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Drużyna narodowa szablistek, 
w której składzie znalazły się trzy 
zawodniczki sosnowieckich 
klubów, sięgnęła po Puchar 
Świata. Zawodniczki pokonały 
w finale ekipę Włoch 45:44.  
To historyczny sukces polskiej 
szabli w kobiecym wydaniu. 
Barw biało-czerwonych broniły 
Marta Puda (TMS Zagłębie), 
Angelika Wątor, Zuzanna Cieślar 
(ZKS Sosnowiec) oraz Sylwia 
Matuszak (KKSz Konin). 
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Wykształcą e-sportowców! 
W IX LO im. W. Szymborskiej 
w Sosnowcu powstanie klasa 
o profilu e-sportowym 
z technologią multimedialną. 
Takiej klasy w żadnej szkole 
średniej w Sosnowcu jeszcze nie 
było. Fani gier będą mieli szansę 
przygotować się do rywalizacji  
e-sportowej i stać się 
profesjonalnymi gamerami. 
W szkole powstaną nowe 
pracownie, gamingowa 
i streamingowa.
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Krzysztof Polaczkiewicz 
 
– Dzię ku ję wszyst kim par la men ta rzy -
stom od le wa do pra wa, któ rzy na na -
szą proś bę in ter we nio wa li i „na ci ska -
li” na Mi ni ster stwo In fra struk tu ry. 
Szcze gól ne po dzię ko wa nia kieruję 

do po słów Ma te usza Bo chen ka oraz 
Ro ber ta War wa sa, któ rzy bar dzo 
moc no za an ga żo wa li się w tę spra wę. 
Dzię ku ję rów nież na szym rad nym 
z Ko ali cji Oby wa tel skiej Wspól nie dla 
So snow ca za wspar cie i oso bi stą wi zy -
tę w mi ni ster stwie oraz ka to wic kie mu 

od dzia ło wi GDDKiA – pod kre śla 
Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So -
snow ca. 

W ra mach in we sty cji war tej 120 
mln zł roz bu do wa ny zo sta nie od ci nek 
dro gi S1 o dłu go ści pra wie 6 km, zlo -
ka li zo wa ny po mię dzy So snow cem 

a My sło wi ca mi wraz z wę złem  
z ul. Le nar to wi cza. Bu do wa i prze bu -
do wa skrzy żo wań i łącz nic dro gi S1 
z ul. Le nar to wi cza na skrzy żo wa nia 
o ru chu okręż nym, wpły nie na po pra -
wę płyn no ści ru chu i bez pie czeń stwo 
użyt kow ni ków dro gi.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała zgodę Ministerstwa Infrastruktury na przebudowę S1 od wysokości stacji 
benzynowej Shell, niedaleko węzła z ulicą Lenartowicza, do wysokości wjazdu w strefę przemysłową. Dzięki realizacji tej inwestycji, 
wartej ponad 120 mln zł, Sosnowiec będzie mógł przystąpić do realizacji budowy węzła Klimontów, który w przyszłości obsłuży tereny 
przemysłowe oraz odciąży układ lokalny z ruchu tranzytowego. 
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Dzięki tej inwestycji Sosnowiec będzie mógł w przyszłości rozpocząć budowę węzła Klimontów. 
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Tauron Ciepło  
dołącza do SmogoBusa

Sylwia Turzańska 
 
Do kład nie już 9 kwiet nia, pra cow ni cy 
TAURON Cie pło sp. z o. o., bę dą cze kać 
w SmogoBusie w Sta rym So snow cu, 
na par kin gu przy SP nr 27 przy ul. Gra bo -
wej 2. – Na sze dzia ła nia skie ro wa ne są 
do miesz kań ców czę ści bu dyn ków ty po -
wa nych do pod łą cze nia w ra mach Pro gra -
mu Li kwi da cji Ni skiej Emi sji – pod kre -
śla Al do na Ja ro mi nek z TAURON Cie -
pło sp. z o.o.  

