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Krzysz tof Po lacz kie wicz 
 
– Miesz kań cy ma ją z cze go wy bie rać. Po raz pierw szy bę dą mo -
gli sko rzy stać z pro gra mu „Stop Smog”, na dal dzia ła miej ski 
pro gram do fi nan so wu ją cy wy mia nę pie ca oraz pro gram „Czy -
ste po wie trze” – pod kre śla Mi chał Za strze żyń ski, za stęp ca pre -
zy den ta So snow ca. 

Pro gram „Stop Smog” ad re so wa ny jest do naj mniej za moż -
nych miesz kań ców So snow ca. Moż na w ten spo sób po zy skać 
na wet 53 tys. zł, przy za le d wie 5-pro cen to wym wkła dzie wła -

snym na wy mia nę pie ca oraz do cie ple nie bu dyn ku. Z miej skich 
fun du szy na wy mia nę ko tła moż na po zy skać na wet 8 tys. zł. 
Trze cią moż li wo ścią po zy ska nia wspar cia jest pro gram „Czy ste 
Po wie trze”. – Chciał bym pod kre ślić, że cza su na wy mia nę sta -
rych, po nad 10-let nich pie ców, jest już na praw dę nie wie le. Ter -
min upły wa z koń cem 2021 ro ku – za zna cza pre zy dent Za strze -
żyń ski. 

Od śro dy 24 lu te go do wła ści cie li do mów jed no ro dzin nych 
roz no szo ne są ulot ki in for ma cyj ne. W su mie bę dzie ich 10 ty -
się cy. Spe cjal ny in for ma tor – w ga ze to wej for mie tak że w środ -

ku bie żą ce go nu me ru KM – za wie ra szcze gó ło we wia do mo ści 
o moż li wych do po zy ska nia do fi nan so wa niach na wy mia nę sta -
re go pie ca.  

Aby do trzeć do jak naj więk szej licz by miesz kań ców, na uli ce 
So snow ca wy je chał spe cjal ny SmogoBus. W każ dy pią tek mar -
ca oraz 9 i 16 kwiet nia w SmogoBusie bę dą cze ka li urzęd ni cy, 
któ rzy od po wie dzą na wszyst kie py ta nia zwią za ne z do ta cja mi, 
a tak że po mo gą wy peł nić wnio sek. 

O wal ce ze smo giem czy taj tak że na stro nie nr 10 te go nu -
me ru KM. 

Sezon grzewczy dobiega końca, co nie oznacza końca walki z „kopciuchami”. Sosnowiec wystartował z kolejną akcją informacyjną na temat możliwości uzyskania 
dofinansowania na wymianę m.in. pieca. Aby dotrzeć do większej liczby mieszkańców, w trasę wyjechał także SmogoBus.
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Zagłębie po spadku  
z ekstraklasy znalazło się 
na zakręcie. W minionym 
sezonie klub miał okrzepnąć 
w I lidze, a tymczasem toczył 
walkę o uniknięcie spadku. 
W obecnych rozgrywkach zespół 
znów dołuje, ale kibicom nie 
brak wiary, że drużyna wróci 
na właściwe tory, a trener 
Kazimierz Moskal będzie tym 
krawcem, który uszyje  
„mocny” zespół.

str. 2 ➤ str. 11 ➤

W ciągu 46 dni CiepłoBus 
przejechał w Sosnowcu 2710 km. 
Potrzebującym wydano 4986 
gorących posiłków, 1100 litrów 
herbaty, 1800 pączków i ponad 
tonę odzieży. Agencja Rezerw 
Materiałowych i Auchan Sosnowiec 
przekazały na ten cel 900 kg 
produktów żywnościowych.  
Taka forma pomocy pojawiła się 
w mieście po raz pierwszy, a osoby 
w CiepłoBusie mogły się ogrzać 
i zjeść ciepły posiłek.
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Tylko od naszej postawy zależy jakość życia w Sosnowcu. Wspólnie powiedzmy smogowi: stop. 

KOPCIUCHY NA ZŁOM
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CiepłoBus spełnił zadanie

Krzysztof Polaczkiewicz 
 
CiepłoBus po uli cach So snow ca jeź dził 
od 14 stycz nia. Oso by naj bar dziej po trze bu -
ją ce mo gły się w nim ogrzać i spo żyć go rą cy 
po si łek. – Pier wot nie za kła da li śmy, że ak cja 
za koń czy się 15 lu te go, ale utrzy mu ją ce się 
w lu tym ni skie tem pe ra tu ry spra wi ły, że 
prze dłu ży li śmy ca łą ak cję do 28 lu te go. Pod -
su mo wu jąc, moż na wprost po wie dzieć, że 
CiepłoBus speł nił zda nie. Ta ka for ma po -
mo cy po ja wi ła się w mie ście po raz pierw szy 
i wszyst ko wska zu je na to, że pod czas ko lej -

ne zi my do niej po wró ci my – pod kre śla Ar -
ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. 

By ła 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 z ko lei udo stęp nio ny 
przez PKM So sno wiec. – Chcie li śmy 
w ten spo sób po móc oso bom naj bar dziej 
po trze bu ją cym. Dla wie lu z nich był to je -
dy ny cie pły po si łek w cią gu dnia – do da je 
An na Je dy nak, peł no moc nik pre zy den ta 
So snow ca, od po wie dzial na m.in. za po -
moc spo łecz ną w mie ście. 

Pod czas 46 dni trwa nia ak cji wy da -
no 4986 go rą cych po sił ków i ok. 1100 li -
trów her ba ty, a do te go ok. 1800 pącz ków 
i po nad to nę odzie ży. Agen cja Re zerw 
Ma te ria ło wych i Au chan So sno wiec prze -
ka za ły na ten cel nie od płat nie oko ło 900 kg 
pro duk tów żyw no ścio wych. CiepłoBus 
prze je chał w su mie 2710 ki lo me trów 
– dzien nie pra wie 60 km. Koszt ak cji to 
pra wie 11,5 tys. zł. 

Każ de go dnia au to bus był 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 szał w tra sę.- W każ dym z miejsc au -
to bus za trzy my wał się na kil ka dzie siąt mi -
nut do go dzi ny, aby moż na się by ło ogrzać 
i spo koj nie zjeść po si łek. Au to bus jeź dził 
po mie ście do pół no cy. Ostat nim przy stan -
kiem by ła ogrze wal nia przy ul. Piotr kow -
skiej 23. W przy pad ku gdy by ła ta ka po -
trze ba, au to bus prze wo ził wów czas do 
ogrze wal ni oso by bez dom ne – mó wi Le -
szek Fa lis, dy rek tor so sno wiec kie go Cen -
trum Usług So cjal nych i Wspar cia. 

CiepłoBus od 1 mar ca nie wy jeż dża już 
w tra sę, ale to nie zna czy, że po trze bu ją cy 
nie mo gą li czyć na wspar cie. – Ma my dwie 
sto łów ki, któ re miesz czą się na Pla cu Ko -
ściusz ki 5 oraz przy ul. Szy ma now skie -
go 5a. Każ da oso ba, któ ra znaj du je się 
pod opie ką pra cow ni ka so cjal ne go, 
po uprzed nim kon tak cie z nim mo że 
w jed nym z wy żej po da nych miejsc sko rzy -
stać z dar mo we go po sił ku – do da je dy rek -
tor Fa lis. 

Miasto

46 dni trwania akcji, 2710 przejechanych kilometrów, prawie 5 tysięcy wydanych gorących posiłków, około 900 kg 
produktów żywnościowych przekazanych nieodpłatnie przez Agencję Rezerw Materiałowych i Auchan Sosnowiec. 
Tak w liczbach prezentuje się tegoroczna akcja CiepłoBus w Sosnowcu, która dobiegła końca 28 lutego.

W CiepłoBusie dla najbardziej potrzebujących czekał gorący posiłek. 
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Historyczny dzień dla 
kierowców to data 15 lutego, 
kiedy po raz pierwszy 
na przebudowywanym 
skrzyżowaniu DK 94 i ulicy 
Długosza dostępne były 
po dwa pasy ruchu w obu 
kierunkach.  
 
Ozna cza to, że jed na naj więk -
szych in we sty cji dro go wych 
w So snowcu, któ ra po chło nę ła 
pra wie 100 mln zł, zmie rza 
do szczę śli we go fi na łu. Za kres 
prac był bar dzo roz le gły 
i zróż ni co wa ny. 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. 
W ra mach in we sty cji wy bu do -
wa no tak że no we oświe tle nie 
ulicz ne oraz prze bu do wa no 
frag ment uli cy Dłu go sza wraz 
z chod ni ka mi. Nie za po mnia -
no tak że o dro dze ro we ro wej 
na wia duk cie i sa mej ul. Dłu go -
sza. 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. Po ja wi ły się tak że ekra -
ny aku stycz ne na dłu go ści kil -
ku set me trów, któ re po win ny 
w znacz nym stop niu ob ni żyć 
po ziom ha łas wo kół dro gi. 
– Przed wy ko naw cą jesz cze 
pra ce w du żej mie rze ko sme -
tycz ne, sprzą ta nie oraz ma lo -
wa nie li nii, dla te go na dal pro -
szę o ostroż ną jaz dę w re jo nie 
prze bu do wy  – pod su mo wał 
Ar ka diusz Chę ciń ski. ST

Prawie finisz na DK 94

Kom plek so wa prze bu do wa to a let, 
re mont ka pi tal ny ko ry ta rza i przed -
sion ka włącz nie z wy mia ną drzwi 
wej ścio wych i we wnętrz nych oraz 
za kup sprzę tu na gło śnie nio we go 
i oświe tle nio we go. To za kres prac, 
któ re prze pro wa dzo no w bu dyn ku 
Miej skie go Klu bu „Macz ki”.  

– Pro jekt zre ali zo wa ny w ra mach 
Bu dże tu Oby wa tel skie go 2019 do ty -
czył re mon tu ogól no do stęp nych po -
miesz czeń Miej skie go Klu bu „Macz -
ki”. Prze pro wa dzo na mo der ni za cja 
spra wi ła, że wy re mon to wa na prze -
strzeń sta ła się sty li stycz nie spój -
na z resz tą Klu bu, stwo rzo no rów -
nież ma łą po cze kal nię z fo te la mi 

i miej scem na cza so pi sma prze zna -
czo ną dla ro dzi ców uczest ni czą cych 
w za ję ciach dzie ci. Za miast cia snych 
i nie wy god nych to a let po wsta ły z ko -
lei prze stron ne i no wo cze sne po -
miesz cze nia, do sto so wa ne do po -
trzeb osób nie peł no spraw nych – nie 
kry je za do wo le nia Agniesz ka Skrzyń -
ska, dy rek tor ka Miej skie go Klu bu 
„Macz ki”. 

Za kup sprzę tu oświe tle nio we go 
i na gło śnie nio we go po zwo li na uatrak -
cyj nie nie or ga ni zo wa nych kon cer tów 
i unie za leż nie nie się w pew nym stop -
niu od firm ze wnętrz nych. 

– Miej ski Klub „Macz ki” or ga ni zu -
je im pre zy o za się gu re gio nal nym 

oraz ogól no kra jo wym, co spra wia, że 
je go wy gląd i funk cjo nal ność sta no -
wią wi zy tów kę mia sta. Nie zmier nie 
cie szy my się, że in sty tu cja, w któ rej 
pra cu je my, sta je się bar dziej no wo -
cze sna i przy ja zna. Ma to ogrom ne 
zna cze nie, zwa żyw szy na ro lę, ja ką 
peł ni klub w ży ciu dziel ni cy. Dla 
miesz kań ców Ma czek i są sied nich 
dziel nic to miej sce spo tkań, warsz ta -
tów i kon cer tów, dla dzie ci i mło dzie -
ży obo wiąz ko wy punkt w har mo no -
gra mie dnia. Jesz cze raz ser decz nie 
dzię ku je my wszyst kim, któ rzy za gło -
so wa li na nasz pro jekt w VI edy cji 
Bu dże tu Oby wa tel skie go – pod su -
mo wa ła dy rek tor ka klu bu. KP

„Maczki” po remoncie w nowej odsłonie 

Kierowcy korzystają już ze wszystkich pasów ruchu na 
przebudowanym skrzyżowaniu.
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Remont został zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego. 
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Rozpoczęła się kolejna odsłona wymiany lamp i słupów 
oświetlenia ulicznego.  
 
Dru gi etap mo der ni za cji lamp oświe tle nia ulicz ne go to kon ty nu -
acja za koń czo ne go we wrze śniu 2018 ro ku, war te go pra wie 15 
mln zł, pro jek tu po le ga ją ce go na wy mia nie opraw oświe tle nia 
ulicz ne go. Miej sce wy słu żo nych opraw so do wych i rtę cio wych za -
ję ły lam py w tech no lo gii LED. W su mie mia sto wy mie ni ło 7694 
opra wy. To by ło naj więk sze te go ty pu przed się wzię cie w Pol sce. 

Te raz przy szedł czas na szer szy etap mo der ni za cji, po nie waż in -
we sty cja obej mu je nie tyl ko wy mia nę sa mych punk tów świetl nych, 
ale rów nież słu pów oświe tle nia. W su mie wy mia ną ob ję tych bę -
dzie 6000 opraw i pra wie 1600 słu pów. 

– Za kres prac obej mu je wy mia nę, wraz z za bez pie cze niem 
i prze wo da mi za si la ją cy mi, sta rych opraw na no we ty pu LED oraz 
wy mia nę słu pów be to no wych na sta lo we oraz alu mi nio we ano -
do wa ne. Za da niem fir my FBSerwis, któ ra od po wia da za wy mia -
nę, jest tak że wy po sa że nie no wych opraw w ste row ni ki zin te gro -
wa ne z sys te mem ste ro wa nia oświe tle nia. Dzię ki te mu mia sto 
mo że mo ni to ro wać oraz re gu lo wać na tę że nie oświe tle nia w za leż -
no ści od po trzeb, pod no sząc przy tym je go efek tyw ność – wy ja -
śnia Mi chał Za strze żyń ski, za stęp ca pre zy den ta So snow ca. 

Dzię ki mo der ni za cji oświe tle nia, po bór mo cy zo sta nie zre du -
ko wa ny o po nad 63 pro cent, a cał ko wi te zu ży cie ener gii zmniej -
szy się o oko ło 75 pro cent. To wpły nie po zy tyw nie na kosz ty 
oświe tle nia po no szo ne przez mia sto. Dzię ki mniej sze mu za po -
trze bo wa niu na ener gię elek trycz ną, ob ni ży się tak że emi sja dwu -
tlen ku wę gla (CO2) o po nad 2,6 tys. ton w ska li ro ku, czy li o po -
nad 75 pro cent. 

