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Krzysz tof Po lacz kie wicz 
 
– W 2020 ro ku za kła da li śmy na in we sty cje 192 
mi lio ny zło tych, tym cza sem wy ko na nie za -
mknę ło się w kwo cie pra wie 200 mi lio nów 
zło tych. Tym ra zem w bu dże cie prze wi dzia ne 
ma my re kor do we 214 mi lio ny zło tych. 
Rok 2021 to czas in ten syw nych prac nad du -
ży mi i trwa ją cy mi już in we sty cja mi. Pod tym 

wzglę dem bę dzie to re kor do wy rok w hi sto rii 
mia sta. Chciał bym w tym miej scu uspo ko ić 
miesz kań ców, że wszyst kie roz po czę te pro jek -
ty zo sta ną zre ali zo wa ne i nie gro zi im, mi mo 
pan de micz ne go cza su, za trzy ma nie prac. Kon -
stru owa li śmy nasz bu dżet w spo sób prze my śla -
ny i ma jąc pew ność, że stać nas na re ali za cję 
tych am bit nych pla nów. Dla te go żad nej in we -
sty cji za pi sa nej wcze śniej w pla nie – tej du żej 

i tej ma łej – nic nie gro zi. To nie ozna cza, że 
nie oba wia my się bie żą ce go ro ku bu dże to we -
go. Oczy wi ście, wpływ na bu dżet na dal bę dzie 
z pew no ścią mia ła pan de mia Co vid -19, ale 
z tym so bie ra dzi my i wie rzę, że tak bę dzie na -
dal – pod kre śla Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy -
dent So snow ca. 

Wśród in we sty cji – nie któ re z nich pre zen tu -
je my we wnątrz nu me ru – są m.in. bu do wa Za -

głę biow skie go Par ku Spor to we go, Cen trum 
Edu ka cji Eko lo gicz nej – czy li no we Eg zo ta -
rium, re wi ta li za cja Par ku Ty siąc le cia, mo der ni -
za cja kry tej pły wal ni przy ul. Że rom skie go, dal -
szy roz wój mo ni to rin gu miej skie go, mo der ni -
za cja ko lej nych przejść pod ziem nych i wę złów 
prze siad ko wych, prze bu do wa pla cu przed 
dwor cem czy dłu go wy cze ki wa na prze bu do wa 
uli cy Ku ku łek.

W tym roku na inwestycje miejskie przewidziano w Sosnowcu aż 214 milionów złotych!
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Koszykarki CTL Zagłębie 
przygotowują się do fazy play-
off. Po pierwszym zwycięstwie 
na wyjeździe ze Ślęzą Wrocław 
zawodniczki liczą na to, że 
przystąpią do niej z szóstego 
miejsca po fazie zasadniczej. 
– To był mecz, który musieliśmy 
wygrać. We Wrocławiu to moje 
dziewczyny wykazały więcej 
zimnej krwi i mogliśmy 
triumfować – przyznaje trener 
Adam Kubaszczyk.

str. 3 ➤ str. 11 ➤

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy gra już 29. raz! 
Każdy może pomóc, dorzucając 
się do wirtualnej skarbonki, 
w której znajdą się prawdziwe 
pieniądze lub wziąć udział 
w internetowej aukcji. 
Do wygrania m.in. pióro 
prezydenta Polski, patronat 
nad Stawikami, pakiet 
przygotowany przez zespół 
Skankan, a nawet kawałek… 
buspasa.

ar
c 

Ar
m

ag
ie

dr
on

/D
am

ia
n 

So
do

Gigantyczny plac budowy jednej z największych miejskich inwestycji, czyli Zagłębiowskiego Parku Sportowego. 
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CiepłoBus dla potrzebujących

Krzysztof Polaczkiewicz 
 
– To wspól na ini cja ty wa Wy dzia łu Po li ty -
ki Spo łecz nej Urzę du Miej skie go oraz 
Cen trum Usług So cjal nych i Wspar cia. 
Au to bus zo stał udo stęp nio ny przez so sno -
wiec ki PKM So sno wiec. Chce my w ten 
spo sób po móc oso bom naj bar dziej po trze -
bu ją cym. Nad cho dzą zim ne dni, dla wie lu 
z nich za pew ne bę dzie to je dy ny cie pły po -
si łek w cią gu dnia – mó wi Ar ka diusz Chę -
ciń ski, pre zy dent So snow ca. 

Każ de go dnia au to bus jest pod sta wia ny 
w oko li cach ul. Ro bot ni czej na Kon stan -
ty no wie, o godz. 15.45. Po ok. 30 mi nu -
tach wy ru sza w tra sę, aby od wie dzić so -
sno wiec kie dziel ni ce. 

– W każ dym z po ni żej po da nych 
miejsc au to bus bę dzie się za trzy my wał 
na kil ka dzie siąt mi nut do go dzi ny, aby 
moż na się by ło ogrzać i spo koj nie spo żyć 
po si łek. Prze wi du je my, że au to bus bę -
dzie jeź dził po mie ście do pół no cy. 
Ostat nim przy stan kiem bę dzie ogrze wal -
nia miesz czą ca się przy ul. Piotr kow -
skiej 23. W przy pad ku gdy bę dzie ta ka 
po trze ba, au to bus prze wie zie wów czas 
do ogrze wal ni oso by bez dom ne – pod -
kre śla Le szek Fa lis, dy rek tor so sno wiec -
kie go Cen trum Usług So cjal nych 
i Wspar cia. CiepłoBus bę dzie jeź dził 
po So snow cu do 15 lu te go. – To wstęp -
na da ta za koń cze nia na szej ak cji. Je śli wa -
run ki po go do we bę dą nie sprzy ja ją ce, nie 

wy klu cza my, że ak cja bę dzie prze dłu żo -
na – do da je Sa bi na Sta nek, na czel nik 
Wy dzia łu Po li ty ki Spo łecz nej UM w So -
snow cu. 

Miasto

Od połowy stycznia po ulicach Sosnowca jeździ CiepłoBus, w którym osoby najbardziej potrzebujące mogą się 
ogrzać i spożyć gorący posiłek. 

ROZKŁAD JAZDY CIEPŁOBUSA

Rozkład jazdy CiepłoBusa  
15.45 Konstantynów, ul. Robotnicza 
16.30 Pogoń, ul. Kasztanowa 
17.15 Pogoń, ul. Niepodległości (przychodnia) 
18.00 Milowice (przychodnia) 
18.30 Stary Sosnowiec – Kresowa parking 
19.00 Centrum, ul. Teatralna, parking Teatru Zagłębia 
20.00 ul. Partyzantów, ul. 1-go Maja 
21.00 Modrzejów, ul. Orląt Lwowskich obok rynku 
22.00 Klimontów, ul. Dobrzańskiego obok parku 
23.00 Kazimierz kopalnia 
23.45 ul. Szymanowskiego 5a 
24.00 Ogrzewalnia, ul. Piotrkowska 23CiepłoBus przemieszcza się w godzinach popołudniowych do północy 

każdego dnia. 
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W sprawie osób bezdomnych,  
które np. przebywają na klatkach 

schodowych budynków 
mieszkalnych, prosimy  

o kontakt ze strażą miejską  
pod nr tel. 32 296 06 54. 

Funkcjonariusze zapowiedzieli 
także, że częściej będą odwiedzali 

miejsca, gdzie koczują osoby 
bezdomne. 

W grud niu do tar ła do nas smut na wia do -
mość do ty czą ca na szej wspaniałej ak tor ki 
– Ewy Kop czyń skiej (na zdjęciu). 

Ak tor ka sosnowieckiego Te atru za raz 
po świę tach tra fi ła nie przy tom na do szpi ta -
la z pęk nię tym tęt nia kiem, w wy ni ku któ -
re go do szło do krwo to ku pod pa ję czy nów -
ko we go z tęt ni cy środ ko wej mó zgu. Przez 
trzy ty go dnie by ła w śpiącz ce. W po nie -
dzia łek, 18 stycz nia, otwo rzy ła oczy i po -
wo li od zy sku je świa do mość, co bar dzo do -
brze ro ku je. Na dzień dzi siej szy stwier dzo -
no cał ko wi ty nie do wład czte ro koń czy no -
wy. Jest pod łą czo na do re spi ra to ra, nie od -
dy cha sa mo dziel nie i prze szła rów nież za -
bieg tra che oto mii. 

Nie ste ty, bez kosz tow nej re ha bi li ta cji 
Ewa nie ma szans na po wrót do nor mal -
ne go funk cjo no wa nia. Wy ma ga spe cja li -

stycz nej opie ki w ośrod ku re ha bi li ta cyj -
nym, któ ry za pew ni jej rów nież do stęp 
do od po wied niej do jej sta nu zdro wia te -
ra pii. 

W związ ku z tym ma my do na szych 
Czy tel ni ków ogrom ną proś bę – po ni żej po -
da je my nu mer kon ta Fun da cji „Świa tło”, 
na któ re mo że cie wpła cać pie nią dze na re -
ha bi li ta cję Ewy. 

Pa mię taj cie – li czy się każ da zło tów ka! red

Pomoc dla Ewy Kopczyńskiej

POMOC NA WAGĘ ŻYCIA

Fundacja „Światło” 
ul. Grunwaldzka 64, 87-100 Toruń 
Bank Pekao S. A. 
34 1240 4009 1111 0000 4490 9943  
z dopiskiem „Ewa Kopczyńska”

arc Teatr Zagłębia

Jeśli chcesz złożyć wniosek na docieplenie domu i wymianę 
pieca, w ramach programu „Czyste Powietrze”, nie musisz już 
jeździć do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
 
Od 1 lu te go po mo gą urzęd ni cy z Wy dzia łu Eko lo gii i Go spo dar ki 
Od pa da mi. – To bę dzie kom plek so wa ob słu ga. Prze ka że my 
miesz kań com wszyst kie po trzeb ne in for ma cje. My też przyj mie -
my wnio ski i prze śle my je do Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro -
ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej. Po mo że my w po praw nym 
zło że niu wnio sku i roz li cze niu przy zna ne go do fi nan so wa nia – wy -
ja śnia Mi chał Za strze żyń ski, za stęp ca pre zy den ta Sosnowca. 

Punkt bę dzie dzia łał wła śnie w bu dyn ku urzę du przy uli cy 
Mo ścic kie go 14. – Za chę ca my miesz kań ców do umó wie nia się 
na wi zy tę pod nu me rem te le fo nu 32 296 05 74 lub 32 296 08 25. 
Te le fo ny bę dą do stęp ne w go dzi nach pra cy urzę du. Od po wie -
my na wszyst kie py ta nia – do da je pre zy dent Za strze żyń ski. 

– Li czy my na to, że utwo rze nie punk tu u nas w urzę dzie 
znacz nie zwięk szy za in te re so wa nie miesz kań ców tym pro gra -
mem, a co za tym idzie, ko lej ne kop ciu chy bę dą zni ka ły z mia -
sta – mó wi Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. ST

Sześć firm jest za in te re so wa nych prze bu do wą czę ści uli cy Naf -
to wej. Po ten cjal ni wy ko naw cy za wy ko na nie za da nia chcie li by 
otrzy mać od 2,2 do 4,7 mln zł. To nie ko niec po stę po wa nia, 
przed na mi au kcja elek tro nicz na. 

W ra mach umo wy wy ko naw ca, w cią gu mak sy mal nie 36 ty -
go dni, bę dzie mu siał naj pierw za pro jek to wać ro bo ty, a po tem je 
wy ko nać. Mo wa o re mon cie 600-me tro we go od cin ka uli cy: 
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. Za pro po no wa ne 
w cza sie otwar cia ofer ty nie mu szą być osta tecz nie. Te raz przed pra -
cow ni ka mi Miej skie go Za kła du Usług Ko mu nal nych oce na ofert 
i au kcja elek tro nicz na, któ ra osta tecz nie wy ło ni wy ko naw cę.  KP

Wniosek złożysz  
w Sosnowcu

Naftowa czeka  
na wykonawcę

Wizyta w WFOŚiGW w Katowicach już nie będzie konieczna. 
Teraz pomogą urzędnicy w  w Sosnowcu. 
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Orkiestra zagra z głową i… dla głowy już w ostatni dzień stycznia

WRESZCIE WIELKI FINAŁ!

