju Lo kal ne go cze ka na po my sły miesz kań ców Za głę bia w ra mach 
pro jek tu „Za głę biow skie wspar cie na star cie”.  

Ce lem pro jek tu jest roz wój przed się bior czo ści po przez kom plek so we wspar cie sa mo za trud nie -
nia 40 miesz kań ców miast Dą bro wa Gór ni cza, So sno wiec oraz Bę dzin (30 ko biet i 10 męż czyzn), 
w wie ku po wy żej 30 ro ku ży cia po zo sta ją cych m.in. bez za trud nie nia oraz osób za trud nio nych 
na umo wach krót ko ter mi no wych, pra cu ją cych w ra mach umów cy wil no -praw nych (któ rych mie -
sięcz ne za rob ki nie prze kra cza ją wy so ko ści mi ni mal ne go wy na gro dze nia).  

Pla no wa ne wspar cie to 23.050,00 zł dla każ de go uczest ni ka pro jek tu. 
War tość pro jek tu wy no si 2 852 409,11 zł, w tym wkład fun du szy eu ro pej skich – 2 424 547,74 zł. 

In for ma cje o pro jek cie udzie la ne są te le fo nicz nie pod nu me rem te le fo nu 32 266 50 41, wew. 700 
i 711. Wię cej in for ma cji na stro nie: www.arl.org.pl. KP 

Zagłębiowskie wsparcie

Reklamacja czy 
odstąpienie 
od umowy zawartej 
na odległość?  
W związku z promocjami, jakie były przy okazji Black 
Friday, kupiłam w sklepie internetowym buty 
z korzystnie obniżoną ceną. Noszę rozmiar 37 i takie 
buty zamówiłam. Otrzymałam przesyłkę, a na pudełku 
z obuwiem był wskazany właściwy model i rozmiar, ale 
niestety zapakowane buty miały rozmiar 38. 
Zastanawiam się, co zrobić. Mogę dokonać zwrotu 
w terminie 14 dni, ale jak sprawdziłam, tych butów już 
nie kupię w tak atrakcyjnej cenie. Poza tym to 
ewidentna pomyłka sprzedawcy i chyba nie powinnam 
ponosić kosztów przesyłki, a czytałam, że w przypadku 
odstąpienia od umowy zawartej na odległość 
konsument zwraca towar na swój koszt.  
 
Rze czy wi ście moż li we są dwa roz wią za nia. Czym in nym 
jest zło że nie re kla ma cji z ty tu łu rę koj mi z po wo du wa 
dy/nie zgod no ści z umo wą sprze da nej rze czy zgod nie 
z prze pi sa mi ko dek su cy wil ne go, a czym in nym od stą pie 
nie od umo wy i zwrot to wa ru w try bie art. 27 i nast. usta 
wy z dnia 30 ma ja 2014r. o pra wach kon su men ta, czy li 
tzw. pra wa do na my słu. Pierw szy przy pa dek do ty czy rze 
czy wa dli wej/nie zgod nej z umo wą, czy li nie ta kiej, ja kiej 
ocze ki wa li śmy, za wie ra jąc umo wę, na to miast dru gi da je 
nam pra wo do za sta no wie nia się, czy rzecz nam od po wia 
da i je śli nie, po zwa la na jej zwrot. 

Je śli kon su ment skła da re kla ma cję i bę dzie to re kla ma 
cja za sad na, wów czas kosz ty do star cze nia to wa ru do re 
kla ma cji i in ne kosz ty okołoreklamacyjne po kry wa sprze 
daw ca. Obo wiąz kiem sprze daw cy jest roz pa trze nie re kla 

ma cji i to on po no si kosz ty roz pa trze nia zgło sze nia, nie 
mo że np. ob cią żać kon su men ta kosz ta mi opi nii rze czo 
znaw cy, któ re go po wo łał w to ku re kla ma cji. Za pro ces 
i kosz ty roz pa trze nia re kla ma cji od po wia da sprze daw ca 
i nie mo że kosz tów pro wa dze nia wła snej dzia łal no ści 
prze rzu cać na kon su men ta. Na to miast je śli re kla ma cja by 
ła by nie za sad na – tj. nie mie li by śmy do czy nie nia z rze czą 
wa dli wą, wów czas kosz ty do sta wy to wa ru do re kla ma cji 
i z po wro tem ob cią ża ją ku pu ją ce go. W prak ty ce, je śli 
sprze daw ca nie uzna je re kla ma cji, za zwy czaj od sy ła z po 
wro tem to war ku pu ją ce mu.  

Na to miast je śli kon su ment od stę pu je od umo wy za 
war tej na od le głość w try bie art. 27 usta wy o pra wach 
kon su men ta, za sa dą jest, że po kry wa kosz ty zwro tu to 
wa ru, chy ba że sprze da ją cy nie po in for mu je go o ko niecz 
no ści po kry cia ta kich kosz tów lub zgod nie z umo wą 
sprze daw ca zo bo wią zał się ode brać to war od ku pu ją ce 
go na wła sny koszt lub zwrot po pro stu jest dar mo wy.  

Za sa dą rów nież jest, że ku pu ją cy to war na od le głość 
mo że spraw dzić go w ta kich sa mych gra ni cach, w ja kich 
mo że to zro bić w tra dy cyj nym skle pie. Pra wo prze wi du 
je od po wie dzial ność ku pu ją ce go za zmniej sze nie war to 
ści to wa ru, bę dą ce wy ni kiem ko rzy sta nia z niej w spo sób 
wy kra cza ją cy po za ko niecz ny do stwier dze nia cha rak te 
ru, cech i funk cjo no wa nia rze czy, chy ba że przed się bior 
ca nie po in for mo wał kon su men ta o pra wie od stą pie nia 
od umo wy zgod nie z wy ma ga nia mi usta wy o pra wach 
kon su men ta. 

To ku pu ją cy de cy du je, z któ rych upraw nień sko rzy sta, 
czy z pra wa do re kla ma cji, czy z pra wa do od stą pie nia 
od umo wy za war tej na od le głość. Każ da na to miast z opcji 
nie sie ze so bą ry zy ko po nie sie nia kosz tów. Brak kosz tów 
po stro nie ku pu ją ce go na stą pić mo że wy łącz nie w ra 
mach re kla ma cji, pod wa run kiem jej za sad no ści, ewen tu 
al nie w ra mach od szko do wa nia, o ile zo sta nie po nie sio 
na szko da – za pła co ne kosz ty zwro tu i wy ka za ne nie na 
le ży te wy ko na nie umo wy po le ga ją ce na wy da niu rze czy 
wa dli wej. 

AD RIAN NA PEĆ  
rzecz nik praw kon su men ta

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

reklama
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Koszykarki CTL Zagłębia Sosnowiec świąteczny okres 
wykorzystały na obdarowanie prezentami tych, którzy 
szczególnie tego potrzebują. 
  