Za nim mia sto wy bra ło wy ko naw cę, wcze śniej od ku pi ło 
od spół ki Tau ron Dys try bu cja 7315 opraw (z bli sko 6000 słu pa -
mi), w tym 1462 na słu pach Tram wa jów Ślą skich. – To wła ści -
wie za koń czy mo der ni za cję miej skie go oświe tle nia, po nie waż wy -
mia nę przej dzie pra wie czter na ście ty się cy opraw, czy li 99 pro cent 
oświe tle nia – do da je za stęp ca pre zy den ta 

Tau ron Dys try bu cja na dal jest wła ści cie lem oko ło 5100 punk -
tów świetl nych, w więk szo ści na sie ci sko ja rzo nej, czy li ta kiej, któ ra 
nie mo że być sprze da na mia stu. 

In we sty cja bę dzie re ali zo wa na do koń ca 2021 ro ku i obej mie 
ca łe mia sto. No we słu py wraz z opra wa mi po ja wią się m.in. 
wzdłuż so sno wiec kie go od cin ka DK 94 (od es ta ka dy nad to ra mi 
PKP do gra ni cy z Dą bro wą Gór ni czą), Bra ci Mie ro szew skich, 
Ry dza Śmi głe go, Ko sza liń skiej wraz z osie dlem, al. Blach nic kie -
go, Wa wel, Re gu la cyj ną. Z ko lei sa me opra wy bę dą wy mie nia ne 
m.in. na Mi ko łaj czy ka, Wi leń skiej, ca łym osie dlu Naf to wa, Woj -
ska Pol skie go, Bia łej Prze mszy, więk szo ści ulic w Za gó rzu, Śro -
du li i Siel cu. 

Pod pi sa na z fir mą FBSerwis umo wa opie wa na 15,6 mln zł. 
Pro jekt pod na zwą „Mon taż/in sta la cja efek tyw ne go ener ge -

tycz nie oświe tle nia w Gmi nie So sno wiec II”, zo stał wy bra ny 
do do fi nan so wa nia w ra mach RPO WSL 2014-2020. KP

Modernizacji oświetlenia ulicznego ciąg dalszy

Kil ka lat te mu Re jo no we Przed się bior stwo Wo do cią gów i Ka na li za cji w So snow cu zmie ni ło na zwę 
na So sno wiec kie Wo do cią gi. Fir ma ma też no we lo go. Te raz przy szedł czas na kon kurs i za pro jek -
to wa nie ma skot ki, czy li plu szo we go am ba sa do ra przed się bior stwa. Na zwy cięz cę kon kur su cze ka 
Fiat 500, ale tym ra zem nie cho dzi o sa mo chód, ale o elek trycz ną hu laj no gę Fiat 500!  

– Je śli cho dzi o eko lo gię, to dzie ci są do sko na ły mi na uczy cie la mi. Czę sto to wła śnie naj młod si uczą 
nas do ro słych, jak oszczę dzać wo dę czy po praw nie se gre go wać śmie ci. Dla te go wła śnie do naj młod -
szych ad re su je my nasz kon kurs „Złap pi sa ka, za pro jek tuj plu sza ka” – wy ja śnia Pa weł Kop czyń ski, 
pre zes So sno wiec kich Wo do cią gów.  

Kon kurs pla stycz ny na pro jekt ma skot ki prze zna czo ny jest dla uczniów klas 1-3 szkół pod sta wo -
wych. Naj waż niej szym kry te rium jest stwo rze nie ma skot ki wraz z jej na zwą, ko ja rzą cą się z dzia -
łal no ścią fir my. – Wy bór for my, tech ni ki i wy ko rzy sta nych ma te ria łów po zo sta wia my dzie ciom 
– do da je pre zes Kop czyń ski. 

Zwy cięz ca kon kur su otrzy ma elek trycz ną hu laj no gę Fiat 500, a każ dy z uczest ni ków ga dże ty i dy -
plom. Z ko lei szko ła ucznia, któ ry zwy cię ży, mo że li czyć na in sta la cję po ideł ka do wo dy pit nej. Pra -
ce na le ży prze słać na ad res: So sno wiec kie Wo do cią gi S.A., ul. Ostro gór ska 43, 41-200 So sno wiec. 
Ter min upły wa 15 ma ja, a roz strzy gnię cie kon kur su pla no wa ne jest 1 czerw ca.  

Re gu la min kon kur sy oraz for mu larz zgło sze nia do stęp ny jest na stro nie So sno wiec kich Wo do cią gów: 
www.rpwik.so sno wiec.pl. KP

Od 4 mar ca zmie ni ła się or ga ni za cja ru chu 
na skrzy żo wa niu ulic Wa wel i Bar ba ry.  

W miej scu skrzy żo wa nia po wsta ło ron -
do z se pa ra to rów łań cu cho wych, któ re po po -
łą cze niu przy po mi na okrą głą wy sep kę. Ta kie 
roz wią za nie ma spra wić, że ruch bę dzie płyn -
niej szy. – Mi mo wy bu do wa nia in te rak tyw ne go 

przej ścia dla pie szych, na dal w tym miej scu do -
cho dzi ło do wie lu nie bez piecz nych sy tu acji. 
Ron do uła twi też wy jazd z uli cy Bar ba ry, któ ra 
ob słu gu je du że osie dle miesz ka nio we. To tym -
cza so we roz wią za nie, bę dzie my ob ser wo wać 
ruch w tym miej scu – wy ja śnił Ra fał Ły sy, 
rzecz nik pra so wy UM w So snow cu.  KP

Tramwaje Śląskie ogłosiły 
informację o wyborze 
najkorzystniejszej oferty 
dotyczącej przebudowy 
torowiska wzdłuż ulic 1 Maja 
oraz Andersa w Sosnowcu. 
 
Po pe ry pe tiach zwią za nych 
z od wo ła nia mi, naj ko rzyst niej -
szą ofer tę zło ży ło Przed się -
bior stwo In ży nie ryj nych Ro -
bót Ko le jo wych TOR-
KRAK Sp. z o.o. Fir ma z Kra -
ko wa chce wy ko nać in we sty cję 
za 34 566 236 zł. 

 Prze bu do wa obej mu je 6 ki -
lo me trów to rów: od ron da Za -
głę bia Dą brow skie go do ron da 
u zbie gu ulic An der sa i 11 Li -
sto pa da. Pla no wa ne pra ce bę -
dą obej mo wa ły ca łą in fra struk -
tu rę, wy mie nio ne zo sta nie 
rów nież to ro wi sko prze ci na ją -
ce ron do Lu dwik (1 Ma ja/Mi -
ko łaj czy ka/An der sa/Na ru to -
wi cza). Po pra wi się też ja kość 

ob słu gi pa sa że rów, po nie waż 
pra ce bę dą do ty czy ły prze bu -
do wy 14 pe ro nów. Za in sta lo -
wa ne zo sta ną no we słu py wraz 
z trak cją elek trycz ną. Po nad to 
tram wa je za dba ją o re mon ty 
prze jaz dów, za rów no tych pro -
wa dzą cych do in dy wi du al nych 
do mów, jak i osie dli. Uzu peł -
nio ny zo sta nie sys tem dróg ro -
we ro wych. 

– Mam na dzie ję, że umo wa 
z wy ko naw cą zo sta nie pod pi sa -
na w naj bliż szych ty go dniach, 
tak by wy ko naw ca mógł jak 
naj szyb ciej roz po cząć pra ce 
– wy ja śnia Ar ka diusz Chę ciń -
ski, pre zy dent So snow ca. 

Za pi sa ny w umo wie czas 
na re ali za cję za da nia to 22 mie -
sią ce od dnia pod pi sa nia umo -
wy. KP

Zaprojektuj pluszaka i wygraj Miliony na przebudowę torów 
i peronów

Rondo zamiast skrzyżowania

Wymiana obejmie 6 tys. opraw i 1600 słupów. 

Paw
eł Leśniak 

Inwestycja będzie kosztować ponad 30 mln zł. 

M
aciej Łydek
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Apartamentowce  
dla kotów

Sylwia Turzańska 
 
Agat ka, Ja gód ka, Anul ka czy Pa ti to tyl ko 
nie któ re ko ty, któ re miesz ka ją lub miesz ka ły 
na te re nie ba zy Remondis MPGO So sno -
wiec. Z ko lei psy mo gą li czyć na miej sce 
w warsz ta cie. – Na po cząt ku zwie rzę ta po -
miesz ki wa ły w warsz ta cie, po tem pierw sze 
dom ki ze ste ro pia nu wy ko nał mój mąż, któ -
re go uda ło mi się na mó wić na to, by za pro -
jek to wał i zbu do wał dom ki z praw dzi we go 
zda rze nia. Na ra zie ma my dwa dom ki, ale 
o wy so kim stan dar dzie. Są wy ko na ne 
z drew na, ob ło żo ne ste ro pia nem i od po -
wied nio za im pre gno wa ne – śmie je się Syl -
wia Ste fa nik, któ ra w Re mon di sie pra cu je 
od lat. Sa ma jest zresz tą wiel ką mi ło śnicz ką 
zwie rząt. W jej do mo wym ogni sku zna la zło 
się jesz cze miej sce dla dwóch ko tów i psa. 
– Nasz szef za wsze przy chyl nie pod cho dził 
do te go, że chce my się do dat ko wo za opie -
ko wać po ja wia ją cy mi się u nas zwie rza ka mi. 
Nie wy klu czo ne, że po ja wi się u nas jesz cze 
trze ci do mek – do da je.  
Każ de go dnia ko ty są kar mio ne, co dzien nie 
w go dzi nach po ran nych do sta ją świe że je -
dze nie oraz wo dę. Po po łu dniu mi ski po -
now nie są spraw dza ne, a ubyt ki w po ży wie -
niu na bie żą co uzu peł nia ne. Od dział w So -
snow cu są sia du je ze schro ni skiem dla zwie -
rząt, dla te go Re mon di so wi pod opiecz ni za -
wsze mo gą li czyć na opie kę we te ry na ryj ną. 
Praw dzi wą ucie chą dla pra cow ni ków jest za -
wsze in for ma cja o tym, że ko ty znaj du ją no -
we do my. Ostat nio tak by ło w przy pad ku le -
ci wej już Fre dzi, któ ra po dłu gim cza sie spę -
dzo nym przy Ba czyń skie go 11, zna la zła 
schro nie nie u ro dzi ny. Tym sa mym mo gła 
przejść na spo koj ną i za słu żo ną eme ry tu rę.

Dwa specjalne domki dla zwierząt pojawiły się w siedzibie Remondis MPGO w Sosnowcu. Mają chronić 
zwierzaki, którymi od lat opiekują się pracownicy Remondisu, szczególnie podczas niskich temperatur 
i kiepskiej pogody. 

Nie ron do nad DK 94 bę dzie no si ło na zwę „Ron do Praw Ko biet”, 
ale ron do w sa mym cen trum mia sta. To wspól na pro po zy cja przed -
sta wi cie lek „Dzie wuch z So snow ca” i pre zy den ta So snow ca. 

Wszyst ko za czę ło się od pe ty cji, którą kil ka ty go dni te mu zło -
ży ły przed sta wi ciel ki or ga ni za cji spo łecz nej „Dzie wu chy z So -
snow ca”. – Bar dzo nam za le ża ło na tym, aby na zwa „Ron do Praw 
Ko biet” zna la zła od po wied nie miej sce w na szym mie ście – pod -
kre śla ją „Dzie wu chy z So snow ca”. 

 Pre zy dent za pro sił przed sta wi ciel ki „Dzie wuch z So snow ca” 
na spo tka nie. – Chcia łem przed sta wić swo ją pro po zy cję w tej spra -
wie i za pro po no wać tę na zwę dla in ne go ron da  – wy ja śnia Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. Po wspól nych kon sul ta cjach 
i wy mia nie ar gu men tów, za war to wstęp ne po ro zu mie nie, że „Ron -
do Praw Ko biet” w So snow cu po wsta nie, ale w in nym miej scu, niż 
to, któ re pier wot nie pro po no wa ły przed sta wi ciel ki or ga ni za cji. 
– Wspól nie do szli śmy do kom pro mi su i ta kie ron do po wsta nie, ale 
w cen trum So snow ca – po wie dział pre zy dent Chę ciń ski. 

 Ta ką na zwę ma no sić ron do u zbie gu ulic Pił sud skie go, 3 Ma ja 
oraz Sien kie wi cza, tuż przy Pla cu Ćwier ka oraz po pu lar nych „Pla -
strach Mio du”. W przej ściu pod ron dem po ja wi się ga le ria zna -
nych so sno wi cza nek, któ rych ży cie i dzia łal ność wzmac nia ły po -
zy cję ko biet w spo łe czeń stwie. – Utwo rze nie te go ro dza ju prze -
strze ni,  przy czy ni się do do strze że nia obec no ści ko biet nie tyl ko 
w zna cze niu li te ral nym na uli cach So snow ca, ale z wiel ką du mą 
sta nie się sym bo lem ho no ru ją cym ich dłu go trwa łą wal kę o rów -
no upraw nie nie wzglę dem męż czyzn. Roz pocz nie my tym sa mym 
no wy bieg współ cze snej hi sto rii, da jąc przy kład po zo sta łym mia -
stom Za głę bia Dą brow skie go jak na le ży cie krze wić, kul ty wo wać 
i pie lę gno wać oraz upa mięt niać to, co zo sta ło zdo by te, a w pry -
zma cie ak tu al nej rze czy wi sto ści – nie mo że ucho dzić za gwa rant 
– uwa ża ją przed sta wi ciel ki or ga ni za cji.  
 Te raz jesz cze czas na kon sul ta cje z rad ny mi i prze ko na nie ich 
do te go po my słu. ST 

Miesz kań cy oko li cy uli cy An der sa oraz Ma li ny mo gą ode tchnąć 
z ulgą. Park, któ ry w ubie głym ro ku wy sta wi ła na sprze daż za bli -
sko 600 tys. zł Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Lo kum”, tra fi do mia -
sta. Ja ko przy czy nę pla no wa nej sprze da ży przed sta wi cie le spół -
dziel ni wska zy wa li wy so kie kosz ty utrzy ma nia nie ru cho mo ści.  

Rocz ny koszt ad mi ni stro wa nia 1,2 ha dział ki, na któ rej znaj du je 
się park, wy no si ok. 40 tys. zł. Do te go do cho dzi ko niecz na wy cin -
ka drzew, a to już ko lej ny koszt rzę du ok. 15 tys. zł. Spra wą za in te -
re so wał się Grze gorz Men tel, so sno wiec ki rad ny. – W imie niu 
miesz kań ców po pro si łem pre zy den ta So snow ca o in ter wen cję w tej 
spra wie. Oka za ło się, że jest do bra wo la z obu stron. Spół dziel nia 
jest w sta nie prze ka zać te ren ja ko da ro wi znę na rzecz mia sta, a mia -
sto jest za in te re so wa ne ta kim roz wią za niem – wy ja śnia rad ny.  