Sylwia Turzańska 
 
Na au kcje tra fi ło wie le cie ka wych rze czy: so sno -
wiec kie książ ki, miej skie ga dże ty, pa kiet ze spo łu 
Skan kan, wi zy ta Zu zi na uro dzi nach, pa tro nat 
nad Sło wi ka mi. Naj więk sze za in te re so wa nie mo -
że wzbu dzić ka wa łek… bu spa sa i pió ro pre zy den -
ta An drze ja Du dy. Nie wszy scy po pie ra ją to, że 
bu spa sy ist nie ją, ale na pew no znaj dą się chęt ni, 
któ rzy chcie li by mieć „cząst kę” bu spa sa w swo im 
do mu i jed no cze śnie wes przeć szczyt ny cel. Przed -
mio tem au kcji jest znak D -12 z za gó rzań skie go 
bu spa sa, z pod pi sem pre zy den ta Ar ka diu sza Chę -
ciń skie go. Ostra ry wa li za cja po win na to czyć się 
tak że o zdo by cie pió ra pre zy den ta Pol ski. Pió ro 
zo sta ło po da ro wa ne przez An drze ja Du dę na au -
kcję cha ry ta tyw ną Ca ri tas Die ce zji So sno wiec kiej, 
a wy li cy to wa ne kil ka lat te mu przez pre zy den ta 
So snow ca Ar ka diu sza Chę ciń skie go. – Od lat 
wspie ram za rów no Ca ri tas, jak i Wiel ką Or kie strę 
Świą tecz nej Po mo cy. Pió ro Pre zy den ta RP po -
mo gło wes przeć po wsta nie Die ce zjal ne go Do mu 
Mat ki i Dziec ka w So snow cu. Wie rzę, że te raz re -
al nie po mo że w za ku pie sprzę tu dla la ryn go lo gii, 
oto la ryn go lo gii i dia gno sty ki gło wy – mó wi pre -
zy dent So snow ca Ar ka diusz Chę ciń ski. 

Te go rocz ne ha sło WOŚP to „Gra my z gło -
wą!”, po nie waż pie nią dze bę dą prze zna czo ne 
na za kup no wo cze snych urzą dzeń me dycz nych 
dla od dzia łów la ryn go lo gicz nych i dia gno sty ki 
gło wy. 

So sno wiec znaj dzie się po now nie w sa mym 
epi cen trum wy da rzeń. Re la cje z mia sta bę dzie 
moż na zo ba czyć na ży wo w TVN, TTV 
i TVN24. Co zo ba czy my na ekra nach? 

– W tym ro ku po ka zu je my lu dzi, któ rym po -
mo gła Wiel ka Or kie stra Świą tecz nej Po mo cy 
– mó wi Ewe li na Sta sik ze szta bu IX LO w So -
snow cu. – Po ka że my po ru sza ją ce hi sto rie, bę -
dzie my roz ma wia li z le ka rza mi od dzia łu la ryn -
go lo gii, ale też po łoż ni ka mi – do da je. Dzie ci 
oraz ich ro dzi ce opo wie dzą, kie dy i w ja ki spo -
sób po mo gła im WOŚP. Na uli cach mia sta po -
ja wi się WOŚPOBUS. Po jazd z wo lon ta riu sza -
mi bę dzie się za trzy my wać w kil ku miej scach 
mia sta. Tra dy cyj nie jak do tej po ry, w Cen trum 
In for ma cji Miej skiej, bę dzie dzia łał przy sta nek 
cie pła dla wo lon ta riu szy, z za cho wa niem re żi mu 
sa ni tar ne go. 

Po nad to w miej skich me diach spo łecz no ścio -
wych, przez ca ły dzień, bę dzie moż na śle dzić, 
jak Or kie stra gra na te re nie mia sta. Tra dy cyj -
nym punk tem będzie nie zwy kłe świa teł ko 
do nie ba, któ re tak że bę dzie moż na obej rzeć 
w te le wi zji. Jed nak naj waż niej sze jest ze bra nie 
jak naj więk szych fun du szy na rzecz Or kie stry. 
Swo ją eSkarbonkę za ło żył już pre zy dent So -
snow ca, a od star tu, dzię ki dat kom miesz kań -
ców, uda ło się już ze brać na kon cie 4400 zł. By 
w ten spo sób wes przeć WOŚP, wy star czy wejść 
na https://eskar bon ka.wosp.org.pl/wbt7w y 
i wpła cić do wol ną kwo tę. 

Już po raz kolejny Sosnowiec gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W zmienionej formule, ale dalej głośno i z przytupem. Niewykluczone, że jeszcze donośniej niż 
do tej pory. Nie zabraknie oryginalnych aukcji, nietypowych akcji oraz dobrej zabawy. 

Przyłącz się do licytacji i wygraj: zestaw gadżetów przygotowany przez grupę Skankan, zaproszenie Zuzi na urodziny, przejażdżkę zabytkowym autobusem czy kawałek buspasa z podpisem prezydenta miasta. 

Własna ławeczka w Parku Sieleckim czy pióro prezydenta Andrzeja Dudy? Oto jest pytanie do uczestników aukcji. 

Licytujmy:

• Patronat nad Stawikami 
https://allegro.pl/oferta/zostan-patronem-sosnowieckich-stawikow-10143517051 
 • Legitymacja Polskiego Związku Zjazdowego 
https://allegro.pl/oferta/legitymacja-polskiego-zwiazku-zjazdowego-10143816493 
 • Nazwa dla złotej rybki z Kazimierza 
https://allegro.pl/oferta/nazwij-zlota-rybke-z-kazimierza-10144001300 
 • Sosnowiecki buspas w twoim domu 
https://allegro.pl/oferta/sosnowiecki-buspas-w-twoim-domu-10161221326 
 • Przejazd zabytkowymi autobusami 
Przejażdżka zabytkowymi autobusami 10157810891 - Charytatywni Allegro  
 • Pióro Andrzeja Dudy wylicytowane w trakcie koncertu Caritas  
https://allegro.pl/oferta/pioro-andrzeja-dudy-wylicytowane-w-aukcji-caritasu-10161107649 
 Wszystkie aukcje są dostępne na Allegro, na koncie Sosno_licytuje 
https://allegro.pl/uzytkownik/Sosno_licytuje?bmatch=cl-dict210105-ctx-uni-1-4-0112
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LOKALIZACJA POJEMNIKÓW DO ZBIÓRKI RTV I AGD:

ul. Narutowicza 54, ul. Akacjowa 45-49, ul. Legionów 2B/4,  
ul. Wysoka 1a, ul. Kierocińskiej 20, ul. Daleka 14, 
 ul. Szosowa 13-31 (naprzeciwko Lewiatana), ul. Hallera 60-60g, 
ul. Staropogońska 65, ul. Witkiewicza 10-20, ul. Pola 1-13,  
ul. Goszczyńskiego 1-15, CKZiU – Technikum nr 4 – ul. Kilińskiego, 
Zespół Szkół nr 2 – ul. Bolesława Prusa 253A, ul. Dworska 2-12, 
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych – ul. Jagiellońska, 
ul. Białostocka 30-34, kontener IV LO – Niepodległości/Zilingera, 
ul. Podjazdowa 15, Miejska Biblioteka Publiczna –  
ul. Kisielewskiego, ul. Konstytucji 21-25, ul. Dybowskiego 35-45, 
ul. Wagowa 60-70, Szkoła Podstawowa nr 15 – ul. Wojska 
Polskiego, Szkoła Podstawowa nr 20 – ul. Andersa, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 11 – ul. Skwerowa 21, Stadion Niwka –  
ul. Orląt Lwowskich 70, MOSiR (basen) – ul. Dobrzańskiego,  
ul. Kielecka 1-3, ul. Gwiezdna 8. 

Miasto

Sprzęt RTV i AGD będzie można bez obaw wyrzucić do takich 
pojemników. 
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Na ko lej ne ta kie po jem ni ki miesz kań cy cze ka li od daw na. Te raz 
bę dą mo gli szyb ko i spraw nie po zbyć się drob ne go sprzę tu RTV 
i AGD. Na uli cach So snow ca po ja wi 20 do dat ko wych po jem ni -
ków prze zna czo nych do zbiór ki drob ne go sprzę tu RTV i AGD. 
To efekt no we go po ro zu mie nia po mię dzy mia stem 
i REMONDIS MPGO So sno wiec Sp. z o.o. W ra mach tej 
umo wy miesz kań cy bę dą mo gli zo stawić w nich ma ło ga ba ry to -
we elek tro od pa dy, czy li sprzę ty, któ re nie prze kra cza ją roz mia -
rów 60x40 x20 cm. Do za dań pra cow ni ków so sno wiec kie go od -
dzia łu Re mon dis na le ży tak że mo ni to ring i suk ce syw ny od biór 
i re cy kling elek tro śmie ci, któ re sta ną się je go wła sno ścią. Wy bór 
miejsc, gdzie miesz kań cy bę dą mo gli wy rzu cić ma łe AGD czy 
RTV, nie jest przy pad ko wy i zo stał ści śle usta lo ny z gmi ną.  

To nie wszyst kie ko rzyst ne zmia ny. Do dat ko wo miesz kań cy 
So snow ca uzy ska ją tak że do stęp do plat for my na stro nie: 
www.de cy du jesz.pl, gdzie bę dą mo gli zgło sić po trze bę od bio ru 
du że go AGD bez po śred nio z do mu. Ta usłu ga re ali zo wa na jest 
tak że bez płat nie przez REMONDIS Elec tro re cyc ling Sp. z o.o. 
oraz Elec tro -Sys tem Or ga ni za cja Od zy sku SEiE SA. W jej skład 
wcho dzi od biór: pra lek, lo dó wek, za mra ża rek, zmy wa rek i ku -
che nek. By po zbyć się sta re go sprzę tu, trze ba bę dzie wy peł nić for -
mu larz do stęp ny na stro nie in ter ne to wej pro jek tu.  

Do dat ko we za da nie bę dzie roz sze rze niem obo wią zu ją cej obec -
nie umo wy po mię dzy spół ką i mia stem i bę dzie re ali zo wa ne bez -
płat nie. Do tej po ry na uli cach So snow ca funk cjo no wa ło 10 ta -
kich po jem ni ków na elektroodpady ob ję tych prze tar giem. ST

Krzysztof Polaczkiewicz 
 
Grun tow ną prze bu do wę cze ka 400-me -
tro wy od ci nek to ro wi ska i jezd ni na od cin -
ku od ul. Mo ścic kie go do ul. 3 Ma ja. – Li -
nia wbu do wa na w ul. Ma ła chow skie go to 
li nia jed no to ro wa, wo bec cze go nie ma 
moż li wo ści pro wa dze nia na niej prac mo -
der ni za cyj nych przy utrzy ma nym ru chu 
tram wa jów. Pra ce roz pocz ną się do pie ro 
od lu te go, gdyż nie chcie li śmy prze ry wać 
ru chu tram wa jo we go w grud niu, w okre sie 
przed świą tecz nym, póź niej mie li śmy wie le 
wol nych dni, a roz po czy na nie prac w środ -
ku naj zim niej sze go mie sią ca ro ku też nie 
mia ło więk sze go sen su. Te raz nie ma już 
po wo du, by dłu żej zwle kać, więc za czy na -
my – wy ja śnia An drzej Zo wa da, rzecz nik 
spół ki Tram wa je Ślą skie S.A. 

No we to ro wi sko wy bu do wa ne bę dzie 
w 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 wy ko rzy sta niem mas za le -
wo wych. Zmo der ni zo wa ny zo sta nie też 
m.in. układ za si la nia, sieć trak cyj na i sys -
tem oświe tle nia ulicz ne go, a prze bu do wa 
obej mie rów nież 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 uli cy 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 pre zes spół ki Tram wa je Ślą skie S.A. 
Bo le sław Kna pik. 

Uli ca Ma ła chow skie go w So snow cu 
w czę ści prze wi dzia nej obec nie do mo der -
ni za cji ma zmie nić się w dep tak. Pla ny 
mia sta w tym za kre sie są bez po śred nio 
zwią za ne z in we sty cją spół ki Tram wa je 
Ślą skie S. A., jed nak w tym przy pad ku, za -
kres miej ski ma być re ali zo wa ny po za koń -
cze niu prac to ro wych. – 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. 

Re ali za cja prac to ro wych w ul. Ma ła -
chow skie go w So snow cu ma po trwać 10 

mie się cy, za tem ro bo ty po win ny za koń czyć 
się naj póź niej we wrze śniu 2021 r. War tość 
in we sty cji tram wa jo wej wy no si 6,2 mln zł 
net to. 

Za da nie Tram wa jów Ślą skich jest ele -
men tem „Zin te gro wa ne go Pro jek tu mo -
der ni za cji i roz wo ju in fra struk tu ry tram wa -
jo wej w Aglo me ra cji Ślą sko – Za głę biow -
skiej wraz z za ku pem ta bo ru tram wa jo we -
go” współ fi nan so wa ne go przez Unię Eu -
ro pej ską ze środ ków Fun du szu Spój no ści 
w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra -
struk tu ra i Śro do wi sko w per spek ty wie 
UE 2014-2020. 

Ge ne ral nym wy ko naw cą za da nia jest 
gli wic ka fir ma Si le sia In vest. 

 Jak bę dzie wy glą da ła uli ca po wspól -
nych zmia nach TŚ i mia sta?  

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, 
za koń czo na ma łym ron dem, aby móc za -
wró cić. Pro jekt obej mu je rów nież mo der -
ni za cję uli cy Ko ściel nej mię dzy uli ca mi 
Mo drze jow ską a Ma ła chow skie go. 

W dru giej czę ści, czy li do skrzy żo wa nia 
z uli cą Tar go wą, dro ga ma być wy łą czo -
na z ru chu, po za do jaz da mi miesz kań ców 
do we wnętrz nych pla ców. Nie bę dzie już 
moż li wo ści do jaz du do al. Zwy cię stwa, 
od stro ny ul. Ma ła chow skie go. Re mon tem 
ma być rów nież ob ję ta uli ca Tar go wa 
na dłu go ści do ul. Mo drze jow skiej. 