Miesz kań cy ma ją do wy bo ru kil ka pro -
gra mów. – Po raz pierw szy mo gą 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” – wy li cza 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, któ rzy w ra mach pro gra mu mo gą 
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 do dat ko wo pro -
gram „Czy ste Po wie trze”. – Od wie dzi li śmy 
ze SmogoBusem już dwie dziel ni ce. W obu 
przy pad kach, mi mo nie sprzy ja ją cej po go dy, 
do SmogoBusa przy szło w su mie 120 osób. 
Dzię ki te mu pod pi sa li śmy już pierw sze 
umo wy z miesz kań ca mi – pod su mo wał 
Mi chał Zastrze żyński. 

Pod koniec ubiegłego roku Sosnowiec ponownie znalazł się 
na liście miast, które otrzymały dofinansowanie w ramach 
programu „Maluch+”. Dobra wiadomość związana jest 
z tym, że przyznana kwota w wysokości 750 tys. zł, pozwoli 
na utworzenie nowego oddziału Żłobka Miejskiego  
przy ulicy Piłsudskiego, w budynku Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 3. 
 
 W no wym od dzia le znaj dzie się miej sce dla 25 ma lu chów. 
Mo der ni za cja czę ści bu dyn ku, któ ra bę dzie kosz to wać ok.  
1,1 mln zł, ma się za koń czyć jesz cze w tym ro ku. Zgod nie 

z pla nem, no wy od dział ma ru szyć od stycz nia 2022 ro ku. 
Zbli ża się fi nisz prac bu dow la nych zwią za nych z ada pta cją po -
miesz czeń w bu dyn ku szko ły pod sta wo wej w Macz kach 
przy uli cy Skwe ro wej. Pla ców ka, któ ra ma ru szyć już w ma ju, 
za pew ni opie kę pra wie 60 dzie ci. Pra ce re mon to we to koszt 
rzę du ok. 2,2 mln zł.  

– Wli cza jąc środ ki z bu dże tu mia sta oraz do ta cję z pro gra -
mu „Ma luch+”, w la tach 2016-2021, na mo der ni za cję bu dyn -
ków oraz wy po sa że nie no wych od dzia łów Żłob ka Miej skie -
go wy da my oko ło 15 mi lio nów zło tych – pod kre śla Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. Pod ko niec 2015 r. 

Żłobek Miejski mógł przy jąć za le d wie 240 dzie ci. Obec nie, 
wli cza jąc sie dem od dzia łów Żłob ka Miej skie go oraz dwa 
Klu by Dzie cię ce, mia sto dys po nu je licz bą 478 miejsc. 
Po otwar ciu ósme go od dzia łu w Macz kach, licz ba ta wzro -
śnie do 538. Przy szły rok to ko lej ne 25 miejsc w dzie wią tym 
od dzia le przy ul. Pił sud skie go i do dat ko wych 20 miejsc 
przy ul. Su chej. W su mie w Miej skim Żłob ku po win no się 
zna leźć miej sce dla 583 dzie ci.  

Od kil ku lat gmi na do pła ca 500 zł do po by tu bli sko 600 dzie ci 
w żłob kach nie pu blicz nych. Ta kie wspar cie po zwo li ło na utwo -
rze nie kil ku nie pu blicz nych pla có wek. ST

Miasto

Od początku marca po Sosnowcu jeździ SmogoBus, czyli specjalny hybrydowy autobus, w którym urzędnicy 
zachęcają mieszkańców do wymiany pieców węglowych, wyjaśniają zasady udziału w programach walki 
z kopciuchami i pomagają w wypełnieniu dokumentów. W kwietniu do aukcji przystąpi także TAURON Ciepło.

• 26 marca (piątek) – Maczki, przy Szkole Podstawowej nr 37 (ul. Skwerowa 21) 
• 9 kwietnia (piątek) – Stary Sosnowiec, przy Szkole Podstawowej nr 27 (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. 
 Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ekologii i Gospodarki 
Odpadami UM w Sosnowcu, pod nr tel. 32 296 05 79. 

GDZIE I KIEDY PRZYJEDZIE SMOGOBUS?