Obec nie trwa ją ostat nie roz mo wy do ty czą ce wa run ków za war -
cia ak tu no ta rial ne go.  

– Do pi na my ostat nie szcze gó ły i wkrót ce bę dzie my mo gli pod -
pi sać akt no ta rial ny. To da nam moż li wość za dba nia o ten te ren. 
Miesz kań cy bę dą zgła szać w ra mach Bu dże tu Oby wa tel skie go 
pro jek ty do ty czą ce te go miej sca. Wcze śniej ze wzglę du na brak 
wła sno ści nie mo gli śmy re ali zo wać w par ku żad nych in we sty cji 
 – pod su mo wał Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. ST

Powstanie Rondo 
Praw Kobiet

Park w darowiźnie 

Niewykluczone, że rondo u zbiegu ulic Piłsudskiego, 3 Maja 
i Sienkiewicza będzie Rondem Praw Kobiet. 

Zwierzaki, którymi opiekują się pracownicy Remondisu, mają do dyspozycji nie tylko 
dwa wygodne domki...

... ale i świeże jedzenie oraz wodę.  
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Chciałbyś zorganizować ciekawe wydarzenie kulturalne, 
wystawę, inspirujący event, wydać książkę lub własną płytę, 
ale nie masz na to pieniędzy? Po raz kolejny Sosnowiecki 
Program Wspierania Inicjatyw Kulturalnych, realizowany 
przez MDK „Kazimierz”, przyjdzie ci z pomocą. 
 
Środ ki w ra mach ko lej nych edy cji pro gra mu, któ ry jest or ga ni zo -
wa ny już od 2016 r., są prze zna cza ne na przed się wzię cia kul tu ral -
ne o cha rak te rze lo kal nym, pro mo cję ar ty stycz no -kul tu ral ną So -
snow ca i roz wi ja nie no wych ta len tów.  

Prze sła ne wnio ski bę dą oce niać człon ko wie wy bra nej ko mi sji, któ -
rzy we zmą pod uwa gę przede wszyst kim wa lo ry kul tu ral ne przed -
się wzię cia oraz je go zna cze nie dla spo łecz no ści lo kal nej, a tak że ory -
gi nal ność i kre atyw ność ini cja ty wy kul tu ral nej. Skła da ny wnio sek 
mu si za wie rać m.in. opis przed się wzię cia, prze wi dy wa ne kosz ty oraz 

ocze ki wa nia co do spo so bu i for my zaangażowania współ or ga ni za -
to ra. Wspar cie nie jest zwią za ne z bez po śred nim prze ka za niem pie -
nię dzy wy bra nej przez ko mi sję oso bie. Wy bra ne pro jek ty są re ali zo -
wa ne przez au to ra we współ or ga ni za cji z MDK „Ka zi mierz”. 

Po mię dzy or ga ni za to rem pro gra mu, czy li MDK „Ka zi mierz” 
a wnio sku ją cym bę dzie za wie ra na umo wa cy wil no praw na, tj. od -
po wied nio w przed mio cie współ or ga ni za cji lub współ pra cy 
przy re ali za cji przed się wzię cia kul tu ral ne go. Każ da umo wa bę dzie 
szcze gó ło wo okre ślać zo bo wią za nia stron w za kre sie prze pro wa -
dze nia przed się wzię cia kul tu ral ne go. 

Ter min skła da nia wnio sków mi ja 25 mar ca o godz. 15.00. Wy -
bra ne pro jek ty ma ją zo stać zre ali zo wa ne do 30 czerw ca b. r. 
W uza sad nio nych przy pad kach ter min re ali za cji mo że zo stać wy -
dłu żo ny. Wię cej in for ma cji znaj dziesz na stro nie: www.mdk -ka -
zi mierz.pl. ST  

Masz oryginalny pomysł na kulturę?  
Nie zawahaj się go użyć!
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reklama

reklama

W dobie powszechnego dostępu 
do Internetu, mediów społecznościowych 
oraz dynamicznego rozwoju technologii 
i usług cyfrowych, jak również zdalnego 
nauczania, niezwykle istotna staje się kwestia 
zapewnienia właściwej ochrony prywatności 
i bezpieczeństwa danych osobowych. 
 
Re gio nal ne Cen trum Kształ ce nia Usta wicz ne -
go w So snow cu od dwóch lat re ali zu je pro gram 
„Two je da ne – Two ja spra wa”. Edu ka cja w za -
kre sie ochro ny da nych i pra wa do pry wat no ści to 
je den z prio ry te tów dzia łań UODO. Pro gram 
re ali zo wa ny jest pod pa tro na tem Mi ni ster stwa 
Edu ka cji i Rzecz ni ka Praw Dziec ka. – Na sza 
pla ców ka re ali zu je go, pod no sząc tym sa mym 
świa do mość i wie dzę oraz uwraż li wia jąc słu cha -
czy na kwe stie zwią za ne z ochro ną da nych oso -
bo wych – pod kre śla Re na ta Du sza, dyrektorka 
RCKU w So snow cu. 

Ak tu al nie słu cha cze bio rą udział w or ga ni zo -
wa nym przez ko or dy na to ra kon kur sie „Chro nię 
swo je da ne – Mo je da ne mo ja spra wa”, któ re go 
ce lem jest przy go to wa nie pre zen ta cji przed sta -
wia ją cej bez piecz ne dzia ła nia, w któ rych pry wat -
ność i da ne oso bo we są chro nio ne. 

– Głów nym ce lem pro gra mu jest rów nież 
edu ko wa nie słu cha czy i pro wa dze nie za jęć do -
ty czą cych te ma ty ki ochro ny da nych oso bo wych 
w przy szłych za wo dach na szych słu cha czy. 
Ważna jest ochrona da nych w pla ców kach służ -
by zdro wia, w sa lo nach ko sme tycz nych, w żłob -
kach, klu bi kach dzie cię cych i miej scach te ra pii. 
Za wo dy me dycz ne i so cjal ne wy ma ga ją szcze -
gól nej uwa gi na swo ich klien tów i pa cjen tów, 

z uwzględ nie niem zmian w za kre sie prze twa -
rza nia i ochro ny da nych w pla ców kach me dycz -
nych, w pla ców kach, w któ rych prze by wa ją 
dzie ci, w tym do ty czą cych m.in. udzie la nia in -
for ma cji i do stę pu do da nych, usu wa nia, ogra -
ni cza nia prze twa rza nia i prze no sze nia tych da -
nych, obo wiąz ków pod mio tów prze twa rza ją -
cych da ne me dycz ne, ta jem ni cy za wo do wej 
osób za trud nio nych w służ bie zdro wia, w sa lo -
nach ko sme tycz nych w do mach opie ki, w pla -
ców kach, w któ rych prze by wa ją dzie ci – mó wi 
Mag da le na Pa luch, kor dy na tor ka pro jek tu. 
– Czy nie jest to waż ne dla przy szłych ko sme ty -
czek, asy sten tek czy hi gie ni stek sto ma to lo gicz -
nych, opie ku nów me dycz nych, te ra peu tów za -
ję cio wych, opie ku nek dzie cię cych, opie ku nów 
osób star szych, tech ni ków elek tro ra dio lo gów, 
tech ni ków ma sa ży stów, asy sten tów osób nie -
peł no spraw nych? Na pew no tak i dla te go re ali -
zu je my te dzia ła nia i za pra sza my do na szej pla -
ców ki, w któ rej zmie nisz za wód, zdo bę dziesz 
no we kwa li fi ka cje i bę dziesz pra co wać na rzecz 
osób po trze bu ją cych twojego cie pła, em pa tii, 
pro fe sjo na li zmu i za an ga żo wa nia – za pew nia 
dyrektorka pla ców ki. 

Przy po mnij my, że w pla ców ce moż na kształ -
cić na na stę pu ją cych kie run kach: tech nik elek tro -
ra dio log, ma sa ży sta, tech nik usług ko sme tycz -
nych, opie kun ka dzie cię ca, te ra peu ta za ję cio wy, 
hi gie nist ka sto ma to lo gicz na, opie kun me dycz ny, 
asy stent oso by nie peł no spraw nej. – Trwa wła śnie 
na bór na ko lej ny rok szkol ny. Po wię cej in for ma -
cji moż na dzwo nić pod nr tel. 32 292 01 91 lub 
ma ilo wać na ad res rcku med@rcku.na zwa.pl 
– dodaje Du sza. KP

Roz po czę ły się pierw sze pra ce zwią za ne z re -
mon tem uli cy Pił sud skie go na pa sie w kie run ku 
cen trum So snow ca. To kon ty nu acja prac z 2019 
ro ku. Wte dy Tram wa je Ślą skie za 1,7 mln zł wy -
re mon to wa ły nit kę pro wa dzą cą od cen trum So -
snow ca w stro nę Mi lo wic. 

Pra ce są na stęp stwem uszko dze nia na wierzch -
ni dro gi, do któ re go do szło w cza sie wy mia ny to -
ro wi ska po mię dzy jezd nia mi. Dru gi etap re -
mon tu ul. Pił sud skie go za bli sko 1 mln zł wy ko -
na Wo je wódz kie Przed się bior stwo Ro bót Dro -
go wych S.A. z Ka to wic. 

Pierw sze pra ce bę dą po le ga ły na wy mia nie ze -
wnętrz nych kra węż ni ków i sta bi li za cji pod ło ża dro -
gi. – Ruch na od cin ku od skrzy żo wa nia z ul. Kre -

so wą do ron da im. Wła dy sła wa Bar to szew skie go 
bę dzie się od by wał le wym pa sem – wy ja śnia Ra fał 
Ły sy, rzecz nik pra so wy UM w So snow cu. 

Za kres prac ca łe go re mon tu obej mu je wy mia -
nę na wierzch ni dro gi i kra węż ni ków na ok. 
1,5 km od cin ku jezd ni od wia duk tu nad tra są S86 
do skrzy żo wa nia z uli cą So bie skie go i Ki liń skie go. 
– Tam, gdzie bę dzie pod bu do wa ka mien na utra -
ci ła swo ją no śność i wy stę pu ją spę ka nia, fir ma 
zaj mie się też jej wy mia ną. Wszyst kie stud nie, za -
su wy, wpu sty ulicz ne, znaj du ją ce się w jezd ni, 
trze ba bę dzie wy re gu lo wać. Na pew no bę dą 
utrud nie nia w ru chu. Bę dzie my in for mo wać 
o nich przed roz po czę ciem prac – do da je rzecz -
nik pra so wy UM w So snow cu. KP

Twoje dane, twoja sprawa Początek remontu ulicy Piłsudskiego
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ADWOKAT RADZI ILONA CEBO-KUBICZEK  
adwokat

Zupełny i trwały 
rozkład pożycia 
jako przesłanka 
rozwodu  

 
Kie dy na stą pi zu peł ny i trwa ły roz kład po ży cia 
mię dzy mał żon ka mi, wów czas każ dy z mał 
żon ków mo że żą dać, że by sąd roz wią zał mał 
żeń stwo przez roz wód. Na wet je że li stro ny 
de cy du ją się na roz wód bez orze ka nia o wi nie, 
sąd ma obo wią zek oce nić roz kład z punk tu wi 
dze nia zu peł no ści i trwa ło ści roz kła du po ży cia. 
Po nad to usta le nie przy czyn roz kła du po ży cia 
mo że mieć rów nież zna cze nie dla oce ny, czy 
żą da nie roz wo du nie jest sprzecz ne z za sa da 
mi współ ży cia spo łecz ne go al bo czy z żą da 
niem roz wo du nie wy stę pu ję mał żo nek wy 
łącz nie win ny roz kła du po ży cia. W wy pad ku 
zaś gdy roz wo du żą da mał żo nek wy łącz nie 
win ny, czy od mo wa przez dru gie go z mał żon 
ków wy ra że nia zgo dy na roz wód nie jest 
sprzecz na z za sa da mi współ ży cia spo łecz ne 
go. Roz kład jest zu peł ny, gdy nie ist nie je mię 
dzy mał żon ka mi więź du cho wa, fi zycz na ani 
go spo dar cza. Gdy jed nak przy zu peł nym bra 
ku wię zi du cho wej i fi zycz nej po zo sta ły pew 
ne ele men ty wię zi go spo dar czej, roz kład po 
ży cia mo że być mi mo to uzna ny za zu peł ny, je 
śli utrzy ma nie ele men tów wię zi go spo dar czej 
(np. wspól ne go miesz ka nia) wy wo ła ne zo sta 
ło szcze gól ny mi oko licz no ścia mi. Na to miast 
na wet spo ra dycz ne tyl ko sto sun ki fi zycz ne 
mię dzy mał żon ka mi z re gu ły bę dą wska zy wać, 
że roz kład po ży cia nie jest jesz cze zu peł ny. Po 
ży cie mał żeń skie wy ra ża się w szcze gól ne go 
ro dza ju wspól no cie du cho wej, fi zycz nej i go 

spo dar czej. W za sa dzie usta nie któ re go kol 
wiek z ele men tów tej wspól no ty na le ży uznać 
za ob jaw roz kła du po ży cia, nie prze są dza jąc 
na pod sta wie te go tyl ko ob ja wu stop nia roz 
kła du. Jed nak że usta nie wspól no ty fi zycz nej 
lub go spo dar czej mo że w kon kret nym przy 
pad ku nie sta no wić ob ja wu roz kła du, je że li 
wy ni ka ono z oko licz no ści nie za leż nych 
od mał żon ków lub z ich zgod nej wo li uza sad 
nio nej oko licz no ścia mi ży cio wy mi. Przy kła 
dem ta kiej sy tu acji mo że być usta nie współ ży 
cia fi zycz ne go na sku tek cho ro by mał żon ka, 
roz łą cze nie mał żon ków spo wo do wa ne po by 
tem w szpi ta lu, dłu go trwa łym wy jaz dem służ 
bo wym, pra cą za rob ko wą mał żon ków w róż 
nych od le głych od sie bie miej sco wo ściach, itp. 
Brak na to miast wspól no ty du cho wej (jej ist nie 
nie mo że się prze ja wiać na wet tyl ko w ko re 
spon den cji) bę dzie za wsze ob ja wem roz kła du 
po ży cia. Do uzna nia, że mię dzy mał żon ka mi 
brak jest wspól no ty du cho wej, nie jest ko niecz 
ne stwier dze nie wro gie go lub choć by nie chęt 
ne go sto sun ku ich do sie bie. Za cho wa nie po 
praw nych sto sun ków, utrzy my wa nie kon tak 
tów w in te re sie wspól nych dzie ci itp. nie mu si 
ko niecz nie ozna czać, iż więź du cho wa mał żon 
ków zo sta ła utrzy ma na i roz kład po ży cia nie 
ist nie je. Cho dzi bo wiem nie o ja ką kol wiek więź 
du cho wą po mię dzy dwoj giem lu dzi, lecz o więź 
cha rak te ry stycz ną dla du cho wej wspól no ty 
mał żeń skiej. Do uzna nia, że roz kład jest trwa 
ły, nie jest ko niecz ne stwier dze nie, że po wrót 
mał żon ków do po ży cia jest bez względ nie wy 
łą czo ny. Wy star czy opar ta na do świad cze niu 
ży cio wym oce na, że w oko licz no ściach spra wy 
po wrót mał żon ków do wspól ne go po ży cia nie 
na stą pi. Na le ży przy tym mieć na uwa dze in 
dy wi du al ne ce chy cha rak te ru mał żon ków. Zu 
peł ność i trwa łość mu szą wy stę po wać łącz nie, 
po nie waż zu peł ność roz kła du nie za wsze mu si 
się wią zać z je go trwa ło ścią.