Ostat ni frag ment po mię dzy bu dyn kiem 
Urzę du Miej skie go przy Ma ła chow skie go 
a ul. 3 Ma ja, ze wzglę du na par king, rów -
nież ma być dwu kie run ko wy.  

Przy skrzy żo wa niu z uli cą Tar go wą 
rów nież po ja wi się ma łe rond ko. 

– Chciał bym z te go miej sca za pew nić 
wła ści cie li lo ka li ga stro no micz nych znaj -
du ją cych się przy ul. Ma ła chow skie go, że 
bę dzie my czy nić sta ra nia, aby ście mo gli 
jak naj dłu żej mo gli nor mal nie pra co wać. 
Wię cej o na szej czę ści prze bu do wy uli cy 
Ma ła chow skie go, ob jaz dach i utrud nie -
niach do wie cie się, śle dząc in for ma cje 
na na szej stro nie miej skiej – do da je pre zy -
dent Chę ciń ski.

Nowe pojemniki  
na elektroodpadyPrzebudowa ulicy 

Małachowskiego
Od poniedziałku 1 lutego ruch tramwajów wzdłuż ul. Małachowskiego w Sosnowcu jest wstrzymany.  
Tym samym rozpoczną się prace modernizacyjne torowiska na odcinku od ul. Mościckiego do ul. 3 Maja.

Torowisko tramwajowe na pierwszy ogień

ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU PRZY UL. MAŁACHOWSKIEGO OD 1 LUTEGO 2021 

• tramwaje linii nr 24 będą kursować w relacji: Sosnowiec Konstantynów Okrzei – Sosnowiec Ostrogórska; 
• tramwaje linii nr 26 będą kursować w relacji: Mysłowice Dworzec PKP – Sosnowiec Pogoń Akademiki,  

z pominięciem ul. Małachowskiego; 
• tramwaje linii nr 27 będą kursować w relacji: Sosnowiec Kazimierz Górniczy pętla – Będzin Osiedle Zamkowe pętla,  

z pominięciem ul. Małachowskiego; 
• uruchomiona zostanie tymczasowa linia nr 35 w relacji: Sosnowiec Zagórze pętla – Sosnowiec Milowice pętla; 
• dla linii nr 21 zmieni się rozkład jazdy kursów nocnych. 

Intensywne prace w ścisłym centrum miasta mają zakończyć się po wakacjach. 
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Inwestycja na ulicy Kukułek  
już rozpoczęta

W pierwszej fazie 
wykonawca prac skupi się na 
jednokierunkowym odcinku 
ulicy Kukułek: od 
skrzyżowania z ulicą 
Kombajnistów do ulicy 
Koźlej oraz samej ul. Koźlej. 
 
W związ ku z tym od 25 stycz -
nia bę dą obo wią zy wa ły ob jaz -

dy. Dla kie row ców po ru sza ją -
cych się mię dzy uli cą Kom baj -
ni stów i 11 Li sto pa da re ko -
men do wa ny jest ob jazd uli cą 
Za ru skie go. 

Do jazd i wy jazd z osie dli 
wo kół uli cy Ku ku łek, w kie -
run ku ul. Kom baj ni stów, jest 
moż li wy po przez ul. Kli mon -
tow ską i Pod ha lań ską. 

Wy ko naw cą war tej 5,9 mln 
zł prze bu do wy jest Jun ko bud 
sp. z o.o. ze Świę to chło wic. 
Pra ce bę dą po le ga ły na wy bu -
do wa niu prak tycz nie no wej 
jezd ni na dłu go ści 1,7 km. 
Uło żo na zo sta nie no wa pod -
bu do wa dro gi oraz no wy as -
falt, a tak że chod nik i oświe -
tle nie. 

– U nie któ rych kie row ców 
no wa dro ga spra wia, że jeż dżą 
szyb ciej niż na le ży. Dla te go 
za dba my o uspo ko je nie jaz dy 
w tym miej scu. 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 w ich 
re jo nie – wy ja śnia Ar ka diusz 
Chę ciń ski, pre zy dent So -
snow ca. Zmie ni się rów nież 
or ga ni za cja ru chu na uli cy 11 
li sto pa da. Kie row com po now -
nie zo sta nie udo stęp nio -
na moż li wość zjaz du w ul. Ku -
ku łek dla ja dą cych od stro ny 
Niw ki i Dań dów ki. 

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

reklama

reklama

Przebudowa obejmie 1,7 kilometrowy odcinek ul. Kukułek. 
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ADWOKAT RADZI ILONA CEBO-KUBICZEK  
adwokat

Odpowiedzialność 
wynajmującego 
za mieszkanie  

W związ ku z czę sty mi za py ta nia mi do ty czą cy mi róż 
nych nie pra wi dło wo ści do ty czą cych wy naj mu 
miesz kań przed sta wiam praw ną od po wie dzial ność 
wy naj mu ją ce go. 
Każ da oso ba wy naj mu ją ca miesz ka nie ma sze reg 
obo wiąz ków wo bec swo ich lo ka to rów. Cho ciaż 
więk szość wła ści cie li ma świa do mość, że na jem cy 
bę dą pła cić czynsz co mie siąc po pod pi sa niu umo wy 
naj mu, jed nak za po mi na ją o tym, że ma ją oni wo bec 
nich pew ne ocze ki wa nia. Oso ba, któ ra wy naj mu je 
ko muś miesz ka nie, jest od po wie dzial na za za pew 
nie nie lo ka to ro wi lo ka lu miesz kal ne go. Ter min 
„miesz kal ny” ozna cza, że  wy naj mo wa na nie ru cho 
mość mu si nada wać się do za miesz ka nia, być wol 
na od za gro żeń i wad kon struk cyj nych oraz być 
zgod na ze wszyst ki mi prze pi sa mi bu dow la ny mi. Lo 
kal nie zdat ny do miesz ka nia to ta ki, w któ rym brak 
dzia ła ją cej in sta la cji wod no ka na li za cyj nej, ga zo wej 
lub elek trycz nej, wy bi te są okna lub drzwi, bu dyn ki 
są brud ne i za nie dba ne w stop niu nie speł nia ją cym 
wy mo gów sa ni tar nych. Za nie dba nia w tej kwe stii ze 
stro ny wła ści cie la, mo gą zo stać uzna ne za wy kro 
cze nie w cza sie roz pra wy są do wej, je że li zo sta nie 
po zwa ny przez na jem cę. W rze czy wi sto ści sąd mo 
że przy znać na jem cy od szko do wa nie po przez ob ni 
że nie czyn szu, ja ki na jem ca za pła ci wy naj mu ją ce mu. 
Ist nie je kil ka pod sta wo wych kro ków, któ re wła ści 
ciel po wi nien wy ko nać, aby je go nie ru cho mość 
nada wa ła się do za miesz ka nia. Pod sta wo we obo 
wiąz ki wła ści cie la za tem obej mu ją: 
• zgod ność ze wszyst ki mi prze pi sa mi bu dow la ny mi 

po twier dzo ne pro to ko łem zdaw czo od bior czym, 
• za pew nie nie nie zbęd nych urzą dzeń grzew czych, 

elek trycz nych oraz cie płej i zim nej wo dy, 
• do ko na nie wszel kich wy ma ga nych na praw, nie 

wy ni ka ją cych z nie wła ści we go użyt ko wa nia lo 
ka lu,  

• kon tro la nie ru cho mo ści za każ dym ra zem, gdy jest 
ona wy naj mo wa na w ce lu usta le nia, czy speł nia 
ona wy mo gi bez pie czeń stwa i od po wied nie stan 
dar dy.  

Wła ści cie le są przede wszyst kim od po wie dzial ni 
za za pew nie nie wa run ków miesz ka nio wych wy naj 
mo wa nej nie ru cho mo ści, są rów nież od po wie dzial 
ni za nie któ re na pra wy. Wła ści ciel miesz ka nia mu si 
wy ko nać wszel kie pra ce kon ser wa cyj ne, któ re są 
nie zbęd ne do utrzy ma nia wa run ków naj mu. Zgod 
nie z art. 6a usta wy o ochro nie praw lo ka to rów, 
miesz ka nio wym za so bie gmi ny i o zmia nie Ko dek 
su cy wil ne go „Wy naj mu ją cy jest obo wią za ny do za 
pew nie nia spraw ne go dzia ła nia ist nie ją cych in sta 

la cji i urzą dzeń zwią za nych z bu dyn kiem umoż li wia 
ją cych na jem cy ko rzy sta nie z wo dy, pa liw ga zo 
wych i cie kłych, cie pła, ener gii elek trycz nej, dźwi 
gów oso bo wych oraz in nych in sta la cji i urzą dzeń 
sta no wią cych wy po sa że nie lo ka lu i bu dyn ku okre 
ślo ne od ręb ny mi prze pi sa mi 2. W ra zie od da nia 
w na jem lo ka lu opróż nio ne go przez do tych cza so 
we go na jem cę, wy naj mu ją cy jest obo wią za ny wy 
mie nić zu ży te ele men ty wy po sa że nia lo ka lu. 3. 
Do obo wiąz ków wy naj mu ją ce go na le ży w szcze gól 
no ści: 1) utrzy ma nie w na le ży tym sta nie, po rząd ku 
i czy sto ści po miesz czeń i urzą dzeń bu dyn ku, słu żą 
cych do wspól ne go użyt ku miesz kań ców, oraz je go 
oto cze nia; 2) do ko ny wa nie na praw bu dyn ku, je go 
po miesz czeń i urzą dzeń, o któ rych mo wa w pkt 1, 
oraz przy wró ce nie po przed nie go sta nu bu dyn ku 
uszko dzo ne go, nie za leż nie od przy czyn, z tym że 
na jem cę ob cią ża obo wią zek po kry cia strat po wsta 
łych z je go wi ny; 3) do ko ny wa nie na praw lo ka lu, na 
praw lub wy mia ny in sta la cji i ele men tów wy po sa 
że nia tech nicz ne go w za kre sie nie ob cią ża ją cym na 
jem cy, a zwłasz cza: a) na praw i wy mia ny we wnętrz 
nych in sta la cji: wo do cią go wej, ga zo wej i cie płej wo 
dy – bez ar ma tu ry i wy po sa że nia, a tak że na praw 
i wy mia ny we wnętrz nej in sta la cji ka na li za cyj nej, 
cen tral ne go ogrze wa nia wraz z grzej ni ka mi, in sta la 
cji elek trycz nej, an te ny zbior czej – z wy jąt kiem 
osprzę tu, b) wy mia ny pie ców grzew czych, sto lar ki 
okien nej i drzwio wej oraz pod łóg, po sa dzek i wy kła 
dzin pod ło go wych, a tak że tyn ków”. W związ ku 
z po wyż szym wy naj mu ją cy jest praw nie od po wie 
dzial ny za na pra wę wszel kich wad i bę dzie od po 
wie dzial ny za wszel kie ob ra że nia wy ni ka ją ce ze 
swo ich za nie dbań. Dla bez pie czeń stwa na le ży spo 
rzą dzić pro to kół zdaw czo od bior czy sta nu miesz 
ka nia. Wła ści ciel miesz ka nia nie po no si jed nak od 
po wie dzial no ści za na pra wę szkód wy rzą dzo nych 
przez na jem cę lub je go ro dzi nę, go ści lub zwie rzę ta 
do mo we. Obo wiąz ki wła ści cie la wią żą się rów nież 
z kau cją lo ka to ra. Każ dy wy naj mu ją cy ma pra wo 
ob cią żyć na jem ców kau cją za bez pie cza ją cą. Kau cja 
sta no wi for mę za bez pie cze nia dla wła ści cie la 
na wy pa dek, gdy by na jem ca nie za pła cił czyn szu, 
znisz czył nie ru cho mość lub w in ny spo sób na ru szył 
umo wę naj mu. Ist nie ją rów nież szcze gó ło we za sa 
dy prze cho wy wa nia de po zy tu za bez pie cza ją ce go, 
zwro tu de po zy tu za bez pie cza ją ce go oraz spo so bu 
po stę po wa nia z de po zy tem za bez pie cza ją cym 
w przy pad ku sprze da ży nie ru cho mo ści. Zgod nie 
z art. 5 usta wy o ochro nie praw lo ka to rów, miesz 
ka nio wym za so bie gmi ny i o zmia nie Ko dek su cy 
wil ne go kau cja pod le ga zwro to wi w cią gu mie sią ca 
od dnia opróż nie nia lo ka lu lub na by cia je go wła sno 
ści przez na jem cę, po po trą ce niu na leż no ści wy naj 
mu ją ce go z ty tu łu naj mu lo ka lu”. Wy naj mu ją cy są 
zo bo wią za ni do prze strze ga nia tych prze pi sów. 
W przy pad ku ich nie prze strze ga nia mo gą po nieść 
kon se kwen cje praw ne.