Ta kiej kla sy w żad nej szko le śred niej w So snow cu jesz cze nie by -
ło. W IX LO im. Wi sła wy Szym bor skiej w So snow cu ma po wstać 
kla sa o pro fi lu e -spor to wym z tech no lo gią mul ti me dial ną. Ta ki 
pro fil ma umoż li wić roz wi ja nie pa sji, speł nie nie ma rzeń i wszech -
stron ny roz wój.  

– Pro gram obej mu je na ukę w try bie czte ro let nie go na ucza nia  
e -spor tu. Po dzie lo ny zo stał na mo du ły, z któ rych każ dy do ty czy 
in ne go ele men tu, np. przy go to wa nie do ry wa li za cji e -spor to wej 
pod ką tem psy cho lo gicz nym i kon dy cyj nym, or ga ni za cja tur nie -
jów e -spor to wych, me ne dżer stwo e -spor to we, dzien ni kar stwo e -
-spor to we, tre ner stwo i ana li za e -spor to wa – mó wi Ewe li na Sta -
sik, dy rek tor ka IX LO w So snow cu. 

Prze mysł zwią za ny z e -spor tem ca ły czas się roz wi ja, a pro fe sjo -
na li stów w tej dzie dzi nie bra ku je. Zwłasz cza że ucznio wie nie ty le 
bę dą się sku piać na sa mych grach, bo te już do sko na le zna ją, ale 
tak że na psy cho lo gii, re ali za cji ob ra zu i dźwię ku. Po dob nie jak 
w przy pad ku spor tu tra dy cyj ne go i upra wia nia okre ślo nej dys cy -
pli ny, tak i tu pro wa dzo ne za ję cia bę dą po dzie lo ne na część teo re -
tycz ną i prak tycz ną. Ucznio wie IX LO bę dą mie li za ję cia edu ka -
cyj ne w za kre sie roz sze rzo nym z in for ma ty ki, ję zy ka an giel skie go 
oraz ma te ma ty ki lub wie dzy o spo łe czeń stwie.  

– Trze ba od ra zu wy ja śnić, że za ję cia nie do ty czą tyl ko tre nin gu 
e -spor to we go. Wy da je mi się, że po cząt ko wo więk szość uczniów 
trak tu je na bo ry do ta kiej kla sy ja ko do dat ko we go dzi ny tre nin gu 
w swo ją ulu bio ną grę. Tym cza sem to pro po zy cja zu peł nie in na, 
szer sza. Chce my po ka zy wać cie ka we pro fe sje, szko lić przy szłych 
spe cja li stów, wpły wać tym sa mym na roz wój go spo dar czy na sze go 
kra ju – pod kre śla Łu kasz Try buś ze Sto wa rzy sze nia Spor tów Elek -
tro nicz nych, z któ rym szko ła współ pra cu je przy two rze niu kla sy. 

W związ ku z no wym pro fi lem w szko le po wsta ną tak że dwie 
pra cow nie: ga min go wa oraz stre amin go wa. W sa li ga min go wej, 
prze zna czo nej dla 15 uczniów, znaj dą się nie tyl ko kom pu te ry oraz 
opro gra mo wa nie wy so kiej kla sy, ale tak że urzą dze nia pe ry fe ryj ne, 
ku beł ko we fo te le ga min go we, sto ły i mo ni tor mul ti me dial ny. 

– Z ko lei sa la stre amin go wa bę dzie przy go to wa na do trans mi -
sji wi deo na ży wo – od po wied nio wy głu szo na i  wy po sa żo -
na w gre en box, ka me ry, oświe tle nie, kom pu te ry. Mło dzież bę dzie 
mia ła szan sę kształ ce nia kom pe ten cji mul ti me dial nych w naj lep -
szych wa run kach – do da je Ewe li na Sta sik. 