Umowa 
z pośrednikiem 
nieruchomości  

 
„Poszukuję mieszkania, znalazłam ogłoszenie, zadzwoniłam 
do pośrednika zajmującego się tą nieruchomością w celu jej 
obejrzenia. Przed obejrzeniem mieszkania pośrednik dał mi 
do podpisu umowę, w której wpisał cenę mieszkania, które 
oglądałam. Oczywiście, wszystko w pośpiechu i „na kolanie”, 
więc umowy nie przeczytałam. Po przyjściu do domu dopiero 
przeczytałam warunki umowy, które wzbudziły mój niepokój. 
Podpisując umowę sądziłam, iż jest to umowa zabezpieczająca 
biuro nieruchomości przed „dogadaniem” się sprzedającego
kupującego bez biura. Wczytując się w treść umowy, 
rozumiem ją tak, jakbym wybrała sobie pośrednika 
do szukania mieszkania. Nie szukałam pośrednika, nie 
zgłaszałam się do niego w tej sprawie i moim zamiarem nie jest 
znalezienie kogoś, kto to będzie robił. W umowie jest 
napisane, że jest zawarta na czas nieokreślony i niby mogę ją 
wypowiedzieć. Jest też informacja o prawie do odstąpienia 
od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa 
i oświadczenie, że zrzekam się tego prawa w związku 
z wyrażeniem zgody na rozpoczęcie usługi przez pośrednika 
przed upływem 14 dni na odstąpienie od umowy. 
Dlatego też proszę o informację, czy pośrednicy zawierają 
takie umowy przed oglądaniem mieszkania; co taka umowa 
może dla mnie oznaczać (korzyści czy straty) oraz w jaki 
sposób mogę się z tej umowy wycofać. Czy jej wypowiedzenie 
wystarczy? Jakie konsekwencje mogę ponieść?”.  
 
W ob ro cie nie ru cho mo ścia mi umo wy po śred nic twa są po 
wszech nie sto so wa ne. Za rów no sprze da ją cy nie ru cho mość, jak 
i po ten cjal ny ku pu ją cy po szu ku ją cy miesz ka nia, mo gą ko rzy stać 
z po śred nic twa pro fe sjo nal nych po śred ni ków. Ana li zu jąc ofer ty 
np. in ter ne to we, war to zwró cić uwa gę, czy ofer ta nie po cho dzi 
od po śred ni ka. Je śli by ła by Pa ni za in te re so wa na za ku pem nie ru 
cho mo ści bez po śred ni ka, po win na Pa ni wy brać ofer tę sprze da 
ży bez po śred nio od ofe ru ją ce go sprze daw cy.  

Od po wiedź na py ta nie o ewen tu al ne ko rzy ści i stra ty zwią za 
ne z za war ciem umo wy z po śred ni kiem za le ży od ocze ki wań, za 
mie rzeń czy pre fe ren cji ku pu ją ce go. Za kup miesz ka nia przez po 
śred ni ka wią że się z obo wiąz kiem za pła ty wy na gro dze nia 
za czyn no ści po śred nic twa wska za ne w umo wie, co jest do dat 
ko wym kosz tem zwią za nym z za ku pem nie ru cho mo ści. Ale w za 
mian za wy na gro dze nie zle ca ją cy otrzy mu je świad cze nie bę dą 
ce przed mio tem umo wy po śred nic twa. W pierw szej ko lej no ści 
war to za tem roz wa żyć, czy w ogó le ko rzy stać z po śred nic twa, 
a je śli tak, za sta no wić się, ja kie są na sze ocze ki wa nia wzglę dem 
czyn no ści po śred ni ka i w przy pad ku pro po zy cji za war cia umo wy 
zwró cić uwa gę na za kres  i  przed miot umo wy oraz czy jest on 
od po wied ni do ocze ki wań, a tak że czy pro po no wa ne wy na gro 
dze nie jest w oce nie zle ca ją ce go ade kwat ne do ro dza ju czyn no 

ści wy ko ny wa nych przez po śred ni ka. Za tem to co jest ko rzyst ne 
lub nie dla zle ca ją ce go, mo że usta lić on sam, zna jąc wła sne ocze 
ki wa nia, za mia ry i pre fe ren cje. Sa mo dziel ne po szu ki wa nie nie ru 
cho mo ści ozna cza rów nież sa mo dziel ne do peł nia nie for mal no 
ści. Je śli ku pu ją cy chciał by uzy skać po moc w pro ce sie kup na, 
ocze ku jąc, aby pro fe sjo na li sta za dbał o wy mo gi for mal no praw 
ne, wów czas de cy du je się na za war cie umo wy z po śred ni kiem. 
 Za kres umo wy po śred nic twa mo że być róż ny. Prze pi sy nie okre 
śla ją ka ta lo gu czyn no ści po śred nic twa. Im za kres jest szer szy 
i bar dziej szcze gó ło wo okre ślo ny, tym le piej.  Umo wa po śred nic 
twa w kup nie czy sprze da ży mo że obej mo wać spraw dze nie sta 
nu praw ne go nie ru cho mo ści, zgro ma dze nie nie zbęd nej do ku 
men ta cji,  wy ce nę nie ru cho mo ści, przy go to wa nie ogło szeń, dzia 
ła nia zmie rza ją ce do zna le zie nia ku pu ją ce go/sprze da ją ce go, kon 
tak ty z za in te re so wa ny mi ce lem sko ja rze nia stron trans ak cji, pre 
zen ta cja nie ru cho mo ści po ten cjal nym ku pu ją cym, po moc w fi 
na li za cji umo wy i do peł nie niu nie zbęd nych for mal no ści, w tym 
no ta rial nych, czy po moc w uzy ska niu kre dy tu dla ku pu ją ce go. 

Zgod nie z prze pi sa mi usta wy z dnia 30 ma ja 2014 r. (Dz. 
U. 2020 poz. 287) w przy pad ku za war cia umo wy po za lo ka lem 
przed się bior stwa lub na od le głość, kon su ment mo że bez po da 
wa nia przy czyn od stą pić od umo wy. W przy pad ku usług ter min 
ten bie gnie od za war cia umo wy.  Przed się bior ca ma obo wią zek 
po in for mo wa nia kon su men ta o przy słu gu ją cym mu pra 
wie i prze ka zać wzór oświad cze nia o od stą pie niu. Kon su ment, 
któ ry za żą dał roz po czę cia wy ko ny wa nia usłu gi po śred nic twa 
w ob ro cie nie ru cho mo ścia mi przed upły wem ter mi nu do od stą 
pie nia od umo wy, mo że od niej od stą pić, ale ma obo wią zek za 
pła ty za świad cze nie speł nio ne do chwi li od stą pie nia. Kwo tę za 
pła ty ob li cza się pro por cjo nal nie do za kre su speł nio ne go świad 
cze nia, bio rąc pod uwa gę ce nę lub wy na gro dze nie uzgod nio ne 
w umo wie.   

Art.  7. w/w usta wy sta no wi, że kon su ment nie mo że zrzec się 
praw przy zna nych mu w usta wie. Po sta no wie nia umów mniej 
ko rzyst ne dla kon su men ta niż po sta no wie nia usta wy są nie waż 
ne, a w ich miej sce sto su je się prze pi sy usta wy. Za tem je śli pod 
pi sa ła Pa ni oświad cze nie o re zy gna cji z pra wa do od stą pie nia 
od umo wy, oświad cze nie o zrze cze niu się pra wa do od stą pie nia 
jest nie waż ne. Od stą pie nie od umo wy by ło by nie do pusz czal ne 
tyl ko wte dy, gdy za zgo dą kon su men ta wy ko ny wa nie umo wy 
by ło roz po czę te przed upły wem 14 dni, a umo wa by ła by w peł 
ni wy ko na na.   

Z sa mej umo wy, jak Pa ni wska za ła, wy ni ka tak że pra wo do jej 
wy po wie dze nia. Oświad cze nie o wy po wie dze niu umo wy po win 
no za wie rać okre śle nie stron, wska za nie, ja kiej umo wy do ty czy 
oraz zo stać spo rzą dzo ne na pi śmie i opa trzo ne wła sno ręcz nym 
pod pi sem. Dla ce lów do wo do wych wy po wie dze nie naj le piej zło 
żyć oso bi ście za po kwi to wa niem przy ję cia na ko pii  lub wy słać li 
stem po le co nym za zwrot nym po twier dze niem od bio ru.  

Za tem je śli nie jest Pa ni za in te re so wa na kon ty nu owa niem 
umo wy, mo że Pa ni sko rzy stać z pra wa do od stą pie nia od umo 
wy za war tej po za lo ka lem przed się bior stwa, o ile zo sta ła w ca ło 
ści wy ko na na lub pra wa jej wy po wie dze nia.  Od stą pie nie 
od umo wy po wo du je sku tek w po sta ci trak to wa nia umo wy 
za nie za war tą i dzia ła wstecz, na to miast wy po wie dze nie jest sku 
tecz ne z upły wem okre su wy po wie dze nia i dzia ła na śprzód.  

AD RIAN NA PEĆ  
rzecz nik praw kon su men ta

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Jeśli z powodu wypadku lub 
pogorszenia stanu zdrowia nie 
możesz wykonywać dotychczasowej 
pracy, a chcesz być nadal aktywny 
zawodowo – zgłoś się do PFRON
u i weź udział w bezpłatnej 
rehabilitacji kompleksowej: 
zawodowej, psychospołecznej 
i medycznej. 
 
Ru szył już na bór do pro jek tu. Pro gram 
bę dzie re ali zo wa ny w Ośrod ku Re ha bi -
li ta cji Kom plek so wej (ORK), w trzech 
mo du łach: mo duł I – za wo do wy: ma ją -
cy na ce lu uła twie nie oso bie z nie peł no -
spraw no ścia mi uzy ska nie no we go za -
wo du; mo duł II psy cho spo łecz ny:  ma -
ją cy na ce lu przy wró ce nie mo ty wa cji 
uczest ni ka pro jek tu do po wro tu do pra -
cy i przy go to wa nie go do uczest nic twa 
w ży ciu spo łecz nym; mo duł III me -
dycz ny: ma ją cy na ce lu przy wró ce nie 
utra co nych funk cji lub ich od two rze nie 
w jak naj więk szym, moż li wym za kre sie. 
W po wro cie do ak tyw no ści za wo do wej 
po ma ga ją Ośrod ki Re ha bi li ta cji Kom -
plek so wej, ofe ru jąc nie zbęd ną re ha bi li -

ta cję i sze ro ką ofer tę kur sów za wo do -
wych do sto so wa nych do po trzeb osób 
z ogra ni cze nia mi zdro wot ny mi. Po byt, 
re ha bi li ta cja i szko le nia w ta kim Ośrod -
ku są bez płat ne. Śred ni czas po by tu 
w ośrod ku wy no sie 9 mie się cy, z moż -
li wo ścią prze dłu że nia do 12 mie się cy, 
zaś mi ni mal ny czas po by tu to ok. 3-4 
mie się cy. Or ga ni za to rzy prze wi dzie li 
dwie for mu ły re ha bi li ta cji: tryb sta cjo -
nar ny (do 30 osób w każ dym cy klu re -
ha bi li ta cji) i nie sta cjo nar ny (20 osób). 
Przy kła do wo, oso by prze by wa ją ce 
w try bie sta cjo nar nym ma ją za pew nio -
ne noc le gi w po ko jach jed no oso bo wych 
oraz peł ne wy ży wie nie, zwrot kosz tów 
do jaz du do ośrod ka z miej sca za miesz -
ka nia oraz po wro tu oraz zwrot kosz tów 
do jaz du do miej sca za miesz ka nia i z po -
wro tem w dni wol ne od za jęć. Dla 
miesz kań ców woj. ślą skie go ORK znaj -
du je się w Sa na to rium Uzdro wi sko wym 
Ró ża w Ustro niu. Oso by za in te re so wa -
ne udzia łem w pro jek cie wię cej in for -
ma cji uzy ska ją pod nr tel. 32 493 21 20 
(od dział PFRON-u w Ka to wi cach,   
Plac Grun waldz ki 8-10/8). ST

Umowa o współpracy pomiędzy Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Sosnowcu a Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. 
została podpisana.  
 