Zmiany prawa 
telekomunikacyjnego 
i prawo do 
wypowiedzenia 
umowy  

„Operator telekomunikacyjny zamierza nałożyć na mnie 
karę finansową za rozwiązanie przeze mnie umowy 
na świadczenie usług telekomunikacyjnych, które nastąpiło 
w związku ze zmianą jej warunków i brakiem ich akceptacji 
z mojej strony. Zmiana warunków świadczenia usługi 
telekomunikacyjnej miała miejsce z dniem 21 grudnia 2020 
roku. Czy abonent ma prawo wypowiedzieć umowę, 
w przypadku braku akceptacji zmian umowy 
na świadczenie usługi telekomunikacyjnej bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów, nawet jeżeli warunki umowy 
zmieniają się w wyniku zmiany przepisów prawa? 
 
Zgod nie z prze pi sa mi pra wa te le ko mu ni ka cyj ne go (art.  60a 
i nast.) za sa dą jest upraw nie nie abo nen ta do wy po wie dze 
nia umo wy w przy pad ku jej zmia ny bez po no sze nia kon se 
kwen cji fi nan so wych. Jed nak że w okre ślo nych pra wem 
przy pad kach – w tym zmia ny umo wy wy ni ka ją cej bez po 
śred nio ze zmia ny pra wa – abo nent ma jąc pra wo do wy po 
wie dze nia umo wy, jest zo bo wią za ny do zwro tu przy zna nej 
ulgi pro por cjo nal nie do cza su, ja ki po zo stał do koń ca umo 
wy zgod nie z art. 57 ust. 6 pra wa te le ko mu ni ka cyj ne go.  

Za tem z punk tu wi dze nia przed sta wio ne go przez Pa 
na pro ble mu istot ne jest, ja kie go ro dza ju zmia na mia ła 
miej sce, w szcze gól no ści czy wy ni ka ła ona bez po śred nio 
z prze pi su pra wa oraz czy na stą pi ła zmia na umo wy lub wa 
run ków umo wy okre ślo nych w re gu la mi nie. Po win no to 
wy ni kać z po wia do mie nia otrzy ma ne go od ope ra to ra. 
Ope ra tor po wi nien po wia do mić abo nen ta o zmia nach 
w spo sób wska za ny od po wied nio w art. 60a ust. 1 i 60a 
ust 3 a pra wa te le ko mu ni ka cyj ne go. Je śli ope ra tor do ma 
ga się zwro tu ulgi w związ ku ze zmia na mi umo wy wy ni ka 
ją cy mi bez po śred nio ze zmia ny pra wa, ma do te go pra wo.  

W dniu 21 grud nia 2020 r. we szły w ży cie pro kon su 
menc kie zmia ny pra wa te le ko mu ni ka cyj ne go do ty czą ce 
m.in.  au to ma tycz ne go prze dłu ża nia umo wy i moż li wo ści 
zdal ne go (w for mie do ku men to wej) roz wią za nia, wy po 
wie dze nia, od stą pie nia od umo wy o świad cze nie usług te 
le ko mu ni ka cyj nych, obo wiąz ku in for ma cyj ne go przed au 
to ma tycz nym prze dłu że niem umo wy oraz in for mo wa nia 
abo nen ta o naj ko rzyst niej szych ofe ro wa nych pa kie tach ta 
ry fo wych. Po zmia nach do staw ca usług te le ko mu ni ka cyj 
nych, któ ry umoż li wia za wie ra nie umów w for mie do ku 
men to wej, ma obo wią zek umoż li wić abo nen to wi rów nież 
roz wią za nie, od stą pie nie od umo wy lub jej wy po wie dze 
nie w for mie do ku men to wej. 

Zgod nie z prze pi sa mi ko dek su cy wil ne go do za cho wa 
nia do ku men to wej for my czyn no ści praw nej wy star cza 
zło że nie oświad cze nia wo li w po sta ci do ku men tu, w spo 
sób umoż li wia ją cy usta le nie oso by skła da ją cej oświad cze 
nie. For ma do ku men to wa umoż li wia zło że nie oświad cze 
nia wo li, np. w po sta ci ob ra zu, dźwię ku czy gra fi ki. Treść 
oświad cze nia wo li mu si być utrwa lo na na ja kim kol wiek no 
śni ku, np. na pa pie rze, pli ku pdf, tak by moż li we by ło za po 
zna nie się z tre ścią oświad cze nia. Za po zna nie się z tre ścią 
do ku men tu jest za pew nio ne wte dy, gdy moż li we jest wie 
lo krot ne od czy ta nie lub od two rze nie je go tre ści po po 
wsta niu do ku men tu. Wy ma ga nia for my do ku men to wej 
speł nia np. sms, e ma il, faks. 

Je że li abo nent do ko na wy po wie dze nia umo wy w for 
mie do ku men to wej, do staw ca usług ma obo wią zek po wia 
do mie nia o otrzy ma niu oświad cze nia nie póź niej niż w cią 
gu jed ne go dnia ro bo cze go: SMSem na nu mer kon tak to 

wy abo nen ta lub  te le fo nicz nie, na wska za ny nu mer te le 
fo nu sta cjo nar ne go. Do staw ca usług ma 14 dni, by 
na trwa łym no śni ku, np. dro gą ma ilo wą, po twier dzić przy 
ję cie oświad cze nia ze wska za niem: na zwy usłu gi bę dą cej 
przed mio tem wy po wie dze nia, dnia otrzy ma nia oświad cze 
nia o wy po wie dze niu umo wy, dnia roz wią za nia umo wy. 

Zmia ny pra wa do ty czą tak że au to ma tycz ne go prze dłu że 
nia umo wy. Do tej po ry ope ra tor nie miał obo wiąz ku in for 
mo wa nia abo nen tów o au to ma tycz nym prze dłu że niu umo 
wy.  No we prze pi sy wpro wa dza ją ta ki obo wią zek. Do staw 
ca usług bę dzie in for mo wał abo nen ta o prze dłu że niu umo 
wy, nie póź niej niż 30 dni przed upły wem okre su, na ja ki umo 
wa zo sta ła za war ta. Je śli umo wa zo sta ła za war ta na czas 
okre ślo ny i ule ga au to ma tycz ne mu prze dłu że niu na czas nie 
okre ślo ny, po okre sie jej obo wią zy wa nia, moż li we jest wy po 
wie dze nie w każ dej chwi li z za cho wa niem mie sięcz ne go 
okre su wy po wie dze nia. W okre sie wy po wie dze nia abo nent 
po no si kosz ty abo na men tu i usług ob ję tych umo wą. 

Do staw ca usług ma obo wią zek po in for mo wa nia 
na trwa łym no śni ku o: au to ma tycz nym prze dłu że niu umo 
wy na czas nie okre ślo ny,  spo so bach roz wią za nia umo wy 
oraz naj ko rzyst niej szych ofe ro wa nych pa kie tach ta ry fo 
wych. Dzię ki te mu abo nent zy ska in for ma cje, dzię ki któ 
rym bę dzie mógł pod jąć de cy zję, czy na dal po zo stać klien 
tem da ne go do staw cy czy zmie nić ope ra to ra. 

Do dat ko wo, co naj mniej raz w ro ku, do staw ca usług bę 
dzie zo bo wią za ny po in for mo wać o naj ko rzyst niej szych 
ofe ro wa nych przez sie bie pa kie tach ta ry fo wych. 

Po nad to do staw ca usług w sie ci mo bil nej bę dzie zo bo wią 
za ny do za pew nie nia kon su men to wi na rzę dzia umoż li wia ją 
ce go mo ni to ring wy ko rzy sta nia usług roz li cza nych o czas al 
bo ilość wy ko rzy sta nych da nych lub jed no stek ta ry fi ka cyj 
nych; po wia da mia nia kon su men ta o wy ko rzy sta niu li mi tu zu 
ży cia usług w ra mach wy bra ne go przez kon su men ta pa kie tu 
ta ry fo we go. To ozna cza, że kon su ment bę dzie miał moż li 
wość spraw dze nia, ile i ja kie usług wy ko rzy stał, w tym ile da 
nych zu żył w ra mach swo je go pa kie tu do stę pu do in ter ne tu. 
Do dat ko wo bę dzie po wia da mia ny o wy ko rzy sta niu okre ślo 
ne go li mi tu w ra mach wy bra ne go pa kie tu ta ry fo we go. 

Po zmia nach bę dzie tak że wię cej cza su na prze nie sie nie 
nu me ru. Zgod nie z no wy mi prze pi sa mi pra wo do prze nie 
sie nia do tych cza so we go nu me ru bę dzie przy słu gi wa ło 
przez okres nie krót szy niż mie siąc od da ty roz wią za nia 
umo wy, co chro ni przed przy pad ko wą utra tą do tych cza 
so we go nu me ru. 

Zmia ny do ty czą wresz cie cią gło ści świad cze nia usłu gi do 
stę pu do In ter ne tu przy oka zji pro ce su zmia ny do staw cy 
usług. Abo nent bę dą cy stro ną umo wy z do staw cą usłu gi do 
stę pu do In ter ne tu w przy pad ku zmia ny do staw cy tej usłu 
gi ma pra wo do za cho wa nia cią gło ści świad cze nia usłu gi, 
chy ba że nie jest to tech nicz nie wy ko nal ne. No wy do staw 
ca bę dzie miał obo wią zek ak ty wo wa nia usłu gi nie póź niej 
niż w ter mi nie 1 dnia ro bo cze go po za koń cze niu umo wy 
z do tych cza so wym do staw cą usług. Z ko lei do tych cza so wy 
do staw ca usłu gi bę dzie zo bo wią za ny świad czyć usłu gi 
na do tych cza so wych wa run kach do cza su uzgod nio ne go 
przez no we go do staw cę ter mi nu ak ty wa cji usłu gi. Dzię ki te 
mu roz wią za niu zni we lo wa ne zo sta nie ry zy ko po zo sta nia 
bez usłu gi do stę pu do In ter ne tu przez dłuż szy czas. Je że li nie 
doj dzie do zmia ny do staw cy usłu gi, z przy czyn le żą cych 
po stro nie do tych cza so we go lub no we go do staw cy usłu gi, 
abo nen to wi przy słu gu je jed no ra zo we od szko do wa nie 
od te go do staw cy usług za każ dy dzień zwło ki, w wy so ko 
ści 1/4 su my opłat mie sięcz nych za wszyst kie świad czo ne 
usłu gi, li czo nej we dług ra chun ków z ostat nich trzech okre 
sów roz li cze nio wych do tych cza so we go do staw cy usłu gi do 
stę pu do In ter ne tu. Tak że w przy pad ku roz wią za nia umo wy 
na do stęp do In ter ne tu, w ra mach któ rej do staw ca usług za 
pew niał do stęp do pocz ty elek tro nicz nej, któ rej ad res zwią 
za ny jest z na zwą han dlo wą lub zna kiem to wa ro wym do 
staw cy, abo nent mo że żą dać od do staw cy usług za pew nie 
nia bez płat ne go do stę pu do tej pocz ty przez okres 1 ro ku 
od dnia roz wią za nia umo wy.

AD RIAN NA PEĆ  
rzecz nik praw kon su men ta

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

 Miej ski Za kład Usług Ko mu nal nych uru cho -
mił ca ło do bo wy nu mer te le fo nu, pod któ ry 
miesz kań cy mo gą zgła szać in ter wen cje 
w spra wie dzi kich zwie rząt. Dzwo niąc 
pod nu mer te le fo nu 501 456 203, moż na za -
in ter we nio wać w spra wie ran ne go czy uwię -
zio ne go zwie rzę cia.  
– Ma my pod pi sa ną umo wę z we te ry na rzem, 
któ ry w ra zie po trze by udzie li po mo cy i opa -
trzy zwie rzę. Je śli je go stan bę dzie te go wy ma -

gał, za pew ni my le cze nie i re ha bi li ta cję 
w ośrod ku dla zwie rząt – nie ukry wa Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. Do ta -
kich zda rzeń, pod czas któ rych po moc lu dzi 
jest ko niecz na, do cho dzi co kil ka mie się cy. 
Tyl ko dzię ki szyb kiej in ter wen cji służb uda ło 
się ostat nio ura to wać m.in. dwa ło sie. Je den 
za klesz czył się na dro dze kra jo wej nr 94, 
a dru gi zna lazł się we wschod niej dziel ni cy 
mia sta. ST

Dzikie zwierzęta pod opieką
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Nowa siedziba strażników

Pod ko niec stycz nia nie ru cho mość, li -
czą ca 0,72 hek ta ra przy uli cy Kom baj ni -
stów w So snow cu, zo sta ła ofi cjal nie 

prze ka za na przez mia sto na rzecz Ślą -
skie go Od dzia łu Stra ży Gra nicz nej.   
Do cza su, kie dy no wa sie dzi ba zo sta nie 

wy bu do wa na, straż ni cy bę dą pra co wać 
w bu dyn ku Agen cji Roz wo ju Lo kal ne go 
przy ul. Te atral nej. Do ku men ty w tej 
spra wie pod pi sa li Ar ka diusz Chę ciń ski, 
pre zy dent So snow ca oraz Ko men dant 
Ślą skie go Od dzia łu Stra ży Gra nicz nej 
płk SG Adam Jo pek. – Bar dzo się cie szę, 
że ko lej na waż na pla ców ka zde cy do wa ła 
się zwią zać z na szym mia stem. Przy szła 
sie dzi ba po wsta nie w re jo nie, gdzie 
w no wych bu dyn kach dzia ła już Pro ku -
ra tu ra Re jo no wa. Wkrót ce na te ren 
po ko pal ni „So sno wiec” prze nie sie się też 
Ko men da Miej ska Po li cji. Cie szę się, że 
w ten spo sób ran ga mia sta wzra sta. So -
sno wiec sta je się co raz waż niej szym 
punk tem na ma pie Pol ski – mó wi Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. 
Po za tym w So snow cu swo je sie dzi by 
bę dą też mieć Pro ku ra tu ra Okrę go wa 
i Sąd Okrę go wy. 