W ro lę Mi ko ła jek wcie li ły się tym ra zem Jes si ca Ja nu ary, Syd -
ney Wal la ce, Ka ta ri na Vuc ko vic oraz Syl wia Woj ty las. Wszyst -
ko to pod czas wspól nej ak cji klu bu oraz Wy dzia łu Po li ty ki Spo -
łecz nej UM w So snow cu „Mi ko łaj dla Se nio ra, czy li świą tecz ne 
ob da ro wy wa nie tych, któ rzy już wszyst ko da li…”. 
– W związ ku z tym, że mi ja ją cy rok jest wy jąt ko wy i miesz kań -
cy na szych Do mów Po mo cy Spo łecz nej zo sta li po zba wie ni 
moż li wo ści od wie dzin przez naj bliż szą ro dzi nę, po sta no wi li śmy 
wraz z klu bem CTL Za głę bie umi lić na szym se nio rom nad cho -

dzą cy świą tecz ny czas – pod kre śla ła Sa bi na Sta nek, na czel nik 
Wy dzia łu Po li ty ki Spo łecz nej w UM w So snow cu. 
Ko szy kar ki od wie dzi ły dwa so sno wiec kie Do my Po mo cy Spo -
łecz nej przy ul. Ja giel loń skiej 2, a na stęp nie DPS przy ul. An der -
sa 81B. By ły wy stę py, śpie wa nie ko lęd, nie za bra kło tak że pre -
zen tów. Klub z So snow ca ufun do wał sprzęt AGD, któ ry zo stał 
prze ka za ny se nio rom.  
– Cie szę się, że mo gli śmy się włą czyć w tę szczyt ną ak cję. Dla 
miesz kań ców DPS-ów to na praw dę trud ny czas. Chcie li śmy im 
umi lić ten trud ny okres. Cza sy są ta kie, że ta kich ge stów po win -
no być jak naj wię cej – prze ka zał Ma rek Le siak, pre zes ko szy kar -
skie go CTL Za głę bie, któ re ufun do wa ło dla DPS-ów lo dów kę 
oraz pral kę. KP

Prezenty dla seniorów 

Koszykarki CTL Zagłębia Sosnowiec obdarowały prezentami podopiecznych DPSów przy ul. Jagiellońskiej i Andersa. 
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c Złóż wnio sek o udzie le nie do ta cji na kon ser wa cję i re mont 
obiek tów wpi sa nych do re je stru za byt ków. Wy dział Kul tu ry 
i Pro mo cji Urzę du Miej skie go w So snow cu ogło sił na bór wnio -
sków o udzie le nie do ta cji z bu dże tu mia sta na kon ser wa cję i re -
mont obiek tów wpi sa nych do re je stru za byt ków wo je wódz twa 
ślą skie go z te re nu mia sta So snow ca. Wnio ski przyj mo wa ne są 
do 1 lu te go 2021 r. Do ta cja mo że zo stać udzie lo na m.in. na wy -
ko na nie do ku men ta cji kon ser wa tor skiej, pro jek tu bu dow la ne -
go, mo der ni za cję in sta la cji elek trycz nej, od two rze nie okien, za -
kup ma te ria łów kon ser wa tor skich i bu dow la nych nie zbęd nych 
do wy ko na nia prac, za kup i mon taż in sta la cji prze ciw wła ma nio -
wej, prze ciw po ża ro wej i od gro mo wej. Wię cej in for ma cji oraz 
nie zbęd ne wnio ski moż na zna leźć na stro nie: www.so sno -
wiec.pl w za kład ce „Kul tu ra”. KP

Nabór wniosków
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OGŁOSZENIE

Takiej pozycji wydawniczej 
w historii Urzędu Miejskiego 
w Sosnowcu jeszcze nie było. 
Od kilkunastu dni są w sprzedaży 
„Zagłębiowskie wspomnienie 
o jedzeniu, czyli tradycyjne 
potrawy kuchni Zagłębia 
Dąbrowskiego”! To doskonały 
prezent m.in. na zbliżąjący się 
Dzień Babci i Dziadka. 
 
Dzie dzic two kul tu ro we Za głę bia to 
tak że je go kuch nia. Za le waj ka, za -
cier ka, chał ka, fit ka, pie czon ki. 
Prze pi sy na te i in ne da nia pre zen -
tu ją w za głę biow skiej książ ce ku -

char skiej To masz Wa sy li szyn i Da -
riusz Mącz ka, na co dzień na uczy -
cie le so sno wiec kie go Ga stro no mi -
ka. „Za głę biow skie wspo mnie nie 
o je dze niu, czy li tra dy cyj ne po tra wy 
kuch ni Za głę bia Dą brow skie go” 
po wsta ło przy współ udzia le pra -
cow ni ków Urzę du Miej skie go 
w So snow cu. Ta wy jąt ko wa książ ka 
wpro wa dzi nas w świat za głę biow -
skiej kuch ni. Na czy tel ni ków cze ka -
ją 22 prze pi sy zi lu stro wa ne barw ny -
mi fo to gra fia mi i do peł nio ne wspo -
mnie nia mi miesz kań ców re gio nu. 

– Ta książ ka to zbiór wy jąt ko -
wych re cep tur ze bra nych wśród 

miesz kań ców na sze go mia sta przez 
dwóch pa sjo na tów go to wa nia i za -
głę biow skich sma ków – Da riu sza 
Mącz kę i To ma sza Wa sy li szy na. 
Wśród prze pi sów kró lu ją da nia nie -
skom pli ko wa ne, po sia da ją ce tra dy -
cyj ny ro do wód i przy go to wy wa ne 
w so sno wiec kich do mach od co naj -
mniej pół wie ku – pod kre śla Do bra -
wa Sko niecz na -Gaw lik, ba dacz ka 
kul tu ry Za głę bia Dą brow skie go, ju -
ror ka kon kur sów ku li nar nych. 

– Jesz cze z opo wie ści bab ci pa -
mię tam o ta kich po tra wach, jak 
ga rus czy pra żu cha, choć praw da 
jest ta ka, że ich sma ku nie znam. 
Jed nak w mo im do mu czę sto go -
ści ła np. fit ka al bo chał ka, oczy wi -
ście ro bio ne przez ma mę. Pie -
czon ki to już kla sy ka, do któ rej 
wra cam, kie dy tyl ko mo gę. My ślę, 
że każ dy bę dzie po zy tyw nie za -
sko czo ny, gdy się gnie po tę książ -
kę. Tak, Za głę bie ma swo ją kuch -
nię i jest nie zwy kła, a przede 
wszyst kim opar ta na tra dy cji 
i dzie dzic twie kul tu ro wym. To 
ko lej ny ele ment krze wie nia na szej 
za głę biow skiej kul tu ry – nie kry je 
du my Ar ka diusz Chę ciń ski, pre -
zy dent So snow ca. 