Zgod nie z umo wą, za war tą 11 lu te go, spół ka obej -
mie pa tro na tem wy ty po wa ne kla sy Tech ni kum nr 5 
Sa mo cho do wo -Me cha tro nicz ne go im. Ja na Ki liń -
skie go i Bran żo wej Szko ły I Stop nia nr 7 Sa mo cho -
do wo -Me cha tro nicz nej na kie run kach: tech nik po -
jaz dów sa mo cho do wych, me cha nik po jaz dów sa mo -
cho do wych, elek tro me cha nik po jaz dów sa mo cho -

do wych, kie row ca me cha nik. Ucznio wie bę dą mo gli 
nie tyl ko zwie dzić ser wi sy fir my oraz za kła dy pro du -
ku ją ce czę ści za mien ne, ale tak że od być prak ty kę za -
wo do wą w Po rsche. Po nad to spół ka za ofe ru je naj -
lep szym uczniom sty pen dia oraz moż li wość za trud -
nie nia we wła ści wej for mie (sta że w cza sie na uki, sta -
że po za koń cze niu na uki czy za trud nie nie w fir mie). 
Po rsche In ter Au to Pol ska Sp. z o.o. do po sa ży tak -
że pra cow nie w urzą dze nia i ma te ria ły z peł ną do ku -
men ta cją tech nicz ną w bran ży sa mo cho do wej w ce lu 
jak naj lep sze go przy go to wa nia uczniów do pra cy 
w fir mie. ST

Kompleksowa rehabilitacja

Z Kilińskiego do fabryki Porsche
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Pierw szy no wy park li no wy po wsta nie na Sta -
wi kach, a dru gi w par ku im. Jac ka Ku ro nia 
w Ka zi mie rzu Gór ni czym. Jest du ża szan sa 
na to, że już wio sną miesz kań cy bę dą mo gli ko -
rzy stać z tych dwóch atrak cji. Bu do wa par ku li -
no we go przy Sta wi kach już się roz po czę ła. 
Pierw szy te go ty pu tor prze szkód po wsta nie 
obok cen tral ne go pla cu przed bra ma mi Sta dio -
nu Lu do we go. Z ko lei Miej ski Za kład Usług 
Ko mu nal nych w So snow cu do 5 mar ca cze ka 

na ofer ty firm za in te re so wa nych bu do wą par ku 
li no we go w par ku w Ka zi mie rzu Gór ni czym.  
Wy ko naw cy bę dą mu sie li zre ali zo wać czte ry 
tra sy, o róż nym stop niu trud no ści, by mo gły 
z nich sko rzy stać, za rów no dzie ci, jak i do ro -
śli. Park po wsta nie obok ska te par ku i zaj mie 
ok. 3000 m kw. po wierzch ni. Pod czas in sta -
la cji lin żad ne drze wo nie zo sta nie wy cię te, 
a pra ce ma ją być wy ko ny wa ne pod nad zo rem 
den dro lo ga i or ni to lo ga. ST

Trwają prace w Zagórzu
Pomimo zimy realizowane były prace, 
zarówno projektowe, jak i wykonawcze, przy 
budowie nowej linii tramwajowej w Zagórzu. 
– W obszarze projektowym trwa etap 
doszczegółowienia projektu budowlanego 
w zakresie wszystkich projektów branżowych 
wraz z wymaganymi uzgodnieniami. Jesteśmy 
również w trakcie oczekiwania na decyzje 
administracyjne – mówi Robert Wach, 
dyrektor kontraktu Eurovia Polska S.A. 
Obszar wykonawczy obejmuje obecnie prace 
ziemne, które są prowadzone głównie 
w rejonie ul. Braci Mieroszewskich.  
 
– Mi mo nie sprzy ja ją cej au ry pro wa dzi my ro bo ty 
w za kre sie obiek tu in ży nie ryj ne go. Wy ko na li -
śmy już wy kop wraz z je go za bez pie cze niem 
i przy go to wu je my się do roz po czę cia ro bót zwią -
za nych z wy ko na niem pły ty den nej obiek tu 
– pod kre śla Ar ka diusz Sto larz, kie row nik ro bót 
mo sto wych z fir my No wak Mo sty, któ ra jest od -
po wie dzial na za bu do wę tu ne lu. Pro wa dzo ne są 
ro bo ty przy go to waw cze zwią za ne z prze zbro je -
niem sie ci te le tech nicz nej w re jo nie ul. Bra ci 
Mie ro szew skich. Po nad to ro bo ty są re ali zo wa -
ne tak że przy prze zbro je niu sie ci te le tech nicz nej 
przy ron dzie Ja na Paw ła II, na od cin ku rów no -
le głym do ul. Pa de rew skie go, gdzie kon ty nu -
owa ne są pra ce zwią za ne z przy szłym od wod nie -
niem to ro wi ska. Ro ze bra no już bu dy nek go spo -
dar czy, któ ry unie moż li wiał wy ko na nie in we sty -
cji. Naj więk sze za in te re so wa nie miesz kań ców 
wzbu dza miej sce, gdzie li nia tram wa jo wa krzy -
żu je się z ul. Bra ci Mie ro szew skich. – So sno wi -
cza nie do py tu ją cza sem pra cow ni ków, jak ten tu -
nel bę dzie wy glą dał – mó wi An drzej Zo wa da, 
rzecz nik spół ki Tram wa je Ślą skie S.A. Wia do -
mo że w przej ściu ul. Bra ci Mie ro szew skich bu -
do wa ny jest tu nel, któ ry bę dzie miał prze krój 
pro sto ką ta o dłu go ści 41 m i sze ro ko ści 18 m. 

Ca ły obiekt in ży nie ryj ny bę dzie peł nił ro lę wę zła 
prze siad ko we go. W tu ne lu znaj dą się do ce lo wo 
dwa pe ro ny przy stan ków tram wa jo wych, a przy -
stan ki au to bu so we zlo ka li zo wa ne zo sta ną po wy -
żej, czy li na po zio mie jezd ni ul. Bra ci Mie ro -
szew skich. Po za tym w obiek cie znaj dą się dwie 
nie za leż ne win dy oso bo we, któ re umoż li wią ko -
mu ni ka cję pie szych po mię dzy przy stan ka mi 
tram wa jo wy mi a au to bu so wy mi. 
Pra ce przy bu do wie tu ne lu wpły wa ją na or ga ni -
za cję ru chu sa mo cho do we go. Obo wią zu ją ca 
obec nie cza so wa or ga ni za cja ru chu na ul. Bra ci 
Mie ro szew skich utrzy ma na bę dzie jesz cze co 
naj mniej przez sie dem mie się cy. Na stęp nie ruch 
ko ło wy i pie szy zo sta nie pusz czo ny na jezd nię 
no we go ukła du dro go we go, od stro ny su per mar -
ke tu. Zmia ny na le ży się spo dzie wać po wy bu do -
wa niu pierw sze go seg men tu tu ne lu i prze bu do -
wie ukła du dro go we go. W na stęp nej ko lej no ści 
roz pocz nie się re ali za cja dru giej po ło wy obiek tu. 
– Na dal ro bo ty bę dą pro wa dzo ne jak do tąd, 
przy za cho wa niu peł nej prze jezd no ści w obu kie -
run kach z jed nym pa sem ru chu. Ta ka za sa da or -
ga ni za cji ru chu bę dzie utrzy ma na do cza su wy -
bu do wa nia ca ło ści obiek tu, a pla nu je my, że bę -
dzie to ko niec kwiet nia 2022 ro ku – wy ja śnia 
Ro bert Wach.  
In we sty cja pn.  „Bu do wa li nii tram wa jo wej 
w  dziel ni cy Za gó rze od pę tli tram wa jo wej 
do ron da Ja na Paw ła II w So snow cu” jest jed -
nym z za dań „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 – etap I”, 
współ fi nan so wa ne go przez Unię Eu ro pej ską. 
Za da nie re ali zu je kon sor cjum: Eu ro via Pol -
ska S.A., KZN Ra il Sp. z o. o., No wak Mo -
sty Sp. z o.o. In we sty cja bę dzie kosz to wać 
ok. 88,6 mln zł net to, a pra ce ma ją się za koń czyć 
w prze cią gu dwóch lat. ST

reklama

Dwa nowe parki linowe

So sno wiec kie Wo do cią gi wpro wa dzi ły do dat ko -
we roz wią za nie w Elek tro nicz nym Biu rze Ob -
słu gi Klien ta eBOK, któ re ma uła twić płat no ści. 

Do tych czas klien ci So sno wiec kich Wo do cią -
gów po za lo go wa niu się do sys te mu eBOK mo -
gli po brać fak tu rę i za pła cić za nią po za lo go wa -
niu się do swo je go ban ku. No wa funk cjo nal ność 
po zwa la na wy ko na nie tych czyn no ści przy uży -
ciu ope ra to ra BlueMedia, któ ry po sia da sta tus 
kra jo wej in sty tu cji płat ni czej nad zo ro wa nej 
przez Ko mi sję Nad zo ru Fi nan so we go i na pod -
sta wie zgo dy Na ro do we go Ban ku Pol skie go 
od 2011 ro ku pro wa dzi dzia łal ność roz li cze nio -
wą i roz ra chun ko wą, nad zo ro wa ną przez NBP. 

O moż li wo ści ure gu lo wa nia fak tu ry za po -
śred nic twem epłat no sci użyt kow ni ków in for -
mu je iko na wi docz na po za lo go wa niu do sys -
te mu w wy ka zie fak tur. Po klik nię ciu na nią 
użyt kow nik zo sta je prze nie sio ny do pa ne lu 
płat no ści ope ra to ra BlueMedia. Do dys po zy -
cji klien tów jest wie le po pu lar nych form płat -
no ści. Płat no ści przez in ter net mo gą zle cać za -
rów no ci użyt kow ni cy, któ rzy ko rzy sta ją już 
z usłu gi efak tu ry, jak i ci, któ rym treść fak tu ry 
nie jest udo stęp nia nia. Wpła ty księ go wa ne są 
na in dy wi du al nych kon tach płat ni ków, co 
skra ca czas prze zna czo ny na roz li cze nie na leż -
no ści. red

Łatwiej zapłacisz rachunki

Specjalistyczny sprzęt  
do wysokoprzepływowej  
tlenoterapii donosowej trafił do pacjentów 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
nr 5 w Sosnowcu.  
 
Da ro wi znę w po sta ci dwóch ze sta wów spe cja li -
stycz nych urzą dzeń do wy so ko -prze pły wo wej 
tle no te ra pii do no so wej Airvo 2 dla Od dzia łu 
Ane ste zjo lo gii i In ten syw nej Te ra pii prze ka za -
li 15 lu te go przed sta wi cie le Fun da cji Sie po ma ga. 
Ten sprzęt, zda niem eks per tów Świa to wej Or ga -
ni za cji Zdro wia, umoż li wia prze pro wa dze nie te -
ra pii le cze nia pa cjen tów cho rych na COVID-19. 

 – Urzą dze nie AIRVO 2 ge ne ru je wy so kie 
prze pły wy ogrza nych i na wil żo nych ga zów od -
de cho wych, któ re są do star cza ne pa cjen to wi 
za po mo cą róż nych – no so wych i tra che osto mij -
nych czę ści kon tak tu ją cych się z pa cjen tem. Za -
sto so wa nie urzą dze nia da je szan sę na unik nię cie 
ko niecz no ści wen ty la cji me cha nicz nej, czy li 
pod łą cze nia pa cjen ta do re spi ra to ra – wy ja śnia dr 
n. med. Do ro ta Du dek -Dycz kow ska, kie row -
nicz ka Od dzia łu Ane ste zjo lo gii i In ten syw nej 
Te ra pii. 

 Sprzęt zo stał za ku pio ny ze środ ków po cho -
dzą cych ze zbiór ki pie nięż nej, prze pro wa dzo -
nej na por ta lu in ter ne to wym sie po ma ga. pl, 
któ rej ce lem jest wspar cie pol skiej służ by zdro -
wia w wal ce z epi de mią COVID-19. Kosz to -
wał nie speł na 56 tys. zł. – Bar dzo dzię ku je my 
Fun da cji Sie po ma ga oraz wszyst kich, któ rzy ją 

wspar li. Je ste śmy ogrom nie wdzięcz ni za oka -
za ną po moc – pod su mo wał Krzysz tof Be stwi -
na, dy rek tor WSS5 im. Św. Bar ba ry w So -
snow cu. ST

Sprzęt do tlenoterapii  
w prezencie  

Dwa urządzenia do tlenoterapii będą  
służyć pacjentom szpitala im. św. Barbary 
w Sosnowcu. 
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Młodzi giganci w akcji kodowania Postawili na ekologiczne 
źródła ciepła
551 od na wial nych źró deł cie pła i in sta la cji ni sko emi syj nych za in -
sta lu ją w swo ich do mach miesz kań cy So snow ca. To wszyst ko dzię ki 
do fi nan so wa niu, któ re wspól nie otrzy ma ły: Za wier cie, Szcze ko ci -
ny, Po rę ba, Ła zy, Irzą dze oraz So sno wiec z pro jek tu „Bu do wa in -
sta la cji od na wial nych źró deł ener gii w pod re gio nie so sno wiec kim”. 

Spo śród do fi nan so wa nych pro jek tów 317 do ty czy in sta la cji fo -
to wol ta icz nych, 50 to ko lek to ry sło necz ne, a 38 ko tły na pel let. 
– Przed na mi jesz cze wy ło nie nie wy ko naw cy na 54 in sta la cje po -
wietrz nych pomp cie pła na ce le cie płej wo dy i 92 sztu ki po wietrz -
nych pomp cie pła. Te pra ce bę dą kosz to wa ły ok 3,4 mln zło tych 
W su mie na 551 in sta la cji prze zna czy my po nad 10 mln zło tych 
– wy ja śnia Mi chał Za strze żyń ski, za stęp ca pre zy den ta So snow ca. 

Przed się wzię cie jest współ fi nan so wa ne ze środ ków po cho dzą -
cych z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go w ra mach 
Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ślą skie go 
na la ta 2014-2020. KP 

reklama

reklama reklama

SMOGOBUS: Tu uzyskasz informację o dofinansowaniach

 5 marca (piątek) – Porąbka Dom Gromadzki (ul. Zagórska 3) 
12 marca (piątek)– Klimontów (ul. Hubala-Dobrzańskiego 99 - parking 
naprzeciwko basenu) 
19 marca (piątek) – Ostrowy Górnicze, przy Szkole Podstawowej nr 33 
(ul. Starzyńskiego 41) 
26 marca (piątek) – Maczki. Przy Szkole Podstawowej nr 37 
(ul. Skwerowa 21) 
9 kwietnia (piątek) – Stary Sosnowiec, przy Szkole Podstawowej 
nr SP27 (ul. Grabowa 2) 
16 kwietnia (piątek) – Jęzor, przy Szkole Podstawowej nr 21 
(ul. Zawodzie 34) 
 
We wszystkich miejscach SmogoBus będzie dostępny  
w godz. od 12.00 do 17.00.

Skorzystaj z programu „Stop Smog” i wymień „kopciucha”

„Stop Smog” to program dla najmniej zamożnych mieszkańców 
miasta. Sosnowiec to jedyne miastem w Metropolii, które otrzymało 
pieniądze na ten cel. Jesteś właścicielem lub współwłaścicielem 
domu jednorodzinnego? Możesz uzyskać dofinansowanie na 
wymianę pieca oraz docieplenie budynku: 
• nawet 53 tysiące złotych, 
• tylko 5% wkładu własnego. 
 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 
Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami UM 
tel. 32 296 05 74 
tel. 32 296 08 25 
tel. 32 296 08 24 
email: srodowisko@um.sosnowiec.pl 
W każdy poniedziałek w godz. od 14.00 do18.00 w budynku Urzędu 
Miejskiego przy alei Zwycięstwa 20 możesz odwiedzić stacjonarny 
punkt programu „Stop Smog”.