Na te re nie Za głę bia funk cjo na riu sze 
Gru py Za miej sco wej usy tu owa nej 
w struk tu rze PSG w Ru dzie Ślą skiej dzia -
ła ją już od 15 paź dzier ni ka 2019 ro ku. Re -
ali zu ją za da nia, obej mu ją ce wschod nią 
część wo je wódz twa ślą skie go na te re nie 
Gór no ślą sko -Za głę biow skiej Me tro po lii, 
na któ rej znaj du je się du ża gru pa cu dzo -
ziem ców. ST 

Funkcjonariusze Straży Granicznej będą mieli swoją siedzibę w Sosnowcu.

Płk SG Adam Jopek, Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej (z lewej) 
i Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, podpisali dokumenty dotyczące 
przekazania nieruchomości, na której powstanie nowa siedziba SG. 

Miej ski Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej w So snow cu in for mu je, 
że od 1 lu te go bę dą przyj mo wa ne no we wnio ski o usta le nie pra -
wa do świad cze nia wy cho waw cze go (tzw. 500+). W lu tym 
i mar cu moż na skła dać wy łącz nie wnio ski elek tro nicz ne, 
a wnio ski pa pie ro we przyj mo wa ne bę dą od 1 kwiet nia 2021 r. 
Wnio sek moż na tak że po brać ze stro ny: https://www. gov. 
pl/web/ro dzi na/wzo ry -wnio skow -o -swiad cze nia -dla -ro dzin 
i po wy peł nie niu wrzu cić do urny, znaj du ją cej się w ho lu bu dyn -
ku MOPS lub wy słać na ad res pocz to wy (ul. 3 Ma ja 33, 41-200 
So sno wiec). 
Oso bi ste zło że nie wnio sku bę dzie moż li we w wy jąt ko wych sy -
tu acjach po uprzed nim umó wie niu wi zy ty pod nu me ra mi te le -
fo nów: 695-140-670, 695-141-484, 695-140-219, po cząw szy 
od 1 kwiet nia 2021 r. KP 

Złóż nowy wniosek o 500+

Zadbali o seniorów
Amazon wsparł lokalne instytucje działające na rzecz seniorów, przekazując im sprzęt IT, RTV, AGD oraz medyczny o wartości ponad 77 000 zł. Jednym z ośrodków, które 
otrzymały pomoc, jest Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu. 

Krzysztof Polaczkiewicz 
 
Ama zon wsparł 10 in sty tu cji se nio ral nych w 6 
re gio nach Pol ski, w któ rych zlo ka li zo wa ne są 
cen tra lo gi stycz ne i gdzie miesz ka ją pra cow ni cy 
fir my, prze ka zu jąc mię dzy in ny mi sprzęt po zwa -
la ją cy na ko mu ni ka cję se nio rów z bli ski mi. Łącz -
na kwo ta wspar cia wy nio sła po nad 77 000 zł. 

– Na wet w cza sie pan de mii se nio rów mo gą nas 
od wie dzać ro dzi ny, jed nak wpro wa dzi li śmy pew -
ne za sa dy, wśród nich m.in. mak sy mal ny czas spo -
tka nia to 45 mi nut, ko niecz ność za cho wa nia bez -
piecz nej od le gło ści oraz obo wiąz ko we no sze nie 
ma se czek i rę ka wi czek. Pod opiecz ni mo gą rów -
nież kon tak to wać się z bli ski mi te le fo nicz nie lub 
on li ne – mó wi Elż bie ta Ma tusz czyk, dy rek tor ka 
DPS-u przy ul. An der sa  

– Nie za prze sta li śmy pro wa dze nia za jęć ak ty -
wi zu ją cych. W mniej szych gru pach na dal pro -
wa dzi my: gim na sty kę, czy za ję cia ku li nar ne, 
a otrzy ma ny od Ama zon sprzęt po mo że nam 
w ich uroz ma ice niu  – do da je. 

– Dzień Bab ci i Dziad ka, w cza sie pan de mii, 
to dla nie któ rych se nio rów trud ny czas tę sk no ty 
i bra ku moż li wo ści od wie dzin naj bliż szych. 
W przy pad ku osób prze by wa ją cych w do mach 
se nio ra, je dy nym spo so bem ko mu ni ka cji z ro -

dzi ną po zo sta je obec nie kon takt przez te le fon 
lub kom pu ter. Nie ste ty, nie wszyst kie ośrod ki 
mo gą za pew nić pen sjo na riu szom ta ką moż li -
wość. Na sza ak cja po le ga na do star cze niu pla -
ców kom nie zbęd ne go sprzę tu IT, RTV, AGD 
czy sprzę tu me dycz ne go, zgod nie ze zgło szo -
nym za po trze bo wa niem – pod kre śla Blan ka Fi -
jo łek, CEE PR & Com mu ni ty Ma na ger 
w Ama zon. I do da je: – Ini cja to ra mi ak cji by li 
pra cow ni cy Ama zon, któ rzy przy go to wa li i do -
star czy li do ośrod ków imien ne kart ki oko licz -
no ścio we z ży cze nia mi z oka zji Dnia Bab ci 
i Dziad ka, co po ka zu je, że w Ama zon pod cho -
dzi my z ser cem i pa sją do lu dzi i po ma ga nia 
oraz trosz czy my się o swo je oto cze nie. 

W ak cji wzię li udział pra cow ni cy Ama zon, 
któ rzy przy go to wa li per so na li zo wa ne kart ki z ży -
cze nia mi dla wszyst kich se nio rów miesz ka ją cych 
w ob ję tych wspar ciem do mach opie ki. Łącz nie 
ży cze nia otrzy ma ło po nad 500 osób. Kart ki zo -
sta ły za mó wio ne w Sto wa rzy sze niu SOS Wio ski 
Dzie cię ce, a do chód ze sprze da ży zo stał prze zna -
czo ny na rzecz pod opiecz nych Sto wa rzy sze nia. 

Ama zon dzia ła w Pol sce od 2014 r. i stwo rzył 
po nad 18 000 sta łych miejsc pra cy w swo ich 9 
no wo cze snych Cen trach Lo gi sty ki E -Com mer -
ce, w tym w So snow cu. 
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Nowy sprzęt trafił m.in. do mieszkańców domów pomocy społecznej.  
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60-lecie pożycia małżeńskiego 
obchodzili:  
 
Zenona i Zygmunt Batorowie 
Ruta i Radosław Chmielewscy 
Genowefa i Kazimierz Drągowie 
Kazimiera i Henryk Litewkowie 
Barbara i Apolikarp Lorencowie 
Helena i Józef Markiewiczowie 
Cecylia i Antoni Oziębłowie 
Genowefa i Eugeniusz Pachlowie 
Krystyna i Julian Pawelcowie 
Henryka i Stanisław Rekuccy  
Barbara i Jan Sokołowie 
Wiesława i Marcin Srokowie 
Krystyna i Stanisław Stanowscy  
Jadwiga i Władysław Stadnikowie 
Gizela i Władysław Stastny 
Zuzanna i Edward Śliwowie 
Jadwiga i Wojciech Wachelkowie

Uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie odbyły się 5 października 2020 roku w Pałacu Schoena w Sosnowcu. W imieniu Prezydenta RP medale wręczyli 
Anna Gabryś, skarbnik miasta, Michał Zastrzeżyński, zastępca prezydenta 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:  
 
Krystyna i Krzysztof Borkiewiczowie 
Jadwiga i Wacław Gralowie 
Elżbieta i Stanisław Gątkowscy 
Roma i Wiesław Wojciechowscy  
Mieczysława i Marian Wołkanowscy  
Barbara i Adam Woźniakowie 
Krystyna i Janusz Woźniczkowie 
Stanisława i Waldemar 
Woźniczkowie 
Teresa i Zdzisław Wójcikowie 
Gabriela i Zbigniew Wronkowie 
Zofia i Kazimierz Ziołowie

100 lat Pani Marianny Pomoc i wsparcie
Okrągłe 100 urodziny, 13 grudnia, 
obchodziła mieszkanka Sosnowca  
Pani Marianna Baran. W imieniu 
sosnowieckich władz samorządowych 
życzenia i nagrodę jubileuszową  
przekazał Pani Mariannie prezydent 
Sosnowca Arkadiusz Chęciński. 
 
Ma rian na Ba ran, z do mu Ki lian, uro dzi ła się 
13 grud nia 1920 ro ku we wsi Mierz win ko ło 
Ję drze jo wa, w obec nym wo je wódz twie świę -
to krzy skim. Mia ła trzech star szych bra ci: Jó -
ze fa, Mi cha ła, Szcze pa na oraz jed ne go młod -
sze go bra ta Ja na. W 1927 ro ku roz po czę ła na -
ukę w Szko le Pod sta wo wej w są sied niej wsi 
Bełk. Dal szej na uki nie kon ty nu owa ła ze 
wzglę du na po trze bę po mo cy w pro wa dze niu 
go spo dar stwa rol ne go. 17 stycz nia 1944 ro ku 

wy szła za mąż za Ro ma na Ba ra na. W grud -
niu 1944 ro ku przy szedł na świat pierw szy 
syn, Jan, któ ry zmarł ja ko nie mow lę. Na wio -
snę 1946 ro ku uro dził się dru gi syn, Ju lian, 
któ ry z ko lei zmarł w trze cim mie sią cu ży cia. 
W 1947 ro ku wraz z mę żem prze pro wa dzi ła 
się do So snow ca. Mąż pra co wał w jed nej z so -
sno wiec kich ko pal ni, a Pa ni Ma rian na zaj mo -
wa ła się do mem. Nie pod ję ła pra cy za wo do -
wej. 16 paź dzier ni ka 1948 ro ku uro dzi ło się 
trze cie dziec ko, cór ka, Wan da, któ ra zmar -
ła 21 mar ca 2004 ro ku. 21 mar ca 1974 ro ku 
zo sta ła wdo wą. Ma rian na Ba ran ma dwie 
wnucz ki, Ewę i Iza be lę oraz tro je pra wnu cząt 
(dzie ci wnucz ki Ewy): Ma te usza, Ju sty nę 
i Agniesz kę. 

Do stoj nej Ju bi lat ce ży czy my ko lej nych lat ży -
cia w zdro wiu i wszel kiej po myśl no ści! red Jubilatka otrzymała życzenia i nagrodę jubileuszową. 
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Fun da cja Wie lo gło su, dzię ki wspar ciu Pań stwo -
we go Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie peł no -
spraw nych, uru cho mi ła „Plat for mę Zro zu mie nia 
dla osób z nie peł no spraw no ścia mi i ich bli skich”.  

W ra mach Plat for my oso by z nie peł no -
spraw no ścia mi oraz oso by z ich bli skie go oto -
cze nia mo gą ko rzy stać z bez płat ne go wspar cia 
psy cho lo gicz ne go, świad czo ne go przez psy -
cho te ra peu tów i psy cho lo gów. Wspar cie 
świad czo ne jest w for mie zdal nej, za po śred nic -
twem te le fo nu, vi de opo łą czeń, ko mu ni ka to ra 
lub ma ila. Oso by po szu ku ją ce wspar cia mo gą 
sko rzy stać z in dy wi du al nych se sji kon sul ta cyj -
nych i te ra peu tycz nych, se sji ro dzin nych lub 
uczest ni cząc w gru pach wspar cia.  

 Wszel kie py ta nia oraz za pi sy przyj mo wa ne 
są te le fo nicz nie: 732 728 75 lub ma ilo wo: plat -
for ma zro zu mie nia@wie lo glo su.pl. ST
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Krzysz tof Po lacz kie wicz 
 
– To był mecz z ga tun ku tych, któ re mu sie li śmy 
wy grać. W kil ku wcze śniej szych me czach z ze -
spo ła mi z gór nej czę ści ta be li by li śmy bli sko wy -
gra nej, ale zwy cię stwa wy my ka ły nam się w ostat -
nich mi nu tach, a cza sem se kun dach. We Wro -
cła wiu to mo je dziew czy ny wy ka za ły wię cej zim -
nej krwi i mo gli śmy się cie szyć z bar dzo waż ne go 
trium fu – przy znał po me czu Adam Ku basz czyk, 
tre ner Za głę bia.  

35 punk tów w tam tym po je dyn ku zdo by ła 
Syd ney Wal la ce, 19 do rzu ci ła Jes si ca Ja nu ary. 
Nie źle za pre zen to wa ły się tak że re zer wo we.  