– Ste reo typ gra cza to oty ły, spę dza ją cy wie le go dzin w jed nej po -
zy cji czło wiek. My sta ra my się uczniom uświa da miać, że hi gie na pra -
cy przy kom pu te rze, zwią za na cho ciaż by z ocza mi, czy z ma łą i du żą 
mo to ry ką, jest bar dzo waż na w kon tek ście ich przy szłe go zdro wia. 
Dla te go w pierw szym se me strze, ja ko wpro wa dze nie do te ma ty ki 
bran ży gier i e -spor tu, jest to je den z ele men tów klu czo wych – pdo -
su mo wał Try buś. Kla sa ma ru szyć już we wrze śniu. ST

Masz szansę, by zostać 
profesjonalnym gamerem

Maluch rośnie w siłę, miejsc w żłobkach przybywa

W tym miesiącu urzędników w SmogoBusie wspomogą pracownicy TAURON Ciepło sp. z o.o. 
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UWAGA PRACODAWCY!

Pracodawco, jeśli jesteś w stanie pomóc i stworzyć 
miejsce pracy dla osoby głuchoniemej, zadzwoń 
pod nr tel. 513 143 105. Zatrudniając osobę 
niepełnosprawną, możesz otrzymać  
z PFRON-u dofinansowanie do wynagrodzenia 
w wysokości 1200 zł miesięcznie. 
Tomasz Pikulski może przesłać portfolio swoich prac, 
a rodzice zawsze towarzyszą mu podczas spotkań 
z pracodawcą. 

ODMIENIĆ LOS

Sylwia Turzańska 
 
– To już jest ta ki mo ment, że syn chce mieć 
wresz cie… pra cę, być uży tecz nym dla spo łe -
czeń stwa, za ro bić na swój byt, usa mo dziel nić 
się, a w przy szło ści zna leźć dziew czy nę i za ło -
żyć ro dzi nę. Prze cież to nic nad zwy czaj ne go, 
zwy czaj ne ludz kie po trze by – przy zna je Da riusz 
Pi kul ski, oj ciec pa na To ma sza. 

Ka to wic kie li ceum pro fi lo wa ne To masz Pi -
kul ski ukoń czył w 2011 r. Od tam te go mo men -
tu roz po czę ła się wal ka z wia tra ka mi i wej ście 
na ścież kę wy klu cze nia spo łecz ne go. – Syn wła -
ści wie od ukoń cze nia szko ły nie ma moż li wo ści 
na uki i pra cy. By li śmy wszę dzie. W PFRON-
ie, za kła dach pra cy chro nio nej, spół dziel niach 
so cjal nych, w Po wia to wym Urzę dzie Pra cy, 

u wie lu pra co daw ców, pro sić o  wspar cie i pra cę. 
Spraw dzi li śmy wszyst kie moż li wo ści. I wszę dzie 
nic. W teo rii sys tem dzia ła, pań stwo funk cjo nu je 
bez za rzu tu i chwa li się li kwi do wa niem ba rier dla 
osób nie peł no spraw nych, ale to fik cja. Wpraw -
dzie jest pra ca dla osób nie peł no spraw nych, 
ale z ma łym wy jąt kiem. Nie ma ofert pra cy  
dla osób głu cho nie mych – do da je oj ciec pana 
To ma sza. 

Przez te wszyst kie la ta, w co dzien nym ży ciu, 
pod czas lat edu ka cji, a po tem w po szu ki wa -
niach pra cy wspie ra ją go ro dzi ce. 

– Pró bo wa li śmy roz wi jać umie jęt no ści gra -
ficz ne sy na. Za pi sa li śmy go na kurs, ale bar -
dzo szyb ko zde rzy li śmy się ze ścia ną. Bez tłu -
ma cza ję zy ka mi go we go szko le nie nie mo gło 
się udać, a ta kie go wspar cia nie by ło. Pró bo -

wa li śmy tak że za pi sać Tom ka do Pol skie go 
Związ ku Głu chych, by zy skał wspar cie in sty -
tu cjo nal ne i po znał oso by po dob ne do sie bie. 
To by ła ko lej na fik cja. Mąż za dzwo nił 
do PZG. Pa ni, któ ra ode bra ła te le fon, 
po wy słu cha niu hi sto rii sy na, stwier dzi ła, że 
nie ma sen su go za pi sy wać, bo w Związ ku 
spo ty ka ją się… tyl ko dziad ko wie na her ba cie 
– opo wia da Elż bie ta Pi kul ska, ma ma pa -
na To ma sza. 