Pra wie 10 000 uczest ni ków z Pol ski, 
Chor wa cji i Sło wa cji wzię ło udział 
w warsz ta tach z pro gra mo wa nia pod czas 
ak cji „Ko duj z Gi gan ta mi” w ra mach 
ogól no pol skiej spo łecz nej ak cji edu ka cyj -
nej. Pod staw pro gra mo wa nia w śro do wi -
skach i ję zy kach ta kich jak: Mi ne craft 
Co de Con nec tion, Scratch, App In ven -
tor oraz C# w Vi su al Stu dio uczy ły się 
tak że dzie cia ki w So snow cu. To już ósma 
edy cja naj więk szej bez płat nej ak cji edu ka -
cyj nej – Mon ste ria dy „Ko duj z Gi gan ta -
mi”, któ ra tym ra zem trwa ła pra wie trzy 
ty go dnie.  

– To jed no z naj więk szych wy da rzeń pro -
gra mi stycz nych w hi sto rii Pol ski. Na uka 
pro gra mo wa nia to dru gi fi lar edu ka cji 
– obok na uki ję zy ków ob cych. Je ste śmy 
dum ni z tak ol brzy mie go za in te re so wa nia 
ko do wa niem wśród dzie ci i mło dzie ży. 
Warsz ta ty prze dłu ży li śmy o ty dzień, po nie -
waż fre kwen cja prze ro sła na sze ocze ki wa nia 
– przy zna je Da wid Le śnia kie wicz, współ or -
ga ni za tor ak cji i współ wła ści ciel szko ły „Gi -
gan ci Pro gra mo wa nia”. Mon ste ria da „Ko -
duj z Gi gan ta mi” to tak że kon kurs na naj -
cie kaw szy pro jekt pro gra mi stycz ny dla 
uczest ni ków warsz ta tów, w któ rym do wy -

gra nia są cen ne na gro dy: lap to py, fo te le ga -
min go we, mysz ki, kla wia tu ry oraz kur sy se -
me stral ne w szko le „Gi gan ci Pro gra mo wa -
nia”. Re gu la min kon kur su znaj du je się 
na stro nie www.ko duj zgi gan ta mi.pl. 
Or ga ni za to rem ak cji „Ko duj z Gi gan ta mi” 
jest szko ła „Gi gan ci Pro gra mo wa nia”, 
a part ne rem spo łecz nym warsz ta tów są 
Ha ker si – ogól no pol ska spo łecz ność two -
rzo na przez Fun da cję Sa ri ga to. Ko lej -
na edy cja „Ko duj z Gi gan ta mi” już we 
wrze śniu. Wię cej in for ma cji moż na zna -
leźć na stro nie: www.gi gan ci pro gra mo wa -
nia.edu.pl. ST
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Krzysz tof Po lacz kie wicz 
 
Wy da wa ło się, że nic gor sze go Za głę biu niż 
wal ka o utrzy ma nie na I -li go wym fron cie 
do ostat niej ko lej ki se zo nu 2019/2020 w ko -
lej nych mie sią cach się już nie przy tra fi. Tym -
cza sem je sie nią 2020 by ło jesz cze go rzej. Po -
czą tek był wpraw dzie obie cu ją cy, ale cóż z te -
go, że w kil ku me czach so sno wi cza nie gra li 
ład nie dla oka, sko ro punk ty ka so wa li ry wa -
le. Efekt? W li sto pa dzie z po sa dą po że gnał 
się Krzysz tof Dę bek, a w je go miej sce ścią -
gnię to do świad czo ne go Ka zi mie rza Mo ska -
la. No wy szko le nio wiec za po wie dział, że 
naj pierw przyj rzy się dru ży nie, a ewen tu al ną 
prze bu do wę prze pro wa dzi pod czas zi mo wej 
prze rwy. Mó wi ło się o ko sme tycz nych zmia -
nach, by ło tro chę za kli na nia rze czy wi sto ści, 
że nie ta ki ze spół zły jak go wi dzą…Po ostat -
nim me czu z Mie dzią Le gni ca tre ner wprost 
za ko mu ni ko wał, że po trze bu je kon kret nych 
wzmoc nień. 11 punk tów w 17 me czach, za -
le d wie trzy zwy cię stwa i przed ostat nia po zy -

cja w ta be li I li gi. Ta ki wy nik mu siał spo wo -
do wać ka dro we ro sza dy.  

Tym ra zem po sta wio no przede wszyst -
kim na ja kość, a nie ilość. Mia ły być kon -
kret ne wzmoc nie nia, o któ re do po mi nał się 
tre ner Mo skal i ma my kon kret ne na zwi ska. 
Bo trud no ina czej mó wić o ścią gnię ciu 
dwóch gra czy z eks tra kla sy – Ma cie ja Am -
bro sie wi cza i Szy mo na Sob cza ka czy po zy -
ska niu Pa tri ka Mi sa ka z eki py li de ra I li gi, 
któ ry przez więk szość run dy grał w wyj ścio -
wej je de na st ce Bruk -Bet Ter ma li ki Nie cie -
cza. Je śli do da my do te go Mi cha ła Ma słow -
skie go, z któ rym w So snow cu wią żą przy -
szło ścio we pla ny, czy uta len to wa ne go 
bram ka rza Szy mo na Fran kow skie go, to 
trud no nie oprzeć się wra że niu, że co by nie 
mó wić o zi mo wych trans fe rach Za głę bia to 
by ły one ro bio ne z gło wą. Te raz wszyst ko 
w ich no gach i gło wach. 

Za głę bie po spad ku z eks tra kla sy w 2019 
ro ku zna la zło się na za krę cie. Mi nio ny se -
zon miał być przej ścio wym, a w bie żą cym 

klub miał okrzep nąć na za ple czu eks tra kla -
sy. Tym cza sem by ła wal ka o unik nię cie 
spad ku do II li gi, któ ra tak na praw dę wciąż 
trwa. Klub z So snow ca mo że mó wić o spo -
rym szczę ściu, że kry zys do padł dru ży nę 
w se zo nie przej ścio wym, gdy I li gą opusz cza 
tyl ko je den ze spół. 

W So snow cu wie rzą, że pod rzą da mi tre -
ne ra Mo ska la dru ży na wró ci w koń cu 
na wła ści we to ry. Ogon I -li go wej ta be li to 
znacz nie po ni żej ocze ki wań klu bu, któ ry 
już nie ba wem bę dzie swo je me cze roz gry -
wał na no wym sta dio nie. Sta dio nie szy tym 
na mia rę eks tra kla sy. Czy tre ner Mo skal 
bę dzie w przy szło ści tym kraw cem, któ ry 
„uszy je” tak że ze spół? Tro chę ma te ria łu już 
do stał. 

Na in au gu ra cję run dy wio sen nej Za głę -
bie zre mi so wa ło z li de rem z Nie cie czy, pro -
wa dząc do 95 mi nu ty gry. Po sta wa w tym 
me czu da je pod sta wy do stwier dze nia, że 
to, co naj gor sze, już za pił kar skim Za głę bie 
i te raz bę dzie tyl ko le piej.

Wrócić na właściwe tory
W Sosnowcu chcą zapomnieć o fatalnym 2020 roku. Mają w tym pomóc rozważne transfery.

Sport

Z me da la mi wró ci ły z lek ko atle -
tycz nych Ha lo wych Mistrzostw 
Pol ski U18 i U20 w To ru niu za -
wod nicz ki MKS-MOS Pło mień 
So sno wiec Ka ro li na Po ręb ska 
i Ro za lia Ma li na. Obie na co dzień 
są uczen ni ca mi LO im. E. Pla ter 
w So snow cu.  

Ka ro li na Po reb̨ska zdo by ła zło -
to i ty tuł Mi strzy ni Pol ski Ju nio -
rów U2 0 w bie gu na 800 m. Dy -
stans po ko na ła w cza sie 2:17.83 s. 
Z ko lei Ro za lia Ma li na wy wal -
czy ła brą zo wy me dal w bie gu na 
2000 m w ka te go rii U1 8, koń cząc 
ry wa li za cję z no wym re kor dem 
ży cio wym 6:19.37 s. Obie za -
wod nicz ki tre nu ją na co dzień 
pod okiem tre ne ra Wie sła wa 
Pasz ty. KP

Wbiegły na podium
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Rozalia Malina (pierwsza 
z prawej) sięgnęła 
po brązowy medal  
MP juniorów U18.

Ka dra Ślą ska ko szy ka rek opar ta w prze wa ża ją cej więk szo ści na za -
wod nicz kach Za głę bia So sno wiec za ję ła II miej sce na Ogól no pol -
skiej Olim pia dzie Mło dzie ży w Człu cho wie. Ze spół na sze go wo -
je wódz twa ustą pił po la je dy nie eki pie z Wiel ko pol ski. Na 14 za -
wod ni czek, aż 10 re pre zen to wa ło klub z So snow ca! Za głę bie 
na OOM re pre zen to wa ły Ni na Mi cek, Mar ta Miel carz, Ma rze -
na Zło ciń ska, Zo fia Ra taj czak, Zu zan na Smę dzik, Ju lia Sza fra niec, 
Ju sty na Ada ma szek, Oli wia Żak, So nia Gi za, Ma ria Tysz czak. KP

Li tew ska Fe de ra cja Ka ra te Ky oku shin wspól nie z Eu ro pej ską Or -
ga ni za cją Ka ra te zor ga ni zo wa ła 27 lu te go 2021 ro ku wy jąt ko wy 
tur niej – Pu char Świa ta w Ka ta dla Klu bów. Nie mo gło w nim za -
brak nąć So sno wiec kie go Klu bu Ka ra te. – Praw dzi wy duch ry wa -
li za cji w cza sie rze czy wi stym. Za na mi pierw szy Pu char Świa ta 
w Ka ta dla Klu bów. Po dwóch uda nych mi strzo stwach Eu ro py on -
li ne przy szedł czas na Pu char Świa ta. Nasz klub re pre zen to wa li Je -
rzy Pry ga w ka te go rii se nio rów, Syl wia Anasz w ka te go rii U -16 
oraz Ole na Ta cza ła w ka te go rii U -14. W za wo dach wzię ło udział 
po nad ty siąc za wod ni ków z ca łe go świa ta. Ry wa li za cja by ła za cię -
ta, a po ziom nie zwy kle wy so ki. Na si za wod ni cy da li z sie bie wszyst -
ko, Jur ko wi nie uda ło się przejść do ko lej nej run dy, a dziew czy ny 
do szły do 1/8 fi na łu – pod su mo wał za wo dy shi han Eu ge niusz Da -
dzi bug, tre ner so sno wiec kich ka ra te ków. KP

Koszykarki Zagłębia 
siłą kadry Śląska

Wyjątkowy turniej 
z udziałem sosnowieckich 
karateków 
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Zawodniczki Zagłębia, broniąc barw województwa, zdobyły 
medal Olimpiady Młodzieży.

Maciej Ambrosiewicz (pierwszy z lewej) oraz Szymon Sobczak (przy piłce) zimą wzmocnili Zagłębie. Razem z innymi pozyskanymi 
zawodnikami mają pomóc w odbudowie zespołu. 
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Od niepamiętnych czasów przebiegał przez Zagórze jeden z traktów kupieckich łączących Kraków ze Śląskiem. Pierwotnie prowadził on od Krzeszowic przez Długoszyn i bród na 
Białej Przemszy ku Porąbce. Stamtąd kierował się do zagórskiego dworu, skąd ulicą Kamienną wiódł ku królewskiemu miastu Będzin.

Dol na, pod mo kła, bo wiecz nie pod ta -
pia na wo da mi Po to ku Za gór skie go 
część tej że Ka mien nej, zwa na by ła Ga -
cią. Na zwa ta po cho dzi ła od „ga ce nia”, 
czy li wy kła da nia ga łę zia mi dro gi bie -
gną cej przez mo kra dła. Wła śnie 
w oko li cach owej ba gien nej prze pra wy 
przy cup nę ła so bie „Sta ra Karcz ma” 
na Ga ci. Biz nes ten cał kiem nie źle 
pro spe ro wał, jed nak tyl ko do cza su. 
Spa dek do cho dów karcz my zo stał spo -
wo do wa ny wy ty cze niem no wej wy -
god niej szej dro gi. Omi ja ła ona nie bez -
piecz ne pod jaz dy (i zjaz dy) pod Lesz -
cza mi (grzbiet wa pien ny bie gną cy 
po pół noc nej stro nie ul. Le nar to wi cza) 
oraz stro mi znę uli cy Ka mien nej. 
Na od cin ku Po rąb ka – Jó ze fów pro wa -
dzi ła ona dzi siej szy mi uli ca mi Szy ma -
now skie go (daw niej Kra kow ska) oraz 

Dłu go sza (daw niej Wiej ska). Jak 
wspo mi na ją sło wa le gen dy, wła śnie 
przy ul. Dłu go sza za gro żo ny ban kruc -
twem wła ści ciel „Sta rej Karcz my” 
na Ga ci prze niósł swój in te res. Być 
mo że z po wo dów czy sto mar ke tin go -
wych, a być mo że przez zwy kły sen ty -
ment świe żo wy bu do wa ną karcz mę 
na zwa no „Sta rą Karcz mą” – tym ra -
zem jed nak „na Ostrę żu”, gdyż tak na -
zy wa no oneg daj tę część Za gó rza (re -
jon uli cy Wiej skiej – od daw ne go 
Urzę du Gmi ny do Jó ze fo wa.  

Dzi siaj karcz ma już nie ist nie je. Zo -
sta ły po niej tyl ko wspo mnie nia za gór -
skich au to chto nów oraz ta zu peł nie za -
po mnia na le gen da. Oto ona: 

W karcz mie na Ostrę żu gwa ru za -
wsze by ło, co nie mia ra. Go ście z róż -
nych stron świa ta na noc leg, stra wę 

i od po czy nek tu taj przy by wa li. Kup cy, 
szlach ta, miesz cza nie, woj sko i du -
chow ne oso by pod jed nym da chem 
wspól nie bie sia do wa li.  Miej sco wi 
kmie cie i pa rob ko wie też od te go miej -
sca nie stro ni li. Tak, więc by ła karcz ma 
dla lu du sta nów wsze la kich ni czym 
mi tycz na Wie ża Ba bel, z tą tyl ko róż -
ni cą, że ta pierw sza nie co więk sza i bar -
dziej ku nie bu ukie run ko wa na, a na sza 
za gór ska skrom niej sza i ho ry zon tal nie 
roz cią gnio na by ła.   

W owych daw nych cza sach po śród 
lu du tu tej sze go ży ły stwo ry roz ma ite. 
W ostę pach po bli skiej Pusz czy Pa -
kosz ni cy, w licz nych sta wach i to pie li -
skach nad przy ro dzo ny ży wot wio dły 
dia bły, wod ni ce, po łu dni ce, utop ce 
oraz in ne strasz li we masz ka ry na zgu -
bę i ku udrę ce ro dza ju ludz kie go na ten 

świat po wo ła ne. I one z ocho tą do 
karcz my na tań ce i swa wo le „in co gni -
to” przy by wa ły.   