– Se zon dla na szej dru ży ny ukła da się bar dzo 
po zy tyw nie. Od 11 lat znam bar dzo do brze pol -
ską li gę, tu tej sze re alia i wiem, ja ka jest kon ku ren -
cyj na i jak trud no wy gry wać me cze. Moż li wość 
wej ścia do play off w se zo nie, w któ rym dru ży -
na wra ca do eks tra kla sy, wy da je mi się du żym 
suk ce sem. W nim mu si my sta rać się ry wa li zo wać 
na mak si mum na szych moż li wo ści 

– pod kre śla Jor di Ara go nes, dru gi tre ner CTL 
Za głę bie So sno wiec i spe cja li sta od przy go to wa nia 
mo to rycz ne go. – Moc ną stro ną na sze go ze spo łu 
jest to, że mo że my grać atrak cyj nym ryt mem 
z szyb kim kontr ata ka mi i do brej ja ko ści ofen syw -
ny mi przej ścia mi. Sła be punk ty? Zda rza się, że 
bra ku je nam tro chę ro ta cji, aby utrzy mać wy so ki 
rytm gry przez peł ne 40 mi nut – do da je Hisz pan, 

któ ry wska zu je, ja ki dy stans dzie li obec nie nasz ze -
spół od naj lep szych dru żyn w kra ju. – Rze czy wi -
stość jest ta ka, że je ste śmy ze spo łem, któ ry nie daw -
no awan so wał do eks tra kla sy i do czo łów ki wciąż 
jest nam dość da le ko. Praw dą jest jed nak, że w ko -
szy ków ce trze ba ry wa li zo wać i za wsze moż na wy -
grać, je śli grasz jak dru ży na, pra cu jesz i wal czysz 
do koń ca. Za wsze ist nie je moż li wość wy gra nia 
me czu z naj lep szy mi ze spo ła mi w li dze. W play off 
jed nak opcje są znacz nie ogra ni czo ne, po nie waż 
bar dzo trud no jest wy grać trzy me cze z dru ży ną 
na wy so kim po zio mie – mó wi Ara go nes. 

Bie żą cy se zon ma być dla CTL Za głę bie prze -
tar ciem po po wro cie do EnergaBasket Li gi. 
W klu bie li czą, że nie ba wem ze spół bę dzie wal -
czył o wyż sze ce le niż awans do fa zy play -off. 
– Oczy wi ście, ma rze nia to jed no, a rze czy wi stość 
to in na kwe stia. Bar dzo my śmy chcie li wal czyć 
o naj wyż sze ce le, ale to jest uza leż nio ne jest 
od wie lu czyn ni ków, w tym naj waż niej sze go, 
a więc kwe stii fi nan so wej. Bez te go nie bę dzie my 
w sta nie wzmoc nić ze spo łu. Trwa bu do wa Za -
głę biow skie go Par ku Spor to we go, nie ba wem na -
szym do mem sta nie się no wa ha la. Faj nie by ło by 
w niej roz gry wać nie tyl ko me cze li go we, ale tak -
że spo tka nia w ra mach roz gry wek mię dzy na ro -
do wych. Na pew no bę dzie my do te go dą żyć, bo 
je ste śmy klu bem z am bi cja mi i ta cy też pra cu ją 
u nas lu dzie. Dzię ku ję tym, któ rzy nas wspie ra ją, 
włącz nie z wła dza mi mia sta, jed no cze śnie li cząc, 

że po zy ska my ko lej nych spon so rów – pod kre śla 
Ma rek Le siak, pre zes CTL Za głę bie. 

Ko szy kar skie Za głę bie to nie tyl ko pierw szy 
ze spół. To rów nież pra ca z mło dzie żą. – Wła śnie 
roz po czy na my ko lej ny na bór. Klub ob jął pa tro -
nat nad pro gra mem „Mam Ta lent” – Baw się ko -
szy ków ką. Za pra sza my na za ję cia dziew czyn ki 
z rocz ni ków 2011 i młod sze. Za ję cia, cał ko wi cie 
bez płat nie, od by wać się bę dą w SP nr 40. Szcze -
gó ły pod nu me rem te le fo nu 509 583 430 u tre ne -
ra Jac ka Szew czy ka. Jed no cze śnie za chę ca my 
sym pa ty ków ko szy ków ki i na sze go klu bu 
do prze ka za nia 1% po dat ku. Po zy ska ne w ten 
spo sób środ ki prze zna czo ne zo sta ną na roz wój fi -
zycz ny mło dzie ży tre nu ją cej na co dzień w na -
szym klu bie – do da je pre zes Le siak.

Powalczą w playoff
Drugie w sezonie zwycięstwo nad Ślęzą Wrocław, a zarazem pierwsza wyjazdowa wygrana w rozgrywkach, sprawiła, że koszykarki CTL Zagłębie mogą przygotowywać się 
do fazy play-off. Sosnowiczanki liczą, że przystąpią do niej z szóstego miejsca po fazie zasadniczej.

Sport

 Podaruj 1% podatku 

Aby przekazać 1% podatku na sosnowiecki 
klub, należy wypełnić odpowiednią rubrykę 
w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, 
PIT-36L, PIT-37, PIT-38, lub PIT-28), podając 
numer KRS Organizacji Pożytku Publicznego, 
w tym przypadku Fundacji Partnerstwo: 
0000197334. Następnie w rubryce cel 
szczegółowy podać nazwę klubu: KLUB 
SPORTOWY JAS-FBG Sosnowiec 41-200 
Sosnowiec ul. Będzińska 14\7. 
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Sydney Wallace prowadzi CTL Zagłębie do kolejnych 
wygranych. Zawodniczka sosnowieckiego klubu może 
pochwalić się najwyższą średnią punktów na mecz.

Seniorskie pudło i absolutna dominacja

W Koninie odbyły się zawody Pucharu 
Polski seniorów i juniorów młodszych. 
W obu turniejach z powodzeniem 
rywalizowały sosnowieckie szablistki.  
 
W ry wa li za cji se nio rek dru gie miej sce 
za ję ła Zu zan na Cie ślar z Za głę biow skie -
go Klu bu Szer mier cze go, któ ra w wal ce 
fi na ło wej mu sia ła uznać wyż szość Syl wii 
Ma tu szek (KKSz Ko nin). Na po dium 
sta nę ły tak że Mar ta Pu da i Zu zan na Po -
ra da (obie TMS Za głę bie), któ re upla so -

wa ły się na trze cim miej scu. Siód ma by ła 
Ju lia Cie ślar, a ósma An ge li ka Wą tor 
(obie ZKSz So sno wiec). 
W zma ga niach se nio rów w pierw szej 
dzie siąt ce upla so wał się Mi chał Ko chan, 
któ ry za koń czył ry wa li za cję na dzie wią -
tym miej scu. 
W Ko ni nie od by ły się tak że za wo dy 
II Pu cha ru Pol ski ju nio rów młod szych. 
Wśród dziew cząt zwy cię ży ła Zu zan -
na Len kie wicz, któ ra w fi na le po ko na ła 
ko le żan kę klu bo wą Zu zan nę Po ra dę 15-

10 (obie TMS Za głę bie). Na naj niż szym 
stop niu po dium sta nę ła Emi lia Ha bryn, 
rów nież TMS Za głę bie i Anie la Ko -
złow ska (Haj du czek Olsz tyn). W fi na -
ło wej ósem ce zna la zły się jesz cze: Pau li -
na Po ra da (TMS Za głę bie – pią te miej -
sce) i Ga brie la Wój cik (ZKSz – szó sta 
po zy cja). 
W ry wa li za cji chłop ców trze cie miej sce 
za jął Mak sy mi lian Brosch (ZKS So sno -
wiec), a siód my był Mi chał Par de la 
(TMS Za głę bie So sno wiec). KP

W wie ku 61 lat zmarł Ste fan 
Ku cia. W prze szło ści pre zes 
Sto wa rzy sze nia By łych Pił ka rzy 
i Sym pa ty ków Za głę bia, wie lo -
let ni kie row nik ha li MOSiR 
przy ul. Że rom skie go. 
– Ste fan był czło wie kiem 
o go łę bim ser cu. Za wsze chęt -
ny do pra cy i po świę ceń 
na rzecz Za głę bia, ki bi cu ją cy 
na szym pił ka rzom na me -
czach w So snow cu i na wy jaz -
dach. Po pro stu do bry ki bic Za głę bia – wspo mi na Le szek 
Ba czyń ski, pre zes ho no ro wy so sno wiec kie go klubu. 
Ste fan Ku cia był pierw szym pre ze sem (w latach 2010-15) 
i jed nym z za ło ży cie li Sto wa rzy sze nia Spor to we go By łych 
Pił ka rzy i Sym pa ty ków Za głę bia So sno wiec. Współ two rzył 
i or ga ni zo wał Tur nie je Gwiazd Za głę bia, do któ rych two -
rzył barw ne re por ta że spor to we o ich głów nych bo ha te rach.  
Był kro ni ka rzem, dzia ła czem, sym pa ty kiem i od da nym ki -
bi cem so sno wiec kie go klu bu. Za wo do wo – dłu go let ni kie -
row nik ha li spor to wej w So snow cu przy uli cy Że rom skie go, 
gdzie współ or ga ni zo wał ha lo we tur nie je im. Wło dzi mie rza 
Ma zu ra. 
Wy ra zy głę bo kie go współ czu cia Ro dzi nie i Bli skim Zmar -
łe go skła da ją wła dze sa mo rzą do we So snow ca oraz re dak cja 
Ku rie ra Miej skie go. KP 

Nie żyje Stefan Kucia, 
działacz i wierny kibic 
Zagłębia

Podium zawodów Pucharu Polski szablistek niemal w całości zostało zajęte przez zawodniczki sosnowieckich klubów. 
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Kapliczki z Juliusza
Wydaje się, że towarzyszą nam od zawsze. Niczym podróżnicy w czasie 
przemierzają kolejne epoki. Barwne obrazy przeniesione ze świata 
naszych przodków. Otaczane opieką, podziwiane, rozmodlone. Wrosły 
w krajobraz tak mocno, że czasem ich nie zauważamy. Zazwyczaj nie 
znamy ich historii, a przecież każda z nich ją ma. 

Ka plicz ka Naj święt szej Ma rii Pan ny Nie -
po ka la nie Po czę tej przy uli cy Spa do chro -
nia rzy na le ży do naj bar dziej ory gi nal nych 
bu dow li w swej ka te go rii. Zo sta ła skon -
stru owa na z ma te ria łów, któ re przy bliż -
szym po zna niu mo gą łą czyć ją z po bli ską, 
nie ist nie ją cą już ko pal nią wę glo wą „Ju -
liusz”. Na pew no z ko pal nią zwią za na jest 
oso ba jej fun da to ra, któ rym we dle ro dzin -
nych* prze ka zów był in ży nier Zyg munt 
Dą brow ski. Pan Zyg munt uro dził się 27 
czerw ca 1888 ro ku w War sza wie. 
Po ukoń cze niu War szaw skiej Szko ły 
Tech nicz nej, w 1910 ro ku, pod jął pra cę 
u bo ku swe go star sze go bra ta Edwar da, 
któ ry za trud nio ny był, ja ko szef dzia łu me -
cha nicz ne go wła śnie po wsta ją cej ko pal ni 
„Ju liusz” (War szaw skie To wa rzy stwo Ko -
palń Wę gla i Za kła dów Hut ni czych). 
Nie ste ty, uko cha ny brat Edward 6 mar -
ca 1912 ro ku zgi nął w wy pad ku pod czas 
za kła da nia li ny no śnej w ma szy nie wy cią -
go wej wła śnie głę bio ne go „Ju liusz”. 
W owym cza sie mło dy Zyg munt był już 
na ty le obe zna ny ze swym fa chem, że dy -
rek cja po wie rzy ła mu obo wiąz ki głów ne -
go me cha ni ka na ko pal ni „Ju liusz” (od da -
na do eks plo ata cji w 1914 r.). Zły los po -
now nie dał o so bie znać. Zyg munt uległ 
nie szczę śli we mu wy pad ko wi, wpa da jąc 
w ot chłań ko pal nia ne go szy bu. Tym ra -
zem jed nak li na no śna nie sta ła się po wo -
dem tra ge dii, a wręcz prze ciw nie – by ła 
wy ba wie niem od nie chyb nej śmier ci. Tak 
oto owo zda rze nie sprzed lat opi su je pan 
Ma rek Pyp no: „Wpa da pod czas kon tro li 
ro bót do szy bu, ale ja kimś cu dem i nad -
ludz kim wy sił kiem chwy ta się li ny, spa da -
jąc w czar ną cze luść zim ne go szy bu. Rę ce 
śli zga ją się w dra ma tycz nym uchwy cie 
na na sma ro wa nej li nie. Po dłu giej jak 
wiecz ność chwi li, w bó lu prze szy wa ją cym 
po kie re szo wa ne rę ce, no gi i brzuch 
wszyst ko się za trzy mu je. Ży je. Uda je mu 
się do stać do prze dzia łu dra bi no we go 
i z ogrom nym tru dem po dra bi nach wy -
do stać na po wierzch nię. Pod no si kla pę 
prze dzia łu dra bi no we go na po wierzch ni 
i wi dzi lu dzi ucie ka ją cych w po pło chu. 
Wszy scy krzy czą … „dia beł ucie kaj my” 
i nikt nie wie rzy, że to ży wy, ale za krwa -

wio ny i brud ny Głów ny Me cha nik Ju liu -
sza.”  