Ro dzi ce jed nak się nie pod da wa li. Dzwo ni li 
do po ten cjal nych pra co daw ców, szu ka li ofert 
pra cy, pro gra mów in te gra cyj nych. Wszyst ko 
po to, by syn mógł do stać pra cę. 

– Kil ka lat te mu To masz pod jął się pra cy na -
kład czej, po le ga ją cej na skła da niu kla me rek 
do pra nia. Cią gnę li śmy to wszy scy ca łą ro dzi nę 
pra wie 3,5 ro ku. Praw da jest ta ka że nie uda ło się 
osią gnąć nor my na rzu co nej przez za kład pra -
cy. I za ra biał od 200 do 300 zło tych mie sięcz nie 
mi mo po mo cy ro dzi ny. Do szli śmy do wnio sku, 
że na dłuż szą me tę ta ka pra ca jest po zba wio -
na sen su, a za ro bek tak nie wiel ki, że sy no wi z ta -
ką pen sją nie uda się usa mo dziel nić – przy zna je 
pa ni Elż bie ta. 

Przez dłu gi czas pan To masz był za re je stro wa -
ny w Po wia to wym Urzę dzie Pra cy. Przez kil ka 
mie się cy pra co wał tak że w ki nie, w no cy, ale ze 
wzglę dów zdro wot nych mu siał zre zy gno wać. 
Na stą pił po wrót do punk tu wyj ścia, czy li ko lej nej 
wi zy ty w urzę dzie pra cy. 

– W ubie głym ro ku umó wi łem się na spo tka -
nie z pa nią An ną Je dy nak, Peł no moc ni kiem 
Pre zy den ta Mia sta ds. Fun du szy Ze wnętrz -
nych i Po li ty ki Spo łecz nej. Do te go kro ku po -
pchnę ła mnie ab so lut na bez rad ność i bez sil -
ność. Po wie lu la tach bez owoc nych prób zmie -
rza ją cych do zna le zie nia pra cy dla Tom ka, 
stwier dzi łem, że mu szę na gło śnić pro blem osób 
głu cho nie mych – wy ja śnia Da riusz Pi kul ski. 
– Nie ukry wam, że dzię ki in ter wen cji pa ni 
pełnomocnik, spra wy po to czy ły się bar dzo 
szyb ko. W cią gu kil ku na stęp nych dni ode zwał 

się do nas MOPS, z py ta niem, ja kiej po mo cy 
po trze bu je my – do da je.   

Szyb ko od by ło się spo tka nie, dzię ki któ re mu 
uda ło się pa na To ma sza za kwa li fi ko wać 
do pro jek tu „Ta cy sa mi, bez ścia ny mię dzy na -
mi”, w któ rym uczest ni czy od grud nia. 

– Pew na nie do god ność po le ga ła na tym, że 
znaj do wa li śmy się na eta pie fi na li za cji pro jek tu 
i omi nę ła pa na To ma sza ścież ka wspar cia kom -
pe ten cji mięk kich, warsz ta ty psy cho lo gicz ne, 
spo tka nia z co achem, do rad cą za wo do wym 
w ce lu opra co wa nia ścież ki za wo do wej.  Mu -
sie li śmy szyb ko nad ro bić nie któ re ele men ty 
pro jek tu. Bio rąc pod uwa gę za in te re so wa nia 
i umie jęt no ści To ma sza, czy li gra fi kę kom pu -
te ro wą i pro jek to wa nie, za pro po no wa li śmy staż 
w sto wa rzy sze niu „Po ma ga my ser cem” – mó wi 
Da riusz Po la kow ski, tre ner pra cy i spe cja li sta 
ds. sta ży, pro wa dzą cy ada pta cję za wo do wą 
w MOPS w So snow cu. 