Książ kę moż na ku pić w Cen -
trum In for ma cji Miej skiej oraz 
na stro nie Zam ku Sie lec kie go. 
Koszt to 29,99 zł.  KP

Zagłębie od kuchni

Książka z przepisami zagłębiowskich potraw cieszy się dużą popularnością 
wśród czytelników i miłośników dobrej kuchni. 
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Kazimiera i Lucjan Pałaszowie 
Maria i Stanisław Pędzikowie 
Grażyna i Andrzej Piętkowie 
Jadwiga i Andrzej Pisarscy 
Ewa i Kazimierz Poganowie 
Janina i Zdzisław Pośpiechowie 
Wanda i Zygmunt Prostaccy 
Janina i Andrzej Ramsowie 
Helena i Janusz Rosowscy 
Maria i Tadeusz Rosołowie 
Zdzisława i Tadeusz Skabkowie 
Teresa i Lucjusz Sobstylowie 
Anna i Henryk Sośnierzowie 
Ewa i Leszek Stawiarscy 
Halina i Aleksander Stępniowie 
Teresa i Zdzisław Sularzowie

Barbara i Zbigniew Surmowie 
Henryka i Zbigniew Szwajcowie 
Danuta i Eugeniusz Śliwowie 
Barbara i Janusz Ślusarczykowie 
Zofia i Janusz Śmiechowie 
Anna i Sylwester Świątczakowie 
Emilia i Wojciech Świątkowie 
Irena i Aleksander Tarchułowie 
Lidia i Jerzy Tolikowie 
Regina i Bolesław Tomczykowie 
Maria i Marian Wachowiczowie 
Anna i Kazimierz Walczakowie 
Krystyna i Wiesław Warotowie 
Krystyna i Włodzimierz Wesołowie 
Jolanta i Eliasz Wieczorkowie 
Anna i Stanisław Włosowiczowie

Uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie odbyły się 28 września 2020 roku w Pałacu Schoena w Sosnowcu. W imieniu Prezydenta RP medale wręczyli 
Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta Sosnowca, Michał Zastrzeżyński, zastępca prezydenta Sosnowca oraz Maciej Maziarz, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 
Oprawę artystyczną jubileuszu przygotowała Ewa Kopczyńska, aktorka Teatru Zagłębia.

Świętowali jubileusz pożycia małżeńskiego
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50-lecie pożycia małżeńskiego 
obchodzili:  
 
Danuta i Jan Kuroczyccy 
Maria i Stanisław Lachowiczowie 
Zofia i Paweł Lechmanowie 
Maria i Feliks Łuczywkowie 
Alfreda i Stefan Magierowie 
Wiesława i Andrzej Majewscy 
Jolanta i Tadeusz Makułowie 
Halina i Marian Migasowie 
Grażyna i Klaudiusz Milborowie 
Halina i Bronisław Musiałowie 
Mirosława i Stefan Mysłkowie 
Anna i Marek Nowakowscy 
Elżbieta i Krzysztof Nowińscy  
Danuta i Witold Ockosiowie 
Stanisława i Kazimierz Opalscy
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Krzysz tof Po lacz kie wicz 
 
 Dla drużyny MUKS Za głę bie by ło to ósme zwy -
cię stwo w se zo nie. Ze spół Grze go rza Men tla po -
niósł w pierw szej run dzie tyl ko dwie po raż ki 
i z do rob kiem 24 punk tów prze wo dzi li go wej 
staw ce w gru pie D za ple cza eks tra kla sy. Ta ka sy -
tu acja bę dzie mia ła miej sce co naj mniej do koń ca  
stycz nia, a więc do mo men tu po wro tu szczy pior -
ni stów I li gi na par kie ty. 

Szko le nio wiec so sno wi czan nie kry je ra do ści 
z wy ni ku pod opiecz nych, ale nie ukry wa, że tak 
do bry wy nik to mi łe za sko cze nie. – Przed se zo -
nem ta ki wy nik oczy wi ście wzię li by śmy w ciem -
no, ale z po ko rą pod cho dzi li śmy do star tu w roz -
gryw kach. Pa mię taj my, że je ste śmy be nia min -
kiem. Na pew no nie spo dzie wa łem się aż tak do -
bre go wy ni ku na tym eta pie roz gry wek – mó wi 
wprost tre ner Men tel. 

Skąd tak do bry wy nik? Tre ner so sno wi czan nie 
ma wąt pli wo ści. – Si łą ze spo łu jest sam ze spół. 
Uda ło nam się stwo rzyć gru pę, któ ra mi mo róż -
nych per tur ba cji, kon tu zji, któ re nas nie oszczę -
dzi ły, po ka za ła, że jest w sta nie w każ dym me czu 
wal czyć o zwy cię stwo. W za sa dzie w każ dym do -
tych cza so wym me czu nie gra li śmy peł nym skła -
dem, a mi mo to uda ło się chło pa kom zro bić tak 
do bry wy nik. Two rzy my ko lek tyw, każ dy się 
wspie ra, każ dy każ de mu po mo że, na bo isku wal -

czą o każ dy cen ty metr bo iska – mó wi z du mą 
Men tel.  

Tre ner Za głę bia nie ukry wa, że wraz z ze spo -
łem nie zachłysnął się do bry mi wy ni ka mi. – Każ -
dy ma swo je ma rze nia. Mo im rok te mu był awans 

na za ple cze eks tra kla sy. Je ste śmy w I li dze, w do -
dat ku prze wo dzi my li go wej staw ce. Spo koj nie 
pod cho dzi my do te go, co już uda ło nam się wy -
pra co wać. Twar do stą pa my po zie mi i wie my, że 
jesz cze wie le pra cy przed na mi. Za rów no pod ką -

tem spor to wym, jak i or ga ni za cyj nym. Zresz tą 
ca ły czas nad tym pra cu je my i sta ra my się roz wi -
jać. Je stem dum ny z tej gru py lu dzi. Uda ło nam 
się stwo rzyć ze spół, któ ry nie sa mo wi cie wal czy 
w obro nie, co póź niej uła twia nam zdo by wa nie 
ła twych bra mek – pod kre śla tre ner Za głę bia. 

Ze spół z So snow ca to po łą cze nie ru ty ny i mło -
do ści. Co war te pod kre śle nia, co raz waż niej szą ro -
lę w dru ży nie od gry wa ją wy cho wan ko wie. – Trze -
ba so bie po wie dzieć wprost, że bez ogrom ne go 
do świad cze nia ta kich gra czy jak Mar ce li Mi ga ła, 
Ma riusz Kem pys, Ma ciej Chro my, Ar ka diusz 
Ko wal ski  czy Łu kasz Płon ka, trud no by ło by o tak 
świet ny wy nik na pół met ku roz gry wek. Z dru giej 
stro ny cie szę się, że ma my w skła dzie wy cho wan -
ków na sze go klu bu, na któ rych mię dzy in ny mi 
mo że my two rzyć przy szłość klu bu. To za wod ni -
cy po szko le niu cen tral nym w SMS-ie Kiel ce. 
W mię dzy cza sie do SMS-u tra fi li ko lej ni za wod -
ni cy i za ja kiś czas bę dą mo gli wró cić do nas, a nie 
szu kać in nych klu bów – do da je tre ner Men tel. 