Za pew ne już się Pań stwo do my śla cie, 
że owo cu dow ne oca le nie mo gło stać się 
po wo dem po wsta nia na szej „że la znej” ka -
plicz ki. Choć ani w do ku men tach pa ra -
fial nych, ani w żad nych in nych źró dłach 
nie od na le zio no in for ma cji na te mat ge -
ne zy jej po wsta nia, to in for ma cje po cho -
dzą ce od ro dzi ny wy da ją się bar dzo wia -
ry god ne. Do dat ko wym ar gu men tem po -
twier dza ją cym ufun do wa nie ka plicz ki 
przez Zyg mun ta jest… dru ga bliź nia cza 
ka plicz ka, znaj du ją ca się w pod kra kow -
skiej wsi Gac ki (gmi na Za bie rzów). Otóż 
wła śnie tę pięk ną oko li cę upodo bał so bie 
pan Zyg munt i wła śnie tu taj w mię dzy -
woj niu zbu do wał dla swej ro dzi ny dom 
let ni sko wy. Ja ko, że in we sty cja pro wa dzo -
na by ła me to dą go spo dar czą, to gros prac 
wy ko ny wa no w nie dzie le – co nie przy pa -
dło do gu stu oko licz nym po boż nym wło -
ścia nom. Trze ba by ło ja koś spra wę za ła -
go dzić. Za tem aby za dość uczynić  te mu 
ła mią ce mu bo skie i ludz kie pra wa pro ce de -
ro wi, wznie sio no wła śnie tę dru gą ka plicz -
kę. Po noć od by ło się to w po ro zu mie niu 
z miej sco wym pro bosz czem.  

Obec nie do mu wy bu do wa ne go przez 
Zyg mun ta już nie ma, ale ka plicz ka na dal 
stoi na ka mien nej opo ce i ma się bar dzo 
do brze. Opie ku je się nią pa ni Do ro ta 
– ko lej na wła ści ciel ka zie mi, na któ rej 
przed wie lo ma la ty in ży nier Dą brow ski 
z Za głę bia wy szy ko wał ko pię ka plicz ki 
ro dem z Ju liu sza.  

 
Tekst: Ar tur Pta siń ski  
 
Państwu Małgorzacie i Markowi Pypno oraz księdzu 
proboszczowi Jarosławowi Kwietniowi dziękuję 
za udostępnienie materiałów archiwalnych. Koledze 
Markowi dziękuję również za zainspirowanie mnie tą 
rodzinną historią sprzed lat. Szanownych Czytelników 
zachęcam do dzielenia się podobnymi opowieściami. 
A może pośród Was znajdzie się ktoś, kto posiada jakieś 
wiadomości na temat opisanej kapliczki?  
  
*Informacje na temat juliuszowskiej kapliczki pochodzą 
od Marka Pypno, który z kolei otrzymał je od wujka 
Zygmunta Dąbrowskiego („drugiego”) – syna Zygmunta 
(„pierwszego”) – tego, który ufundował kapliczki. Pan Marek 
podobnie jak pradziadek jego żony Zygmunt („pierwszy”) 
jest inżynierem górnikiem i budowniczym szybów – przez 
wiele lat pracował w Przedsiębiorstwie Budowy Szybów 
w Bytomiu. Jest również pasjonatem naszej zagłębiowskiej 
historii.

Z Kurierem po Sosnowcu

OPOWIEŚCI ZASŁYSZANE:

We wrześniu 1939 roku, gdy oddziały niemieckie wkraczały do Juliusza, w okolicach 
kapliczki nieopatrznie znalazło się dwóch polskich żołnierzy. Schowawszy się za nią, 
przeczekali najgorsze i w stosownej chwili wyruszyli w ślad za swym oddziałem. Ich 
dalszy los nie jest znany.  
Podczas łapanki urządzonej przez niemieckiego okupanta kapliczka dała 
schronienie jednemu z mieszańców Juliusza. Ukrywając się za jej postumentem, 
uniknął wywózki „na roboty” lub być może czegoś znacznie gorszego. 

Zygmunt Dąbrowski („pierwszy”) nad Białą Przemszą. W tle po prawej najprawdopodobniej widać długoszyńską 
Skałkę. Archiwum rodzinne Małgorzaty i Marka Pypno.

Rodzina 
Dąbrowskich 
na wycieczce. Gdy 
pierwszy raz 
zobaczyłem to 
zdjęcie, to 
automatycznie 
połączyłem je 
z jurajskim 
krajobrazem okolic 
Gacek. Jednak 
po analizie kadru 
doszedłem 
do wniosku, że 
zdjęcie zostało 
zrobione 
w Ojcowie. W tle 
widać skałę 
Dziurawiec 
z charakterystycznym 
schronem 
jaskiniowym. 
Archiwum rodzinne 
Małgorzaty i Marka 
Pypno. 
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Rodzina Dąbrowskich przy kapliczce w Gackach. Postument wykonano z charakterystycznego dla 
Jury KrakowskoCzęstochowskiej kamienia wapiennego. Zdjęcie wykonano w roku 1938. 
Archiwum rodzinne Małgorzaty i Marka Pypno. 

 „Kapliczka przydrożna przy wjeździe 
na osiedle Juliusz zbudowana 
w r. 1924/25” – taki opis widnieje 
pod zdjęciem pochodzącym z Kroniki 
Parafii Najświętszej Marii Panny 
Wspomożenia Wiernych na Juliuszu.

Tak wyglądała kapliczka w trakcie powstawania artykułu. Obecny doskonały stan zawdzięcza 
przeprowadzonej w 2015 roku pieczołowitej renowacji dokonanej staraniem Akcji Katolickiej 
przy Parafii N. M. P. Wspomożenia Wiernych.

Juliuszowska kapliczka przed renowacją. Przez wiele lat 
opiekowała się nią pani Jadwiga Karkocha. Obecnie 
miejscem tym opiekują się także okoliczni mieszkańcy.  
Fot. Marek Pypno. Kapliczka w Gackach – rok 2012. Fot. Marek Pypno.
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Poziomo: 1 – Emma, grała przyjaciółkę Harrego Pottera,  
5 – gryzoń przy klawiaturze, 8 – tkanina z Torunia, 9 – tam 
szkoła dla pilotów, 10 – tytoń do niuchania, 11 – odzienie,  
12 – postać z westernów, 14 – najważniejsza część noża,  
16 – pierwiastek chemiczny o symbolu As, 17 – osłania 
lampę, 19 – święty od rzeczy zagubionych, 21 – odmiana 
chalcedonu, 22 – łuk nad okiem, 25 – Tadeusz, założył zespół 
Breakout, 28 – niejeden w sklepie, 29 – największa rzeka 
Francji, 30 – z mianownikiem i licznikiem, 32 – nasze 
morze, 34 – budynek dla krów, 35 – część fajki,  
36 – potrzebne krawcowej, 37 – leci w pończosze,  
38 – fenowy wiatr, wieje w Rumunii, 39 – kojarzy małżeństwa. 
 
Pionowo: 1 – w Tatrach nazywany siklawą, 2 – w wierszu 
Brzechwy wzdycha: a to feler!, 3 – wodny kwiat, 4 – rodzaj 
śledzi, 5 – sędziwa dama, 6 – nocny zlot kobiet na miotłach,  
7 – rodzaj uczelni, 13 – czytana podczas mszy św.,  
15 – Franklin Delano – 26. prezydent USA, 18 – ubikacja,  
20 – fundator słynnej nagrody lub pierwiastek chemiczny,  
23 – przeczucie, 24 – nalepka lub… kurtuazja, 26 – mocny 
trunek, 27 – obuwie na deszczowe dni, 28 – rodzaj 
wędliny, 31 – Renata – zdobyła medal na olimpiadzie 
w Atlancie, 33 – coś ze sztućców. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 1/2021, TOMASZ BIAŁKOWSKI – SPICA  
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 2/2021

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 

Jacek Skowroński, Maria Ulatowska  

Co komu pisane  
(Wyd. Prószyński i Ska)

 NAGRODY UFUNDOWAŁO WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA.

Cicha spokojna 
miejscowość 
pod Warszawą. W życie 
pewnego lekarza 
ginekologa 
niespodziewanie wdziera 
się znana pisarka. Jej 
książki czytają niemal 
wszyscy, ale jej osoba 
pozostaje dla wszystkich 
tajemnicą. Nagle 
ukrywająca się 
introwertyczka 
postanawia wyjść z cienia, 
by zasmakować 
prawdziwego życia, jakim 
obdziela bohaterów 
swoich powieści.  
Wraz z przybyciem Janiny 
Opiłko życie Tomasza 
Bocianowskiego zmienia się diametralnie. Wokół pana doktora 
mnożą się niesamowite i przerażające wydarzenia. Ktoś 
zaczyna go prześladować. 
Autorka, chcąc nie chcąc, coraz mocniej angażuje się w tę historię, 
nie bacząc, iż jej samej również może grozić niebezpieczeństwo. 
Pisze nową książkę, opowiadającą o tym, co się dzieje. Tylko ona 
zna dalszy ciąg akcji i rozwiązanie zagadki. 
 
Data wydania: 11.02.2021

Kathleen Fuller   

Wybranka nauczyciela  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Christian Ropp 
przeprowadza się 
do Birch Creek, 
urokliwej osady 
amiszów, aby objąć 
posadę nauczyciela 
w tamtejszej szkole. 
To człowiek, którego 
największym wrogiem 
jest chaos. Christian 
jest zdecydowany 
zaprowadzić porządek 
w klasie, należycie 
zdyscyplinować 
swych niesfornych 
uczniów oraz… 
znaleźć w końcu 
w Birch Creek żonę.  
Kiedy nagły wypadek 
uniemożliwia 
Christianowi pracę, 
jego klasę przejmuje 
nowa w tamtejszej społeczności Ruby Glick. Jej żywiołowy 
temperament i niestandardowy styl uczenia kłócą się 
z zachowawczymi metodami Christiana.  
Ciepła, urocza i zabawna opowieść o przyciągających się 
przeciwieństwach i losie, który lubi płatać rozmaite figle. 
 
Data wydania: 23.02.2021

Rozrywka

Violetta Ozminkowski  

Maria Czubaszek.  
W coś trzeba nie wierzyć  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Maria Czubaszek, 
postać wyjątkowa, dla 
wielu kontrowersyjna, 
mistrzyni ostrych 
sądów i czułej drwiny, 
skradła serca milionom 
Polaków. Niechętnie 
mówiła o sobie, 
zasłaniając się kilkoma 
dyżurnymi 
anegdotami. Nie lubiła 
dzieci, zdrowego trybu 
życia, podróży, 
kochała palenie i psy. 
Wojciech Karolak nic 
nie zmienił w pokoju 
żony od jej śmierci. 
Violetcie 
Ozminkowski udało 
się wejść w ten 
zatrzymany świat, poznać archiwum satyryczki i namówić 
na szczere rozmowy jej najbliższych. Dzięki temu mogła 
w niezwykły sposób opowiedzieć historię fascynującej kobiety, 
która pod uśmiechem skrywała samotność, smutek, a bywało, że 
i rozpacz.  
 
Data wydania: 23.02.2021
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HOROSKOP
KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.) 
– Gwiazdy ześlą na Ciebie dużo 
szczęścia, które pomoże Ci 

w drodze do wymarzonej kariery. 
Musisz być tylko bardziej otwarta i nie 

bać się zmian. Stare przyzwyczajenia i nawyki 
mogą tylko być przeszkodą w drodze 
do sukcesu. 

WODNIK (20.01. – 18.02.) – Miesiąc 
nie zacznie się najlepiej. Odezwą 
się stare problemy zdrowotne. Gdy 

złagodzisz najgorsze objawy, 
postaraj się zadbać, by znów nie 

wróciły. Więcej odpoczywaj i słuchaj rad lekarzy. 
Dobry moment, by zająć się sobą i przeczytać 
zaległe książki.  

RYBY (19.02. – 20.03.) – Powrócą 
rodzinne problemy sprzed lat. Nie 
wszystko jednak da zamieść się 
pod dywan – musisz stawić im 

czoło. Nie będzie to proste zadanie, 
ale raz na zawsze oczyści się atmosfera wśród 
najbliższych.  

BARAN (21.03. – 19.04.) – Samotne 
Barany będą cieszyć się dużym 
powodzeniem. Nie bądź jednak 
zbyt ufna, zawsze warto zachować 

czujność. Luty to świetny moment 
na rozpoczęcie gruntownych porządków. Nie 
miej skrupułów z pozbyciem się rzeczy, które 
uważasz za zbędne.  

BYK (20.04. – 22.05.) – Dobro 
wraca. Przekonasz się o tym 
wkrótce. Nie bądź obojętny 
na cierpienie, które widzisz. Warto 

zainteresować się swoim 
otoczeniem, jeśli masz wrażenie, że nie 
wszystko jest tak, jak być powinno.  

BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) 
– Zamiast obiecywać, zacznij coś 
po prostu robić. Sprawy sercowe 
zaczną się układać po Twojej myśli. 