Ra zu pew ne go, gdy pan Jan – karcz -
marz tu tej szy – przy wiózł becz ki pi wa 
z bę dziń skie go bro wa ru, je go służ ba 
gdzieś się za po dzia ła. Ni w izbie, ni 
w obej ściu ni ko go zdy bać nie zdo łał. 
Gdy za sta na wiał się, ja kim to spo so -
bem sa me mu cięż kie becz ki w piw ni cy 
ulo ko wać, na gle zja wi ło się przed nim 
czte rech krzep kich mło dzień ców. Za -
pro po no wa li oni, że becz ki tam, gdzie 
trze ba, mi gu siem prze to czą. Nim 
karcz marz zdo łał co kol wiek od po wie -
dzieć, to be czuł ki le ża ły już rów niut ko 
uło żo ne w piw ni cy. Pan Jan był wiel ce 
rad z ta kie go ob ro tu spra wy. Za pro po -
no wał ta jem ni czym nie zna jo mym za -
pła tę i jed no cze śnie za py tał, czy po mo -

gli by przy wieźć rów nież pi wo z bro wa -
ru za gór skie go. Mło dzi by li chęt ni 
do ro bo ty, lecz oświad czy li, że gro sza 
nie we zmą. Chcie li, by w za mian 
za po moc Jan na peł niał im ku fle pod -
czas naj bliż szej za ba wy. Sta ry karcz -
marz szyb ko ob ra cho wał kosz ty ro bo -
ci zny i po rów nał je z ce na mi za ku pu 
pi wa. Na stęp nie okiem do świad czo ne -
go fa chow ca osza co wał ilość zło ci ste go 
trun ku, ja ką pod czas so bot niej ta necz -
nej za ba wy mo gą wy żło pać czte rej 
mło dzi lu dzie. Sum ma sum ma rum ich 
pro po zy cja wy da wa ła się bar dzo opła -
cal na.   

Wy ru szy li, więc do za gór skie go bro -
wa ru po spo rą do sta wę piw ne go wik -
tu ału. Ku zdu mie niu karcz ma rza mło -
dzień cy jesz cze szyb ciej uwi nę li się 
z ro bo tą, za rów no przy za ła dun ku, jak 
i wnie sie niu to wa ru do piw ni cy.    

Przy szła so bo ta i czas za pła ty. Czte -
rej pięk ni mło dzień cy zja wi li się 
w karcz mie. Przy by sze, ja ko „ob cy” 
z ra zu po czę li zwra cać na sie bie uwa gę. 
Żad na z za gór skich pa nien nie od mó -
wi ła im tań ca i ża den z miej sco wych 
chło pa ków nie po wstrzy mał się od 
skie ro wa nia ku nim chłod ne go, pod -
szy te go za zdro ścią spoj rze nia. Ni czy jej 
uwa dze nie uszło tak że wy jąt ko we 
opij stwo oraz nie zwy kle „moc ne gło -
wy” po moc ni ków karcz ma rza.  

Pan Jan prze cie rał oczy ze zdu mie -
nia i jed no cze śnie sro mot nie ża ło wał, 
gdy zo ba czył jak ko lej ne kwar ty pi wa 
zni ka ją w prze past nych gar dłach nie -
po zor nie wy glą da ją cych opo jów. Ja ko 
czło wiek ho no ro wy do trzy mał da ne go 
sło wa i po zwo lił, by pi woż ło py za spo -
ko iły swe pie kiel ne pra gnie nie. Na ca -
łym tym in te re sie wy szedł jed nak, jak 
Za błoc ki na my dle, bo piw ne za pa sy 
zgro ma dzo ne w piw nicz ce ule gły 
znacz ne mu uszczu ple niu.   

Kil ka dni póź niej karcz marz Jan 
wy brał się po go rzał kę do Sław ko -
wa. I tym ra zem mło dzień cy za pro po -
no wa li mu swe usłu gi. Po mny ostat -
nich do świad czeń od mó wił. Ci jed nak 
na le ga li, za pew nia jąc, że żad nej za pła -
ty ni w brzę czą cej mo ne cie ni w na tu -
rze nie za żą da ją. Jan po my ślał, że mo -
że dzię ki te mu zmniej szy choć tro chę 
stra ty po nie sio ne na sku tek ostat niej 
pi ja ty ki. Przy stał na pro po zy cję. Bez 
ja kich kol wiek nie spo dzia nek do tar li 
do sław kow skiej go rzel ni, za ła do wa li 
wóz i ru szy li w dro gę po wrot ną. Gdy 

Z Kurierem po Sosnowcu

O karczmie i karczmarzu 
z zagórskiego Ostręża 

Młodzieńcy w karczmie na Ostrężu. Autor flikefailure: instagram. com/flikefailure. 
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by li już w Za gó rzu, za czę ły dziać się 
dziw ne rze czy. Dro go cen ne, wy peł -
nio ne przed nią go rzał ką be czuł ki 
w cu dow ny spo sób ko lej no sta cza ły się 
z wo zu i sa mo czyn nie prze miesz cza ły 
się w kie run ku okry te go złą sła wą Ba -
gien ka. To wa rzy szy ły te mu szel mow -
skie uśmiesz ki czte rech po moc ni ków 
karcz ma rza. Gdy Jan zo rien to wał się, 
do kąd zmie rza ją becz ki, zro zu miał, 
kim są mło dzień cy. Ba gien ko zna ne 
by ło, ja ko sie dli sko prze bie głych dia -
błów, któ re za zwy czaj więk szej krzyw -
dy lu dziom nie czy ni ły. Zda rza ło się 
cza sem i tak, że co am bit niej si z nich 

przy bie ra li ludz kie po sta cie i wie le 
kło po tów za gór skim go spo da rzom 
wy rzą dza li. Z ta ki mi oto ga gat ka mi 
miał te raz do czy nie nia karcz marz. 
Ośmie le ni nie tę gą mi ną karcz ma rza 
w otwar te kar ty grać za czę li… Bez 
skru pu łów oświad czy li, że wód ka po -
trzeb na im jest na do rocz ną bie so wą 
bie sia dę, zaś pod stęp ny spo sób jej zdo -
by cia jak żad ne in ne ma gicz ne za bie gi 
wiel ce jej moc wzma ga. Jan był ty leż 
za ła ma ny, co i prze stra szo ny nie ko -
rzyst nym ob ro tem spraw. Nie był to 
jed nak ko niec je go kło po tów. Dia bły 
z Ba gien ka mia ły już go to wy plan dal -

sze go dzia ła nia. Za pro po no wa ły, że 
od wdzię czą się Ja no wi za do bre trak -
to wa nie i w ra mach re kom pen sa ty 
za do zna ne stra ty po da ru ją mu zło te 
du ka ty z dia bel skie go skarb ca. Mu si 
tyl ko pod pi sać we ksel na tę da ro wi znę 
– po to, aby ich niej sze służ by skar bo -
we nie oskar ża ły ich – po rząd nych dia -
błów o de frau da cję mie nia pie kiel ne -
go. Ja no wi na wieść o zło cie oczy roz -
bły sły wszel ki mi od cie nia mi szla chet -
ne go krusz cu. Karcz marz, któ re go 
chci wość zbyt nio nie wy bi ja ła się po -
nad ów cze sną prze cięt ną, oma mio ny 
si ła mi mo cy nie czy stych, przy stał 

na ofer tę sy nów Bel ze bu ba. Pod pi sał. 
W za śle pie niu nie za uwa żył, że nie 
we ksel na zło to, a cy ro graf na swą du -
szę pod pi su je. 

Jan jesz cze dłu go go spo da ro wał 
na karcz mie. Wio dło mu się raz le piej, 
raz go rzej, lecz przez ca ły ten czas czuł 
nad swą gło wą to pór cy ro gra fu. Kie dy 
zaś nad szedł kres ziem skie go wę dro -
wa nia, du sza je go opu ści ła mar twe cia -
ło i ule cia ła w kie run ku za gór skie go 
Ba gien ka. Sta rzy lu dzie mó wią, że tra -
fi ła stam tąd na sa mo dno pie kieł. In ni 
wie rzą, że mi ło sier ny Bóg ura to wał Ja -
na przed za tra ce niem. Są i ta cy, któ rzy 

wi dzie li, jak no ca mi błą ka się po Ba -
gien ku. Szu ka wej ścia do dia bel skie go 
świa ta. Je go zgar bio ną po stać ota cza 
po świa ta prze klę te go zło ta. Ni gdy go 
nie roz trwo nił i wciąż tasz czy je ze so -
bą. Ma na dzie ję, że wy ku pi za nie swój 
cy ro graf i jesz cze kie dyś za zna wiecz -
ne go spo ko ju.  

 
Tekst: Ar tur Pta siń ski  
– Centrum Informacji Miejskiej 
 
Legenda powyższa jest owocem jednej z wielu opowieści, 
jakie usłyszałem od Włodzimierza Głaza – Zagórzaka z dziada 
pradziada. Ja tylko pozwoliłem sobie przyprawić ją nieco 
szczyptą własnej wyobraźni. Włodkowi dziękuję za słowo, 
a Vincowi za wykonanie tej czadowej ilustracji. 

Kiedy nowa, choć z nazwy „Stara Karczma”, stawała się rzeczywiście starą, to była burzona. W jej 
miejsce powstawał nowiutki budynek, zwany oczywiście „Starą Karczmą”. Trudno powiedzieć, ile 
tych budowli pojawiło się na przestrzeni wieków. Wiadomo natomiast, że ostatni z nich został 
rozebrany w latach siedemdziesiątych XX wieku. Na długo przed tym wydarzeniem karczma nie 
była już karczmą, lecz funkcjonowała, jako budynek mieszkalny. Na zdjęciu z 1941 roku po prawej 
stronie kadru widać fragment „Starej Karczmy” na Ostrężu. Foto – arch. UM w Sosnowcu.

„Stara Karczma” na Ostrężu stała dokładnie w miejscu znajdującego się na pierwszym planie 
parkingu. Dzisiaj nie ma już po niej śladu – podobnie jak i po złocie, które onegdaj tutaj 
przechowywano. 

Jedna z największych sosnowieckich inwestycji ostatnich lat znajduje się na terenie miejsca 
zwanego Ostrężem Zagórskim. Tutaj krzyżują się dawny i współczesny szlak komunikacyjny 
z Krakowa na Zachód. Górą biegnie stara droga Zagórze – Józefów – Wilcza Góra – Będzin 
(ul. Krakowska). Dołem Droga Krajowa 94 łącząca Kraków z prastarym grodem Bytom, który 
w zamierzchłych czasach wchodził w skład zachodnich rubieży Małopolski.  
Tędy też mogła przebiegać jedna z „Dróg Świętego Jakuba”, prowadząca z Małopolski 
do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Jeżeli na razie nie możemy jednak wybrać się aż tak 
daleko, to zawsze pozostaje nam przynajmniej możliwość przejechania się „dziewięćdziesiątką” 
do Będzina. 

Pytając mieszkańców Zagórza o lokalizację Bagienka, spotykałem się z różnymi odpowiedziami. 
Zapewne wynikało to z niegdysiejszej rozległości mokradeł występujących w tej okolicy. 
Z czasem nazwy Bagienko zaczęto używać w odniesieniu do osady mieszkalnej (z przyległościami), 
znajdującej się pomiędzy ul. Dmowskiego (dawna Leśna), a terenami pokopalnianymi (szyb 
„Józef”). Niewykluczone, że dla Bagienka można przyjąć nieco szersze ramy – od końcowego 
odcinka ul. Kępa po środkowy odcinek ul. Dmowskiego plus tereny położone nieco bliżej Lasu 
Zagórskiego. Mając na względzie temat artykułu, można także przyjąć, że zagmatwanie sprawy 
lokalizacji Bagienka mogło zostać spowodowane przez moce nieczyste tam zamieszkujące. 
Utrzymanie w tajemnicy umiejscowienia tajnych siedzib leżało w ich dobrze pojętym interesie.    
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Poziomo: 1 – w wierszu Brzechwy – Dziwaczka, 5 – pierwsze uciekają 
z tonącego statku, 8 – Ireneusz, śpiewał „Och, Ziuta”, 9 – roślina 
z charakterystyczną pałką rosnąca na bagnach, 10 – można go leczyć 
odpowiednim szamponem do włosów, 11 – rzeźba Matki Boskiej 
z martwym Chrystusem na kolanach, 12 – okamgnienie, 14 – system 
radionawigacji, 16 – niemnąca tkanina, 17 – pięknie mówi, 19 – podobny 
do zająca, 21 – miewają go wiertarki, 22 – łazienkowa lub kuchenna,  
25 – ziemniaki smażone w tłuszczu, 28 – bywają z makiem, sezamem, 
bądź solą, często mylone z obwarzankami, 29 – sporządzany z ziół 
zalanych wrzątkiem, 30 – skała magmowa na pomniki, 32 – nie kwas,  
34 – piętra roślinne w Tatrach, 35 – telefoniczne lub rejestracyjne,  
36 – przemoc, 37 – krwi to np. „0”, 38 – Czarny Ląd, 39 – minimalna ilość 
członków do podjęcia uchwały. 
 
Pionowo: 1 – drogowe zdarzenie z większą ilością pojazdów, 2 – żyto lub 
jęczmień, 3 – odtwarzacz płyt analogowych, 4 – niezbędny na przesyłce,  
5 – komputer, samochód lub rower wykonany z indywidualnie dobranych 
części, 6 – najdalej wysunięty w morze, 7 – jedna z chorób zakaźnych 
wieku dziecięcego, 13 – choroba zwyrodnieniowa naczyń 
krwionośnych, 15 – usunięcie ze szkoły, 18 – jedzonko konia, 20 – pojazd 
z pedałami, 23 – córka Klitajmestry, 24 – jednostka wagi, 26 – podstępne 
knucie, 27 – najwyższy punkt rozwoju, 28 – rodzaj sita, rzeszoto,  
31 – „miga” zamiast mówić, 33 – stanowi jedną z najważniejszych roślin 
zbożowych ciepłych regionów świata. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 2/2021, TANYA VALKO – ARABSKA WENDETA  
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 3/2021

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 

Agnieszka Osiecka  

Rozmowy w tańcu  
(Wyd. Prószyński i Ska)

 NAGRODY UFUNDOWAŁO WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA.