Czy w Za głę biu my ślą już o eks tra kla sie? 
– Spo koj nie ro bi my swo je. Li czy my, że do bre 
wy ni ki przy cią gną do nas spon so rów. Nie ma co 
ukry wać, że gdy by nie wspar cie mia sta, nie by ło -
by nas stać na I li gę. Eks tra kla sa? Tak jak wspo -
mnia łem, każ dy ma swo je ma rze nia – uśmie cha 
się szko le nio wiec so sno wiec kich pił ka rzy ręcz -
nych.

Beniaminek spełnia marzenia
Wyjazdowe zwycięstwo nad drużyną z Przemyśla na zakończenie I rundy rozgrywek I ligi piłkarzy ręcznych sprawiło, że beniaminek z Sosnowca do rundy rewanżowej 
 przystąpi z pierwszego miejsca. 

Sport

Beniaminek z Sosnowca świetnie radzi sobie na zapleczu ekstraklasy.
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Po paśmie porażek czas odbić się od dna
Po tym jak wiosną ubiegłego roku piłkarze 
Zagłębia walczyli do ostatniej kolejki 
o utrzymanie na zapleczu ekstraklasy, 
wydawało się, że gorzej już być nie może. 
Runda jesienna bieżących rozgrywek 
w wykonaniu piłkarzy z Sosnowca pokazała, 
że jednak może… 
 
Pa trząc na do ro bek punk to wy Za głę bia w run -
dzie je sien nej, trud no nie od nieść wra że nia, że 
naj lep sze co do tej po ry mo gło spo tkać ze spół 
z So snow ca w tym se zo nie, to in for ma cja, że 
wio sną przy szłe go ro ku li gę opu ści tyl ko je den 
ze spół. Gdy by nie ten fakt, zi ma na Lu do wym 
by ła by bar dzo nie cie ka wa. Obec ny stan nie 
ozna cza oczy wi ście od de chu ulgi, bo sy tu acja 
wciąż jest po waż na, ale aż strach po my śleć, co by 
by ło gdy by miejsc spad ko wych by ło wię cej. 

La tem moż na by ło mieć wra że nie, że wszyst -
ko zmie rza w do brą stro nę. Tre ner Krzysz tof 
Dę bek spo koj nie mógł bu do wać ze spół. Na stą -
pi ła wy mia na kadr, po dzię ko wa no gru pie do -
świad czo nych gra czy, a no wą ja kość miał dać 
por tu gal ski za ciąg. Pew ne ru chy trans fe ro we 
mo gły za ska ki wać – jak np. ścią gnie cie re zer wo -
we go w II-li go wym Wi dze wie Łódź Łu ka sza 
Tu rzy niec kie go. Tre ner Dę bek prze ko ny wał 
jed nak, że wie, na co stać pił ka rza po tym, jak 
pra co wa li ra zem w War sza wie. Mo że kie dyś 
wie dział, a mo że po pro stu Tu rzy niec ki dziś to 
już nie ten sam pił karz co kie dyś.  

Pierw sze me cze nie wska zy wa ły na nad cho -
dzą cą ka ta stro fę. Za głę bie nie punk to wa ło, ale 
gra ło przy jem nie dla oka, stwa rza ło sy tu acje 

i wy da wa ło się, że kwe stią cza su jest nie to, czy 
Za głę bie „od pa li”, ale kie dy to się sta nie. 

Tak się jed nak osta tecz nie nie sta ło. Za głę bie 
prze gry wa ło mecz za me czem, z ty go dnia na ty -
dzień gra jąc co raz sła biej. Pił ka rze wy glą da li mo -
men ta mi jak by chcie li, ale nie za bar dzo mo gli. 
Ta jem ni cą po li szy ne la jest fakt, że przed rud ną 
je sien ną za przy go to wa nie mo to rycz ne miał 
w głów nej mie rze od po wia dać To masz Gru -
dziń ski, asy stent tre ne ra Dęb ka, a nie jak do tej 
po ry Ar tur Go łaś, spe cja li sta ds. przy go to wa nia 
mo to rycz ne go. 

Pod rzą da mi tre ne ra Dęb ka Za głę bie zdo ła ło 
ograć GKS Ty chy i San de cję No wy Sącz i wy -
wal czy ło punkt w star ciu z Wi dze wem. Z każ -
dym ko lej nym me czem moż na by ło od nieść 
wra że nie, że tre ne ra Dęb ka pra ca z se nio ra mi 
po pro stu prze ro sła. Opo wie ści o tym, że da ny 
za wod nik zro bił po stę py, tłu ma cze nie na kon fe -
ren cjach pra so wych pił ka rzy na wet po bez na -
dziej nej grze. W ten spo sób moż na pra co wać 
z ju nio ra mi – co zresz tą Dęb ko wi wy cho dzi ło 
świet nie – a nie z se nio ra mi. Tak jak do bry pił -
karz nie mu si być do brym tre ne rem, tak tre ner 

dzie ci i mło dzie ży nie mu si od na leźć się w pra cy 
z se nio ra mi. 

In na spra wa, że co by nie po wie dzieć o tre ne -
rze Dęb ku, to pił ka rze też ma ją swo je na su mie -
niu. 12 prze gra nych spo tkań ma swo ją kla row ną 
wy mo wę. Za wie dli zwłasz cza pił ka rze, któ rzy 
mie li kre ować grę i zdo by wać go le. Szy mon 
Paw łow ski, wciąż li der te go ze spo łu, za li czył je -
sie nią jed ną asy stę. Ta kim sa mym do rob kiem 
mo że się po chwa lić bram karz Kry stian Stęp -
niow ski… Zna mien ne, że naj wię cej asyst za li -
czył le wy obroń ca Da wid Goj ny. Z ko lei naj lep -
szy strze lec ze spo łu Gon ca lo Gre go rio dwa 
z czte rech tra fień za li czył z rzu tów kar nych. 
Chwa ła mu za to, że je wy ko rzy stał, ale ocze ki -
wa nia by ły na pew no więk sze.  