Dbaj o tą relację i uważaj, by niczego 
nie zepsuć. Uważnie słuchaj drugiej strony 
– pamiętaj, że aby związek był udany, oboje 
musicie się czuć dobrze. 

RAK (22.06. – 22.07.) – Przejmij 
inicjatywę i zorganizuj wspólny 
czas dla Twojej rodziny. Potrzeba 
Wam czasu spędzonego wyłącznie 

razem, z dala od innych ludzi, tv 
i internetu. Weekendowy wypad 

za miasto z pewnością sprawi, że przypomnicie 
sobie stare, dobre czasy. 

LEW (23.07. – 23.08.) – Jeśli 
czujesz, że czegoś żałujesz, spróbuj 
zrobić wszystko, by to naprawić. 
Tylko w ten sposób wybijesz sobie 

to z głowy. To nie jest dobry czas dla 
samotnych lwów. Ewidentnie nie wiesz, czego 
chcesz, a w efekcie tego wciąż jesteś sama.  

PANNA (24.08. – 22.09.) – Zacznij 
więcej dbać o siebie – Twój 
organizm potrzebuje małej 
regeneracji. Z większą siłą i energią 

będziesz znów mogła podbijać 
świat. Pora na zmianę złych nawyków, 
a wdrażanie zdrowych. 

WAGA (23.09. – 22.10.) – Ktoś 
zaproponuje Ci mały biznes. Warto 
zastanowić się, czy nie skorzystać 
z propozycji. Ewidentnie brakuje Ci 

dodatkowego zajęcia, a to sprawi, że 
będziesz miał więcej życiowej energii oraz 
dodatkowy zarobek. 

SKORPION (23.10. –21.11) – Nie 
czekaj jak zwykle na partnera, tylko 
sama wyjdź z inicjatywą z okazji 
Święta Zakochanych. Zaskocz 

drugą połowę – romantyczny wyjazd 
w góry to zawsze dobry pomysł! Zadbaj o każdy 
szczegół, zarówno otoczenia jak i siebie.  

STRZELEC (22.11. – 21.12.) 
– Przestań patrzeć w tył, a zacznij 
do przodu. Czasu nie cofniesz, 
a masz duży wpływ na swoją (i nie 

tylko) przyszłość. Czasem trzeba 
zaryzykować. Nie zapomnij o ważnej rocznicy, 
bo może Ci to zostać niewybaczone…

• 1 lutego, pon., godz. 17.00, „Laboratorium wroga 
– o tworzeniu teatru w procesie” 
Warsztaty online z Wisłą Nicieją i Justyną Sobczyk. 
• 4 lutego, czw., „Opowieść wigilijna”  
Spektakl dostępny całą dobę na vod. teatrzaglebia.pl. 
• 5 lutego, pt., „Opowieść wigilijna”  
Spektakl dostępny całą dobę na vod. teatrzaglebia.pl. 
• 6 lutego, sob., „Horror szał” 
Spektakl dostępny całą dobę na vod. teatrzaglebia.pl. 
• 7 lutego, niedz., „Horror szał” 
Spektakl dostępny całą dobę na vod. teatrzaglebia.pl.  
• 11 lutego, czw., „Nowa księga dżungli” 
Spektakl dostępny całą dobę na vod. teatrzaglebia.pl. 
• 11 lutego, czw., godz. 11.30 i 12.30, warsztaty 
do spektaklu „Nowa księga dżungli” 
Warsztaty online dla klas 4-6. 

• 12 lutego, pt., „Nowa księga dżungli” 
Spektakl dostępny całą dobę na vod. teatrzaglebia.pl. 
• 12 lutego, pt., godz. 11.30 i 12.30, warsztaty 
do spektaklu „Nowa księga dżungli” 
Warsztaty online dla klas 4-6. 
• 13 lutego, sob., „Przodownicy miłości. rewia 
związkowo-robotnicza” 
Spektakl dostępny całą dobę na vod. teatrzaglebia.pl. 
• 14 lutego, niedz., „Przodownicy miłości. rewia 
związkowo-robotnicza” 
Spektakl dostępny całą dobę na vod. teatrzaglebia.pl. 
• 17 lutego, śr., godz. 11.00, „Ania z Zielonego 
Wzgórza”  
Transmisja na żywo.  
• 18 lutego, czw., „Ania z Zielonego Wzgórza”  
Spektakl dostępny całą dobę na vod. teatrzaglebia.pl. 

• 19 lutego, pt., „Ania z Zielonego Wzgórza”  
Spektakl dostępny całą dobę na vod. teatrzaglebia.pl. 
• 20 lutego, sob., „Tartuffe”  
Spektakl dostępny całą dobę na vod. teatrzaglebia.pl. 
• 21 lutego, niedz., „Tartuffe”  
Spektakl dostępny całą dobę na vod. teatrzaglebia.pl. 
• 24 lutego, śr., godz. 11.00, „Tango” 
Transmisja na żywo. 
• 25 lutego, czw., „Tango” 
Spektakl dostępny całą dobę na vod. teatrzaglebia.pl. 
• 26 lutego, pt., „Tango” 
Spektakl dostępny całą dobę na vod. teatrzaglebia.pl. 
• 27 lutego, sob., „Ślub” 
Spektakl dostępny całą dobę na vod. teatrzaglebia.pl. 
• 28 lutego, niedz., „Ślub”  
Spektakl dostępny całą dobę na vod. teatrzaglebiapl.

Dłu go wy cze ki wa na przez ko lek cjo ne -
rów pu bli ka cja na te mat dzia łal no ści 
za głę biow skiej hu ty szkła jest już do -
stęp na w ofer cie Pa ła cu Scho ena Mu -
zeum w So snow cu. Pu bli ka cja, wy da -
na w for mie ele ganc kie go al bu mu, li -
czą ca po nad 100 stron, za wie ra ilu stra -
cje szkieł, pro du ko wa ne w hu cie. 
Okład ka jest ka sze ro wa na, fo lio wa -
na z otwar tym wi docz nym grzbie tem. 
Pu bli ka cję otwie ra ar ty kuł wstęp ny 
„O za wier ciań skim szkle słów kil ka…”. 
Ewa Chmie lew ska, któ ra pro wa dzi 
Dział Szkła w so sno wiec kim mu zeum 
od po cząt ku je go ist nie nia, opra co wa ła 
no ty bio gra ficz ne za wier ciań skich pro -

jek tan tów: Jó ze fa Pod la ska, Bog da -
na Kup czy ka, Ma rii Sła boń, Zo fii Pia -
skie wicz i Zo fii Szmyd -Ści sło wicz. 
Fo to gra fie wy ko nał Pa weł Wię cła -
wek, a pro jekt gra ficz ny Mo ni ka 
Chra bąszcz -Tar kow ska. Tek sty zo -
sta ły przy go to wa ne w ję zy ku pol skim 
i an giel skim, a ca łość zre da go wa li Ewa 
Chmie lew ska i Pa weł Du sza.  

Mi ło śni cy szła bę dą mie li moż li wość 
za po zna nia się z sze ro kim wa chla rzem 
wy ro bów. Na ła mach al bu mu za pre -
zen to wa no pro du ko wa ne wzo ry od 
lat 60. XX wie ku do dru gie go dzie się -
cio le cia XXI wie ku. Są to nie tyl ko 
krysz ta ły, któ re cał ko wi cie za wład nę ły 
hu tą od 1986 r., ale tak że szkła so do we 
bar wio ne w ma sie na wie le ko lo rów. 
Al bum to wa rzy szy wy sta wie, ja ką uda -
ło się przy go to wać dzię ki do ta cji Mi ni -
stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we -
go, któ ra po zwo li ła m.in. na za kup li -
czą cej 913 obiek tów, ko lek cji za wier -
ciań skich wy ro bów z wzor cow ni li kwi -
do wa nej obec nie hu ty „Za wier cie”. 
Mu zeum bę dzie po now nie otwar te dla 
zwie dza ją cych od 2 lu te go.  

Al bum kosz tu je 75 zło tych i moż -
na go ku pić przez ser wis al le gro. pl. 
Szcze gó ło wych in for ma cji na ten te -
mat udzie la ją pra cow ni cy. Moż -
na kon tak to wać się ma ilo wo pod ad -
re sem: twt@mu zeum.org.pl i te le fo -
nicz nie pod nr tel. 32 363 45 20. ST

Prawdziwa perełka  
dla kolekcjonerów szkła

Zwycięzcy Euroscoli
Rozrywka

Te atr Za głę bia po raz ko lej ny za pra sza na swo ją plat for mę VOD. W re -
per tu arze każ dy znaj dzie coś dla sie bie. W tym mie sią cu ak to rzy za gra ją 
w ta kich spek ta klach jak „Ania z Zie lo ne go Wzgó rza”, „Tan go”, „Tar -
tuf fe”, „Hor ror szał” czy „Przo dow ni cy mi ło ści. Re wia związ ko wo -ro bot -
ni cza”.  
Z ko lei ucznio wie klas 4-6 mo gą za pi sać się tak że na warsz ta ty on li ne 
do spek ta klu „No wa Księ ga Dżun gli”. Spo tka nie bę dzie po le ga ło 
na wspól nej za ba wie, a uczest ni cy bę dą od kry wać wąt ki po ru sza ne w spek -
ta klu. Za ję cia są bez płat ne po obej rze niu spek ta klu. Wszyst kie szcze gó ły 
moż na zna leźć na stro nie www.te atrza gle bia.pl. ST

Spektakl w domowym 
zaciszu

„Tango” w reż. B. Cioska już w lutym w repertuarze Teatru Zagłębia. 

arc Teatr Zagłębia

Album liczy 100 stron, wypełnionych 
informacjami i zdjęciami wyrobów 
zawierciańskiej huty szkła. 
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I miejsce w corocznym konkursie Euroscoli, organizowanym przez 
Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce z siedzibą w Warszawie, 
zajęli uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych 
w Sosnowcu.  

Kon kurs skła dał się z dwóch eta pów: qu izu in ter ne to we go z wie dzy 
o Unii Eu ro pej skiej oraz za da nia kre atyw ne go, po le ga ją ce go na na krę -
ce niu fil mu. Na gro dą dla dzie się ciu naj lep szych ze spo łów z Pol ski jest 
za pro sze nie na spo tka nie Eu ro sco la, któ re od by wa się w sie dzi bie Par -
la men tu Eu ro pej skie go w Stras bur gu. Na gro dą po win no być do fi nan -
so wa nie wi zy ty w tym miej scu, gdzie powinno odbyć się spo tka nie 
zwy cięz ców kon kur su. Nie ste ty, z ra cji pan de mii zostało one za wie -
szo ne do od wo ła nia. Zwy cięz cy mo gli uczest ni czyć w se sji on li ne Eu -
ro sco li, któ ra zo sta ła po świę co na kwe stii Eu ro pej skie go Zie lo ne go Ła -
du. Se sja od by ła się 22 stycz nia 2021 r., a wszy scy ucznio wie łą czy li się 
ze swo ich do mów. W spo tka niu wzię ło udział oko ło 70 szkół z ca łej 
Unii Eu ro pej skiej, w tym sześć z Pol ski oraz za pro sze ni go ście z Chin 
i Li ba nu. Uczest ni ków po wi tał pre zy dent Da vid Ma ria Sas so li, któ ry 
opro wa dził uczest ni ków po sa li ple nar nej. Pod czas pierw szej czę ści 
kon fe ren cji ucznio wie za da wa li py ta nia wi ce pre zy den to wi Par la men -
tu Eu ro pej skie go, zwią za ne z ochro ną śro do wi ska i zmia na mi kli ma -
tycz ny mi. Py ta nia do ty czy ły za rów no spraw zwią za nych z ochro ną śro -
do wi ska, jak rów nież współ pra cy i wspól nej po li ty ki w tej dzie dzi nie 
z in ny mi kra ja mi, jak np. Ro sją.  

Ko lej nym punk tem pro gra mu by ła sy mu la cja po sie dze nia par la -
men tar ne go, w któ rej wszy scy mło dzi Eu ro pej czy cy mo gli wczuć się 
w ro lę eu ro de pu to wa nych i dzie lić się po my sła mi, co moż na zro bić 
w spra wie ochro ny śro do wi ska i zmian kli ma tycz nych. Wszyst kie 
wnio ski ko men to wa ła pa ni Em ma So to, dy rek tor ge ne ral ny do spraw 
po li ty ki we wnętrz nej Par la men tu Eu ro pej skie go. Naj więk sze uzna -
nie zdo był po mysł roz wo ju dłu go ter mi no we go pla nu wspar cia dla 
mło dych na ukow ców pro wa dzą cych ba da nia nad wal ką z SARS-
CoV-2 oraz zmia na mi kli ma tycz ny mi. Po za tym po ja wi ły się ini cja -
ty wy zwią za ne ze zwięk sze niem in we sty cji na sa mo cho dy elek trycz -
ne, roz wój ener gii ją dro wej oraz zrów no wa żo ny roz wój ener gii od na -
wial nych, w tym ze szcze gól nym uwzględ nie niem ener gii wietrz nej. 
Za udział w kon fe ren cji wszyst kim po dzię ko wał Jaume Duch Gu il -
lot, głów ny rzecz nik Par la men tu Eu ro pej skie go. red
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