Autobiograficzny 
wywiad autorki z samą 
sobą.  
O samotnym 
dzieciństwie 
w Warszawie, czasie 
wojny, edukacji, studiach 
na Uniwersytecie 
Warszawskim 
i w łódzkiej „Filmówce”, 
pierwszych miłościach 
i przyjaźniach, 
wspaniałych latach 
w Studenckim Teatrze 
Satyryków, zaskakującej 
więzi z rodzicami 
i niekończących się 
relacjach z mężczyznami, 
córce, nieumiejętności 
pogodzenia obowiązków matki i żony z życiem poetki, czasem 
o rozterkach, a nawet problemach z alkoholem. 
Skrząca erudycją, inteligentnym dowcipem, pełna dykteryjek 
i przypowiastek, fragmentów utworów, wspomnień i spostrzeżeń 
na temat życia, miłości, przemijania oraz roli twórczości 
autobiografia w pytaniach i odpowiedziach autorki. 
Osiecka, prowadząc dialog z samą sobą, robi to z dystansem, nie 
unika pytań trudnych i bardzo osobistych.  
 
Data wydania: 16.03.2021

Helen Phillips  

Wizyta  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Powieść, trzymająca 
w niesłychanym napięciu 
od pierwszej aż 
do ostatniej strony, 
rozpoczyna się 
trzęsieniem ziemi: Molly, 
sama w domu z małymi 
dziećmi, słyszy 
w sąsiednim pokoju 
czyjeś kroki. Kobieta 
usiłuje sobie wmówić, że 
to omamy spowodowane 
brakiem snu i ciągłym 
przemęczeniem. 
A równocześnie 
wyobraża sobie najgorsze 
scenariusze. Matki tak 
mają. 
Niepokojące dźwięki 
rozbrzmiewają ponownie, a Molly dostrzega jakiś ruch. Nagle staje 
twarzą w twarz z intruzem… 
„Wizyta” Helen Phillips to niesłychanie przewrotny literacki 
thriller, znakomicie ilustrujący moc i grozę rodzicielstwa. 
Hipnotyzująca, mroczna, ale też komiczna proza, ukazująca naszą 
codzienność jako splot zdarzeń i zjawisk w równej mierze 
ekscytujących co banalnych, tragicznych co groteskowych, 
znajomych co przeraźliwie obcych. 
 
Data wydania: 02.03.2021

Rozrywka

Weronika Wierzchowska  

Nie spadłam z nieba  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Ucieczka do małego 
miasteczka 
przed wielkomiejskim 
zgiełkiem, a przede 
wszystkim byłym mężem, 
wydawała się Izie 
świetnym pomysłem. 
Szczególnie, że 
odziedziczyła dom 
po zmarłej babci, który 
postanowiła zamienić 
w przychodnię 
stomatologiczną. Młoda, 
energiczna dentystka 
na spokojnej prowincji 
powinna sobie świetnie 
poradzić z ułożeniem 
życia na nowo.  
Tyle, że prowincjonalne 
miasteczka wcale nie są takie ospałe, jak się wydaje mieszczuchom… 
W pustym domu niespodziewanie pojawia się ekscentryczny 
dziadek Izy, który zaginął przed kilkunastu laty i został uznany 
za zmarłego. Ktoś kradnie jej fotel dentystyczny i aparaturę 
medyczną. Okazuje się, że miasteczko opanowane jest przez 
osobistości powiązane w koterie i splecione układami, którym 
dentystka od początku, z tajemniczego powodu, bardzo zawadza. 
Wszyscy próbują się jej pozbyć i wygnać z powrotem do Warszawy. 
 
Data wydania: 23.03.2021
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TEATR  
marzec  2021

13, sob., godz. 18:00 Pomoc domowa  
14, niedz., godz. 18:00 Pomoc domowa 
19, pt., godz. 19:00 Między ustami a brzegiem 
pucharu 
20, sob., godz. 18:00 Horror szał 
21, niedz., godz. 18:00 Horror szał 

25, czw., godz. 19:00 Ślub 
26, pt., godz. 19:00 Ślub 
27, sob., godz. 18:00 Przodownicy 
miłości. Rewia związkoworobotnicza. 
28, niedz., godz. 18:00 Przodownicy 
miłości. Rewia związkoworobotnicza. 

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

HOROSKOP
KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.) 
– Przymusowe siedzenie w domu 
nie wpływa dobrze na Twoje 

samopoczucie. Mimo wszystko, 
spróbuj wykorzystać ten czas   

w pożyteczny sposób. Zrób gruntowne 
wiosenne porządki, a wieczorami zaproś 
domowników na wspólne spędzenie czasu, np. 
przy planszówkach.  

WODNIK (20.01. – 18.02.) 
– Problemy sercowe zaczną się 
mnożyć w zastraszającym tempie. 
Jeśli chcesz uratować Wasz 

związek, zwykła rozmowa już 
niestety nie pomoże – najwyższa pora pomyśleć 
o profesjonalnej pomocy.  

RYBY (19.02. – 20.03.) – Czeka Cię 
świetna przygoda, o której nawet 
nie śniłaś. Doceń tego, dzięki komu 
możesz się nią cieszyć. To znak, że 

bardzo mu na Tobie zależy. Wiosna 
rozkwitnie w twoim sercu i sprawi, że nabierzesz 
dużo dobrej energii.  

BARAN (21.03. – 19.04.) 
– Przygotuj się na niespodziewaną 
wizytę przyjaciółki. Gość 
postanowi się u Ciebie zatrzymać 

na trochę dłużej, co może być nieco 
uciążliwe. Postaraj się jednak wykorzystać ten 
czas i naciesz się jej obecnością 

BYK (20.04. – 22.05.) – W pracy 
spadnie na Ciebie ogrom nowych 
obowiązków. Dzięki niesamowitej 
organizacji ze wszystkim sobie 

świetnie poradzisz, co zaowocuje 
podwyżką, a nawet awansem. Postaraj się 
bardziej doceniać ukochanego, on naprawdę się 
stara… 

BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) 
– Bardzo dobra passa trwa. 
Zarówno w życiu zawodowym, jak 
i prywatnym. Wykorzystaj ją jak 

najlepiej, by jeszcze długo zbierać 
owoce, które teraz uda Ci się wypracować. Staraj 
się słuchać własnego serca i rozumu. 

RAK (22.06. – 22.07.) – Musisz 
w końcu nauczyć się podejmować 
jednoznaczne decyzje. Przez to jak 
często zmieniasz zdanie, sprawiasz 

wrażenie osoby, która nie wie, czego 
chce. Samotne raki mogą liczyć na wysyp 
randek.  

LEW (23.07. – 23.08.) – Pomimo że 
wszystko wokół nie napawa 
optymizmem, spróbuj znaleźć siłę 
na dalsze działania. Zacznij 

od małych rzeczy, które Cię otaczają 
na co dzień, aby widzieć efekty swych działań. 
Jeśli sama o coś nie zadbasz, niestety, los nie 
będzie łaskawy..  

PANNA (24.08. – 22.09.) – Dobra 
passa dla samotnych panien. 
Będziesz cieszyć się dużym 
zainteresowaniem płci przeciwnej. 

Nie nakładaj na siebie dodatkowych 
obowiązków, jeśli nie masz pewności, że dasz 
radę im sprostać.  

WAGA (23.09. – 22.10.) – Ostatni 
dzwonek na podjęcie ważnych 
decyzji. Od tego, co postanowisz, 
zależy dalszy los Twojej rodziny. 

W połowie miesiąca czeka Cię 
kluczowy moment, od którego wiele zależy. Nie 
bądź obojętny na cierpienie innych.  

SKORPION (23.10. –21.11) 
– Niestety, Twoja praca przynosi 
coraz mniej korzyści. Pomyśl 
nad zmianą branży, zanim 

zostaniesz z niczym. Jesteś 
obowiązkowy i pracowity. Rynek potrzebuje 
osób takich jak Ty.  

STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Nie 
skreślaj kogoś tylko ze względu 
na to, że ma inne poglądy niż Ty. 
Każdy ma prawo do własnego 

zdania. W innych kwestiach może 
okazać się Twoją bratnią duszą. Oczyścisz 
atmosferę wokół siebie, a Twój nastrój od razu 
się poprawi. 

Wy sta wa, za ty tu ło wa na „Wzor nic two hu ty 
szkła Za wier cie po 1945 ro ku” jest po now nie 
otwar ta w Pa ła cu Scho ena Mu zeum w So snow -
cu. Go ście bę dą mie li oka zję zo ba czyć uni ka to -
wy zbiór, na któ ry skła da ją się szkła wy twa rza ne 
w Za wier ciu. Na wy sta wie uda ło się zgro ma dzić 
pro du ko wa ne wzo ry od lat 60. XX wie ku 
do dru giej de ka dy XXI w., i to nie tyl ko krysz ta -
ły, któ re cał ko wi cie za wład nę ły szklar nią 
od 1986 r., ale też szkła so do we bar wio ne w ma -
sie na wie le ko lo rów, pra ce de ko ro wa ne tlen ka -
mi me ta li, a na wet ze staw form bar wio nych ura -
nem. Mi ło śni cy szkła bę dą mo gli zo ba czyć pra -
ce uzna nych pro jek tan tów, któ rzy za pi sa li się 
w hi sto rii pol skie go de si gnu: Jó ze fa Pod la ska, 
Ma rii Sła boń, Zo fii Szmyd -Ści sło wicz i Zo fii 
Pia skie wicz. 

Do dat ko wo, w każ dą śro dę o godz. 17.00 
i 18.00, pod czas trwa nia wy sta wy, pra cow ni cy 
mu zeum za pra sza ją na zwie dza nie wy sta wy z ku -
ra to rem, Ewą Chmie lew ską. W związ ku z za -
cho wa niem re żi mów sa ni tar nych ilość miejsc 

na opro wa dza nia ku ra tor skie jest ogra ni czo -
na i obo wią zu ją za pi sy. Moż na się zgło sić, wy sy -
ła jąc in for ma cję na e -ma il:pro mo cja@mu -
zeum.org.pl  lub dzwo niąc pod nu mer 
32 363 45 18 w go dzi nach pra cy mu zeum. 
W ubie głym ro ku Pa łac Scho ena  Mu -
zeum w So snow cu otrzy mał do fi nan so wa nie 
Mi ni stra Kul tu ry, Dzie dzic twa Na ro do we go 

i Spor tu w wys. 55 tys. zł, któ re umoż li wi ło za -
kup po nad 913 obiek tów szkla nych z by łej wzor -
cow ni li kwi do wa nej hu ty szkła „Za wier cie”. Ho -
no ro wy pa tro nat nad wy sta wą ob jął prof. Piotr 
Gliń ski, wi ce pre zes Ra dy Mi ni strów, Mi ni ster 
Kul tu ry, Dzie dzic twa Na ro do we go i Spor tu 
– oraz pre zy den ci miast So snow ca – Ar ka diusz 
Chę ciń ski i Za wier cia – Łu kasz Ko nar ski. ST 

Wyjątkowe perły ze szkła

Na żywo i… online 

Rozrywka

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

ZAPROSZENIE
Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy dwa podwójne zaproszenia na „Horror Szał” 
w reż. Jacka Jabrzyka w niedzielę, 21 marca, o godz. 18.00 i dwa podwójne zaproszenia 
na „Ślub” w reż. Radosława Rychcika, w piątek, 26 marca o godz. 19.00. 

Aktorzy Teatru Zagłębia znowu na scenie grają dla widzów

Na wystawie zgromadzono wyjątkowe eksponaty wyprodukowane w hucie szkła w Zawierciu. 
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Czekali, czekali, grali bez widzów  
na widowni, ale wreszcie się doczekali. 
Aktorzy Teatru Zagłębia zagrają wprawdzie 
dla połowy dotychczasowych gości, 
ale teatr znów działa! 
 
– Drzwi Te atru Za głę bia zo sta ły po now nie 
otwar te. W drugi week end mar ca na so sno wiec -
ką sce nę po wró ci jed na z naj po pu lar niej szych fars 
– „Po moc do mo wa” w re ży se rii Woj cie cha Le -
śnia ka. W naj bliż szym cza sie bę dzie moż na zo -
ba czyć rów nież spek ta kle: „Ślub” w re ży se rii Ra -
do sła wa Rych ci ka i „Przo dow ni cy mi ło ści. Re wia 
związ ko wo -ro bot ni cza” w re ży se rii Jac ka Mi ko -
łaj czy ka – za po wia da Rok sa na Buch ta, spe cja li sta 
ds. pro mo cji i PR w Te atrze Za głę bia. 

Te atr przy go to wał tak że ofer tę edu ka cyj ną dla 
dzie ci i mło dzie ży. Za pra sza chęt nych do wzię cia 
udzia łu w warsz ta tach otwar tych i za ję ciach ak tor -
skich, któ re od bę dą się na sce nie 15, 28 i 29 mar ca. 
Te ma ty re ali zo wa ne pod czas warsz ta tów, bę dą 
zwią za ne z mo ty wa mi przed sta wień z re per tu aru.  

– Za pra sza my mło dych do prze zwy cię ża nia 
wraz z na mi po czu cia izo la cji oraz do ob ser wa cji 
zmie nio ne go pan de mią świa ta. Na za ję ciach bę -
dzie my za sta na wiać się mię dzy in ny mi nad tym, 
co wy wo łu je w nas po czu cie za gro że nia, w do mu, 
w szko le, na ze wnątrz. Wy ko na my roz ma ite ćwi -
cze nia te atral ne – mó wi Aga ta Kę dzia, pe da goż -
ka te atru.  

Je śli ktoś nie znaj dzie cza su, by udać się do te atru 
na spek takl, nic stra co ne go. Plat for ma VOD, na -
dal dzia ła i swój ulu bio ny spek takl moż na zo ba czyć 

on li ne. W tym mie sią cu zo sta ną udo stęp nio ne dla 
wi dzów m.in. „Tan go”, „Wróg – in struk cja ob słu -
gi”, „Ślub” i „Ania z Zie lo ne go Wzgó rza”. Do kład -
ne in for ma cje oraz re per tu ar VOD znaj du je się 
na stro nie in ter ne to wej: www.vod.te atrza gle bia.pl. 

W dal szym cią gu w teatrze na le ży prze strze gać 
za sad bez pie czeń stwa, ale nie są one szcze gól nie 
uciąż li we. – Na dal gra my dla 50 pro cent wi dow ni. 
Wy łą czy li śmy z użyt ku szat nie i po wej ściu do bu -

dyn ku pro si my o de zyn fek cję dło ni oraz utrzy ma -
nie dy stan su spo łecz ne go. Je dy ną zmia ną, któ rą 
wpro wa dzi li śmy zgod nie z za le ce nia mi rzą du, jest 
obo wią zek za sła nia nia ust i no sa tyl ko i wy łącz nie 
ma secz ką – pod su mo wał Pa weł Woj cie chow ski 
z Biu ra Współ pra cy z Wi dza mi.  

Wię cej wia do mo ści moż na zna leźć na stro nie: 
www.te atrza gle bia.pl. ST

W drugi weekend marca na deski teatru powróci farsa „Pomoc domowa”. 
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