Na stęp ca Dęb ka, Ka zi mierz Mo skal, za po wie -
dział, że do koń ca run dy da szan sę wszyst kim pił -
ka rzom i po tem za de cy du je, co da lej. Po ja wia ły 
się gło sy, że re wo lu cji nie bę dzie, bo nie bę dzie ta -
ko wej po trze by. Im da lej w las… Po ostat nim 
me czu szko le nio wiec wprost po wie dział, że ko -
niecz ne są so lid ne wzmoc nie nia. Pa trząc 
na punk to wy do ro bek po run dzie je sien nej, trud -
no nie zgo dzić się z tre ne rem Mo ska lem. Czas co 
po nie któ rych pił ka rzy, tak że tych, bez któ rych 
do nie daw na trud no by ło so bie wy obra zić je de -
nast kę so sno wi czan, do biegł koń ca. Stąd odej ście 
Ola fa No wa ka, Ma te usza Gru dziń skie go oraz 
Ka mi la An to ni ka, a to na pew no nie ko niec. 
Po stro nie zy sków na ra zie za li czyć moż na przyj -
ście Ma cie ja Am bro sie wi cza z Wi sły Płock.  
11 stycz nia pił ka rze wró cą do za jęć i wów czas po -
zna my za pew ne wię cej szcze gó łów. KP

Szkoda, że takich powodów do radości jak po strzelonym golu w meczu z Sandecją piłkarze Zagłębia mieli 
jesienią jak na lekarstwo... 

M
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Wieża wyciągowa szybu „Kazimierz I”
Jeszcze całkiem niedawno stanowiły nieodłączny 
element krajobrazu kulturowego ziem leżących 
po obu stronach Brynicy. Dzisiaj widzimy je coraz 
rzadziej. Już tylko nieliczne z nich dumnie stoją 
na straży wiekowych górniczych tradycji. 

30 li sto pa da 2020 ro ku mia sto So sno wiec pod pi sa ło ze Spół ką Re -
struk tu ry za cji Ko palń umo wę, na mo cy któ rej sta ło się wła ści cie lem 
czę ści nie ru cho mo ści po by łej Ko pal ni Wę gla Ka mien ne go „Ka zi -
mierz -Ju liusz” (uru cho mio na w 1884 r.). Po śród prze ję tych obiek -
tów naj bar dziej cha rak te ry stycz nym i za ra zem naj bar dziej sym bo -
licz nym jest wie ża szy bu „Ka zi mierz I” (K I). Wie ża ta sta no wi waż -
ną część gór ni cze go dzie dzic twa na sze go re gio nu i jest jed ną z trzech 
te go ty pu bu dow li w na szym mie ście. Po zo sta łe to wie że szy bów 
„An na” (ko pal nia „So sno wiec”) oraz „Cze sław” (ko pal nia „Po rąb -
ka -Kli mon tów”). Chciał bym za tem za pro sić Pań stwa na krót ki spa -
cer fo to gra ficz ny wo kół wie ży K I. Po niż sze zdję cia wy ko na łem 
na prze strze ni ok. 9 lat, gdy ja ko pra cow nik so sno wiec kie go ma gi -
stra tu do ku men to wa łem li kwi da cję za kła du oraz uczest ni czy łem 
w dzia ła niach zwią za nych z prze ję ciem za byt ko wych obiek tów 
po tej ostat niej za głę biow skiej ko pal ni.  

 
Tekst: Ar tur Pta siń ski  
Więcej zdjęć K I do zobaczenia na: www.kuriermiejski.com.pl

Z Kurierem po Sosnowcu

Pochodzący z 1913 roku budynek maszyny wyciągowej vs „nowa” 
wieża K I. Zdjęcie z 3 listopada 2015.  

Widok na wieże K I i K II z kierunku południowo zachodniego – od strony 
stawu nad Bobrkiem. 1 października 2016.

Zdjęcie wykonane z kładki przy stacji kolejowej przedstawia widok ogólny 
kopalni. Znajdują się na nim wszystkie wieże tzw. szybów centralnych. 
Pierwszy z nich to K V – szyb wydechowy, materiałowy, zjazdowy, 
jednoprzedziałowy o głębokości 693,47 m. Następny to nasz tytułowy 
K I – szyb wdechowy, materiałowy, zjazdowy, jednoprzedziałowy 
o głębokości 774,77 m. Ostatni to K II – szyb wdechowy, wydobywczy, 
zjazdowy, jednoprzedziałowy o głębokości 677,12 m. Wieże 
K V i K II zostały zlikwidowane. Zdjęcie z 5 sierpnia 2016. 

 K I dumnie góruje ponad budynkiem obiegu wozów – za jego 
pośrednictwem transportowano skałę płonną, którą następnie  
wąskotorówka (750mm) przewoziła na zwałowisko, czyli hałdę.  
10 kwietnia 2018. 

Budynek maszyny wyciągowej K I – po prawej przylega do niego hala 
transformatorów. 2 grudnia 2015.

K I nieśmiało wychyla się spoza wagonika kolejki wąskotorowej (750 mm). 
Widok od strony wąskotorowej stacji obsługującej onegdaj transport 
pomiędzy zakładem głównym, ruchem „Juliusz” oraz szybami „Maczki” 
i „Bory”. Na zdjęciu widać również południowy fragment tzw. budynku 
obiegu wozów. Zdjęcie zostało zrobione z pokładu lokomotywy WLs 180 
„Laleczka” – 20 lipca 2011. 

Górne koło linowe K I. Widok w kierunku zachodnim. 20 kwietnia 2018.

Wchodzimy na wieżę K I. W dole widoczny jest budynek główny zwany 
także budynkiem BHP. Mieściły się w nim: sala zborna, szatnie (w tym 
szatnia łańcuszkowa), łaźnia, lampownia, markownia, dyspozytornia, 
stacja sejsmologiczna, laboratorium, pralnia  – nieco dalej znajdowały 
się biura oraz dyrekcja kopalni. 20 kwietnia 2018. 

W nadszybiu K I – poziom zrębu. Widoczne są wrota szybowe oraz szyny 
kolejki wąskotorowej (600 mm), którą za pośrednictwem naczynia 
wyciągowego (klatki) transportowano materiały niezbędne 
do prowadzenia prac górniczych. 3 listopada 2015. 

Leciwa maszyna wyciągowa K I. 2 grudnia 2015.
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Wspomnienie o Zbigniewie Leraczyku
Pierwsze spotkanie? Doskonale pamiętam, choć minęło prawie pół wieku. Zbyszka poznałem w krakowskiej PWST, kiedy obaj byliśmy na studiach. To było dokładnie  
47 lat temu. Już tam widywaliśmy się na sympatycznych kolacjach w akademiku przy ul. Warszawskiej, pomimo że Zbyszek był wtedy na pierwszym roku, a ja na trzecim. 
Później była przerwa. W 1979 roku spotkaliśmy się ponownie w Teatrze Zagłębia, który połączył nas na zawsze. 

Wojciech Leśniak 
 
Ni gdy nie by ło mię dzy na mi nie zdro wej kon ku ren cji. Po wód był 
dość pro za icz ny – każ dy z nas miał in ne pre dys po zy cje fi zycz ne. 
Zby szek był wy so ki, miał 180 cm wzro stu i pięk ną, czar ną czu pryn -
kę (któ rej zresz tą za wsze mu za zdro ści łem!), a ja nie dość, że mia -
łem tyl ko nie co po nad 170 cm w ka pe lu szu, to jesz cze za wsze by -
łem ły sy. Nie mo głem za grać te go co on i od wrot nie.  

Ko cha łem go za je go po czu cie hu mo ru. Przez wie le lat w te atrze 
pro wa dzi li śmy i two rzy li śmy pod ziem ny ka ba re cik „Le -Le”. Pod -
ziem ny w peł nym te go sło wa zna cze niu, bo wy stę po wa li śmy 
w znaj du ją cym się w pod zie miach bu fe cie z oka zji każ dej ko lej nej 
pre mie ry Te atru Za głę bia. O na szym ka ba re ci ku mó wi ło się w ca -
łej Pol sce. Re ży se rzy, któ rzy do nas przy jeż dża li, bar dziej by li cie -
ka wi na sze go wy stę pu ani że li wła snej pre mie ry! 

Kie dy Zby szek zo stał dy rek to rem, na sze roz mo wy na te ma ty ar -
ty stycz ne cha rak te ry zo wa ły się tym, że by ły bar dzo krót kie, acz kol -
wiek bar dzo kon kret ne. Wcho dzi łem do ga bi ne tu i za da wa łem py -
ta nie w sty lu: „Czy masz obiek cje?”. Zby szek od po wia dał: „Mam”. 
Ja wte dy mó wi łem: „Dzię ku ję” i wy cho dzi łem. Ni gdy, ale to ni gdy, 
nie by ło mię dzy na mi na wet naj mniej szej sprzecz ki – a o to w te -
atrze bar dzo ła two. Gra li śmy ze so bą w tak wie lu sztu kach, że chy -
ba nie je stem w sta nie ich wszyst kich wy mie nić. Oczy wi ście, ro bi -
li śmy so bie róż ne żar ty. Raz je go ze msta by ła okrut na: wy lał mi 
do sa mo cho du naj tań sze, okrop nie pach ną ce per fu my. Gdy po pię -
ciu la tach sprze da wa łem mo je go ma lu cha, ku pu ją cy za py tał mnie, 
dla cze go uży wa łem ta kich nie do brych per fum. Do sta ło mi się za to, 
że w jed nej ze scen na cie ra łem Zbysz ka ty mi sa my mi per fu ma mi.  

Był wier ny Te atro wi Za głę bia od po cząt ku do koń ca. 
Nie bę dę tu pi sał o je go do ko na niach ar ty stycz nych, bo obaj 

twier dzi li śmy, że zo sta wia my tę oce nę wi dzom. Że gnaj Zby chu, 
a mo że ra czej Do Zo ba cze nia!

Odszedł wspaniały człowiek i znakomity aktor

ZBIGNIEW LERACZYK

Urodzony 10 grudnia 1953 roku w Nowej Rudzie. Absolwent 
Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie (1979). Zawodowo 
i artystycznie związany z Sosnowcem i Teatrem Zagłębia 
od 1979 roku, gdzie zadebiutował rolą clowna w „Operze 
za trzy grosze” B. Brechta. W latach 80. prowadził amatorski 
„Teatr Ekspresji” w Klubie „13Muz” Sosnowieckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Od 1 czerwca 2011 r. do 31 
sierpnia 2018 r. Dyrektor Naczelny Teatru Zagłębia 
w Sosnowcu. W teatrze zagrał ponad 120 ról, kilkanaście 
epizodycznych ról filmowych oraz trzy role w spektaklach 
Teatru Telewizji.  
Nagrody i odznaczenia: Złota Maska 1990 r. za rolę Oktawa 
w spektaklu „Nie igra się z miłością” Alfreda de Musseta reż. 
Mieczysław Górkiewicz, Nagroda im. Leny Starke przyznana 
przez Zarząd Oddziału Związku Artystów Scen Polskich 
w Katowicach za rolę Andrieja Prozorowa w spektaklu „Trzy 
siostry” A. Czechowa (2001), Kreaton – Aktor 
sezonu 2000/2001 i 2005/2006,  Nagroda Towarzystwa 
Przyjaciół Teatru Zagłębia w Sosnowcu, Odznaka Zasłużony 
Działacz Kultury przyznana przez Ministra Kultury RP 2003, 
Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Sosnowca 2010, 
Zagłębiowska Nagroda „Humanitas” – kategoria 
Honorowa 2015,  Brązowy Medal „Gloria Artis” przyznany 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Rzeczypospolitej Polskiej 2017 rok. 
Zbigniew Leraczyk zmarł po długiej i ciężkiej chorobie  
6 grudnia 2020 r. 
W pamięci wszystkich pozostanie na zawsze jako znakomity 
aktor oraz wspaniały, pogodny człowiek.

arc Teatr Zagłębia w
 S

osnow
cu
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Poziomo: 1 – jedna jaskółka jej nie czyni, 5 – trujący grzyb,  
8 – w ręku rycerza, 9 – imię męskie, 10 – podmuch 
wiatru, 11 – śpiewa „Po słonecznej stronie życia”,  
12 – element zawieszenia pojazdów, 14 – fokstrot lub 
twist, 16 – drzewo iglaste, 17 – … City – sieć kin,  
19 – „miara” wina, 21 – schyłek, 22 – brutto – netto =?,  
25 – witryna internetowa, 28 – pięknie mówi, 29 – sygnał 
informujący o niebezpieczeństwie, 30 – gatunek 
w literaturze, 32 – soda rodzima, 34 – „paznokcie” 
krowy, 35 – wały pozostające po lodowcu, 36 – Andrzej, 
piłkarz, medalista z mistrzostw świata w 1982 r.,  
37 – amerykański struś, 38 – kazalnica, 39 – część widowni 
na stadionie. 
 
Pionowo: 1 – rodzinne miasto Jana Pawła II, 2 – lider 
zespołu Big Cyc, 3 – zanik pamięci, 4 – córki Nereusa,  
5 – z oddziałami i salą operacyjną, 6 – duży zbiornik 
wodny, 7 – początek życia w zakonie, 13 – wynagrodzenia 
artystów, 15 – cesarz, 18 – film z Jimem Carrey’em,  
20 – jesienny kwiat, 23 – masowe występowanie  
np. koronawirusa, 24 – marka dżinsów, 26 – wojskowa 
ubikacja, 27 – Carlos, meksykański wirtuoz gitary,  
28 – człowiek mający wszechstronną wiedzę, 31 – coś 
z nabiału, 33 – do drinków lub do… przemywania twarzy. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 11/2020, 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 1/2021

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 

Kinga Wójcik  

Osadzony  
(Wyd. Prószyński i Ska)

 NAGRODY UFUNDOWAŁO WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA.

Trzynaście lat temu 
mieszkańcy Łodzi żyli 
w strachu. Mężowie 
drżeli o życie swoich 
żon, rodzice zamykali 
w domach córki. 
Nieuchwytny, 
przebiegły 
i bezwzględny 
morderca, któremu 
media nadały 
pseudonim 
Trzynaście, długo 
igrał z policją, 
w końcu jednak 
popełnił błąd… 
Łodzianie odetchnęli 
z ulgą. Przeszłość 
jednak nie pozwala 
o sobie zapomnieć. 
Dochodzi 
do kolejnego morderstwa, które do złudzenia przypomina 
zbrodnie Trzynastki. Czy w mieście grasuje naśladowca? Jaki 
związek z Trzynastką ma kobieta, którą przed trzynastoma laty 
uznano za zaginioną? A może za sznurki pociąga człowiek od lat 
zamknięty w więzieniu, który teraz niespodziewanie poprosił 
o spotkanie z komisarz Rudnicką? 
 
Data wydania: 21.01.2021

Kasia BuliczKasprzak  

Skrawek pola  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Na początku XX wieku 
w małej wsi 
na Zamojszczyźnie 
przychodzą na świat trzy 
dziewczynki. Każda 
w innym domu, w innej 
rodzinie, a jednak historia 
splecie ich losy 
w zupełnie 
nieprzewidywalny 
sposób. Czy ubóstwo 
i niedostatek są 
człowiekowi 
przeznaczone na zawsze, 
czy majątek może 
zapewnić szczęście? Czy 
człowiek potrafi 
przeciwstawić się temu, 
co przynosi mu los? 
„Skrawek pola” 
przedstawia prawdziwe, inspirowane opowieściami 
i wspomnieniami rodzinnymi autorki, portrety wiejskich rodzin 
Lipczewskich i Połajów. To wyjątkowa opowieść o życiu na wsi 
w niepewnych czasach, kiedy nad Polską i Europą zawisło widmo 
wojny. Pokazuje, że istnieją rzeczy, które wtedy i teraz liczyły się 
równie mocno, zaprzątały myśli ludzi, niezależnie od ich 
pochodzenia i statusu. 
 
Data wydania: 19.01.2021

Rozrywka

Marta ByczkowskaNowak  

Którędy na wolność? 
Historia pierwszej 
dziewczyny, która uciekła 
z Auschwitz  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Powieść inspirowana prawdziwą 
historią Janiny Nowak, pierwszej 
kobiety, której udało się uciec 
z KL Auschwitz. Jej ucieczka była 
powodem utworzenia pierwszej 
kompanii karnej dla kobiet (tzw. 
Budy).  
Powieściowa Janka jest każdą 
kobietą, która przeżyła piekło 
obozu i zdecydowała się o nim 
opowiedzieć, nie będąc 
jednocześnie żadną z nich. Jest 
postacią fikcyjną, której los został 
utkany na kanwie kilku 
kluczowych faktów z życia 
pierwowzoru, setek relacji byłych więźniów obozów 
koncentracyjnych, drobiazgowo oddanych realiów życia w obozie 
i wizji autorskiej na temat tego, jak mogła wyglądać historia ucieczki 
w stronę wolności. Wolności, która jest piękną ideą, przedmiotem 
rozważań filozofów i etyków i czymś tak realnym jak lodowaty nurt 
rzeki, w której czasem odważnie trzeba się zanurzyć. 
 
Data wydania: 19.01.2021
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HOROSKOP
KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.) – Nowy 
Rok przyniesie Ci wiele pięknych 
niespodzianek. Będziesz napełniona 

dobrą energią, którą spożytkujesz 
na efektywną pracę. Korzystaj z dobrej 

aury i wyciągnij z niej jak najwięcej.  

WODNIK (20.01. – 18.02.) – Nowy 
Rok zaskoczy Cię ogromem decyzji, 
które będziesz musiała podjąć. 
Przemyśl je, gdyż będą miały duży 

wpływ na Twoje dalsze losy. 
Zapowiada się wiele pracy, ale poprawi się Twoja 
kondycja finansowa.  

RYBY (19.02. – 20.03.) – Łatwiej Ci 
dążyć do konkretnych celów niż 
działać bez motywacji. Spisz sobie 

postanowienia noworoczne i próbuj 
je realizować. Nadejdzie wreszcie czas 

na zmiany w życiu uczuciowym. Przygotuj dużo 
miejsca w sercu na nową miłość, gdyż wypełni 
każdy jego zakamarek. 

BARAN (21.03. – 19.04.) – Czekają 
Cię poważne zmiany zawodowe. 
Nowa posada, nowe obowiązki, 
nowe zarobki. Nie pozwól jednak, by 

kariera wpłynęła negatywnie na Twoje 
życie prywatne. Rodzina zawsze powinna być 
na pierwszym miejscu.  

BYK (20.04. – 22.05.) – Nadchodzą 
poważne zmiany w życiu 
uczuciowym. Będzie to jednak 

najlepsze, co mogłoby Cię spotkać. 
Czasem trzeba zakończyć jeden etap, 

by móc rozpocząć kolejny, zupełnie inny. Odmień 
też swój wygląd i zacznij na nowo podbijać świat. 

BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) 
– Postaraj się zrealizować plany, 
które nie wypaliły w poprzednim 
roku. Na zmiany nigdy nie jest 

za późno. Tym razem jednak nie planuj 
zbyt wiele, bo jak zdążyłaś zauważyć, nie 
na wszystko masz teraz wpływ.  

RAK (22.06. – 22.07.) – Doceniaj 
małe przyjemności, nie czekaj 
na więcej, bo nigdy mogą nie 

nadejść. Znajdziesz się w idealnym 
dla siebie miejscu i rób wszystko, by 

w nim pozostać. Pomyśl, jak rozwijać swoje pasje. 
W przyszłości przyniesie Ci to nie tylko radość, ale 
i pieniądze. 

LEW (23.07. – 23.08.) – Z pewnością 
będzie to lepszy rok niż poprzedni. 
Odejdzie wiele trosk, a w zamian 
zyskasz spokój ducha i harmonię, 

o której marzyłaś. Nie podejmuj 
pochopnych decyzji, a wszystko będzie dobrze. 
U samotnych lwów życiowe zmiany – oczywiście 
na lepsze! 

PANNA (24.08. – 22.09.) – Tylko 
od Ciebie zależy, czy ten rok będzie 
lepszy od poprzedniego. Musisz 

bardziej angażować się w sprawy, 
które mają dla Ciebie duże znaczenie. 

Tylko wytrwałą pracą osiągamy cele, a efekty są 
dla nas w pełni zadowalające. 

WAGA (23.09. – 22.10.) – To będzie 
rok wyzwań i niespodzianek. 
Przy pełnej determinacji sprostasz 
wszystkim problemom i osiągniesz 

swój mały sukces. Druga połowa roku 
przyniesie więcej radości. Nie planuj zbyt wiele 
podróży.  

SKORPION (23.10. –21.11) – Będzie 
to znacznie lepszy rok 
od poprzedniego. Wykorzystaj chęci 

i spełnij swoje marzenie o dalszej 
edukacji. Sprawy sercowe nabiorą 

tempa. Może wreszcie nadszedł czas, by się 
ustatkować? Spełniaj marzenia! Kiedy jak nie teraz? 

STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Twoja 
rodzina się powiększy! To dobra 
okazja, by trochę poważniej 
spojrzeć na świat. Nie rezygnuj 

jednak z żadnych planów, wszystko 
uda Ci się pogodzić. Nie bój się prosić o pomoc, 
masz masę przyjaciół, którzy z chęcią Ci 
pomogą. 

Platforma VOD, która uruchomił 
Teatr Zagłębia, w ciągu zaledwie 
miesiąca przyciągnęła 
przed ekrany ponad dwa tysiące 
widzów. Fani teatru mogli 
zobaczyć transmisję na żywo 
„Opowieści wigilijnej”, „Horror 
szał”, „Nową Księgę Dżungli”, 
„Ślub” oraz „Tartuffe'a”.  
  
– Ogrom nie się cie szy my, że mo -
gli śmy po now nie na wią zać kon takt 
z na szy mi wi dza mi – na wet je śli 
od by ło się to ta ką kom pro mi so wą, 
za po śred ni czo ną przez ekran, dro -
gą. Po zy ty wem obec nej sy tu acji jest 
fakt, że dzię ki in ter ne to wi nie ogra -
ni cza nas już prze strzeń i na trans -
mi sje na szych spek ta kli „do tar li” 
wi dzo wie z ca łej Pol ski – za zna cza 
Fi lip Ja ło wiec ki z Dzia łu Pro gra -
mo we go Te atru Za głę bia. 

Plat for ma VOD bę dzie roz wi jać 
się co raz bar dziej i już w okre sie fe -
rii zi mo wych za pla no wa ne zo sta ną 
trans mi sje spek ta kli dla ca łych ro -
dzin. Bę dzie oka zja, by zo ba czyć 
„No wą Księ gę Dżun gli” w reż. Iwo 
Ve dra la oraz cie szą cą się nie ga sną -
cą po pu lar no ścią „Opo wieść wi gi -
lij ną” w reż. Ju sty ny Ła gow skiej. 
W cza sie fe rii pra cow ni cy te atru 
przygo to wa li tak że ofer tę warsz ta -
to wą.  

– Przy go to wa li śmy dwa ro dza je 
warsz ta tów, pod czas któ rych za -
pro si my uczest ni ków do ob ser wa -
cji zmie nio ne go pan de mią świa ta. 

Na za ję ciach wy ko na my roz ma ite 
ćwi cze nia warsz ta to we – za rów no 
te atral ne, jak i z po la mu zy ki czy 
sztu ki. Głów nym te ma tem za jęć 
bę dzie zmia na – opo wia da Aga ta 
Kę dzia, edu ka tor ka te atral na.  

Warsz ta ty otwar te na pod sta -
wie „Opo wie ści wi gi lij nej” skie ro -
wa ne bę dą do osób, któ re lu bią 
eks pe ry ment w te atrze i sztu ce. 
Z ko lei warsz ta ty ak tor skie zo sta -
ły przy go to wa ne dla dzie ci i mło -

dzie ży, któ ra chce na uczyć się cze -
goś no we go i spró bo wać swo ich 
sił na sce nie. Wię cej in for ma cji 
moż na zna leźć na stro nie in ter ne -
to wej te atru: www.te atrza gle -
bia.pl. ST

Spędź ferie z teatrem

Jedz, pij i popuszczaj pasa Od Granicy  
do Maczek

Rozrywka

Nowe spektakle na platformie i warsztaty podczas zimowych wakacji w Teatrze Zagłębia

Na platformie VOD po raz kolejny będzie można zobaczyć „Opowieść wigilijną”. 

M
onika S

tolarska

Nie zwy kle cie ka wa pu bli ka cja (na zdję -
ciu) po ja wi ła się na ryn ku 4 stycz nia. 
„Od Gra ni cy do Ma czek” to hi sto ria 
budow la na dwor ca ko le jo we go So sno -
wiec -Macz ki au tor stwa Jac ka Ja kub ka. 

 – Po wie lu la tach pra cy i nie jed nej 
za rwa nej no cy, dzię ki za an ga żo wa niu 
wie lu osób i in sty tu cji, któ rym bar dzo 
dzię ku ję, uka za ła się książ ka o dwor cu 
ko le jo wym w So snow cu -Macz kach, 
czy li daw nej Gra ni cy – pod kre śla au tor. 

Opra co wa nie ma te ria łu zre ali zo wa no 
w ra mach sty pen dium pre zy den ta So -
snow ca. Pro jekt jest współ fi nan so wa ny 
przez gmi nę So sno wiec. 

Od 4 stycz nia książ kę moż na na być 
w Cen trum In for ma cji Miej skiej, w Miej -
skim Klu bie „Macz ki” oraz w in ter ne to -
wym skle pie Zam ku Sie lec kie go. KP

To ty tuł naj now sze go e -bo oka au tor stwa 
An ny Wój cik, któ ra opro wa dza czy tel ni ka 
po ma gnac kich pa ła cach i dwo rach szlach -
ty, miesz czań skich ka mie ni cach oraz 
chłop skich izbach. Przed sta wia nie tyl ko 
oby cza je i ry tu ały każ dej sfe ry, ale ujaw nia 
men tal ność ów cze sne go spo łe czeń stwa. 
W lek kiej, cie ka wej i aneg do tycz nej for mie 
oma wia zwy cza je każ de go sta nu i za zna ja -
mia z naj waż niej szy mi przy mio ta mi kul tu -
ry sta ro pol skiej, ta ki mi jak ty tu la tu ra czy 
po tra wy.  

Czy tel ni cy bę dą mo gli zna leźć od po wie -
dzi na nur tu ją ce ich py ta nia: czym róż ni się 
sta ro pol skie świę to wa nie Bo że go Na ro dze -
nia i Wiel ka no cy od współ cze sne go? Jak ob -
co kra jow cy wy po wia da li się na te mat pol -
skich zwy cza jów? Czy wśród za baw by wa ły 
ta kie, w któ rych udział mo gli by brać dzi siej si 
ka ska de rzy? Ja kie tra dy cje to wa rzy szy ły za -
wie ra niu mał żeństw i na ro dzi nom po tom -
stwa?  

Au tor ka An na Wój cik jest dok to rem na uk 
hu ma ni stycz nych, ab sol went ką In sty tu tu Ję -
zy ka Pol skie go Uni wer sy te tu Ślą skie go 
w Ka to wi cach i człon ki nią Sto wa rzy sze nia 
Przy ja ciół In sty tu tu Ję zy ka Pol skie go UŚ 
„Via Lin gu ae”. E -bo ok kosz tu je 11,90 zł 
i moż na go zna leźć w skle pie Hi st mag org. ST 
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