– Okres sta żu po ka zał, że pra ca wy ko ny wa -
na przez pa na To ma sza oka za ła się tra fio na. 
Dzię ki in struk cjom for mu ło wa nym pi sem nie 
z po wo dze niem po tra fił spro stać ocze ki wa niom 
i wy ko nać ma te ria ły zgod nie z ocze ki wa niem 
pra co daw cy. Te umie jęt no ści mo że spo żyt ko -
wać tak że w in nych fir mach – do da je.  

Obec nie pan To masz z du żym za an ga żo wa -
niem re ali zu je róż no rod ne pro jek ty gra ficz ne dla 
sto wa rzy sze nia, ma te ria ły pro mo cyj ne, pla ka ty, 
ulot ki. Staż za koń czy się w mar cu. – Nie ukry -
wam, że kon ty nu owa nie współ pra cy ze sto wa -
rzy sze niem by ło by bar dzo ko rzyst ne, ale wia do -
mo, w ja kiej kon dy cji znaj du ją się or ga ni za cje 
po za rzą do we. Teraz To masz do sta je sty pen -
dium, wy pła ca ne w ra mach pro jek tu, ale zda je -
my so bie spra wę, że sto wa rzy sze nia na ogół nie 
ma ją środ ków, by stwo rzyć do dat ko we miej sce 
pra ce – nie ukry wa Da riusz Pi kul ski. 

Je śli tyl ko bę dzie to moż li we, so sno wiec ki 
MOPS za pro si pa na To ma sza do udzia łu 
w ko lej nym pro jek cie. Ale naj waż niej sza jest 
sta ła pra ca i wyj ście z izo la cji spo łecz nej.

Sosnowiczanin Tomasz Pikulski jest osobą głuchoniemą od urodzenia. Niedawno obchodził 30. urodziny. 
O czym marzy? Właściwie o niczym nadzwyczajnym. Osoby „pełnosprawne” mają to na wyciągnięcie ręki 
i traktują jako zwykły element rzeczywistości.

Pracodawco! Zniszcz barierę wykluczenia społecznego i udziel wsparcia osobie niepełnosprawnej

Tomasz Pikulski nie traci nadziei, że po zakończeniu projektu „Tacy sami, bez ściany między nami” 
dostanie stałą pracę. 
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Sieć wodociągowa przebudowana

Kolejne przejście 
po remoncie

reklama

Za koń czy ły się pra ce zwią za ne z prze bu do wą sie ci wo do cią go wej na ul. Che micz nej, Szpa ków, 
Ryb nej i Za mknię tej.  

– Wszyst ko w tro sce o lep szą ja kość do star cza nej wo dy oraz w celu zmniejszenia strat wo dy 
i uniknięcia awa rii – wy ja śnia Pa weł Kop czyń ski, pre zes So sno wiec kich Wo do cią gów. Pra ce, któ re 
trwa ły od sierp nia ubie głe go ro ku, kosz to wa ły ok. 1,2 mln zł. Po pra cach ziem nych przy szedł czas 
na re mont chod ni ków i jezd ni. Dzię ki współ pra cy So sno wiec kich Wo do cią gów i Miej skie go Za -
kła du Usług Ko mu nal nych as falt zo stał po ło żo ny na ca łej sze ro ko ści jezd ni.  

– Wspól nie z so sno wiec kim MZUK-iem wy ko na li śmy no wą na wierzch nię na bli sko 200-me -
tro wym frag men cie uli cy Szpa ków oraz na od cin ku uli cy Che micz nej w re jo nie prze jaz du ko le jo -
we go do skrzy żo wa nia z uli cą Ryb ną – do da je pre zes Kop czyń ski. Od two rze nia zo sta ły tak że prze -
pro wa dzo ne w uli cy Za mknię tej. War to przy po mnieć, że rok te mu za koń czy ła się bu do wa sie ci 
wo do cią go wej, ka na li za cji sa ni tar nej oraz tłocz ni ście ków w re jo nie uli cy Che micz nej. Trwa ją ca 
od stycz nia do li sto pa da 2019 ro ku bu do wa kosz to wa ła pra wie 4 mln zł. Po nad to kil ka lat te mu 
za koń czy ła się jed na z naj więk szych in we sty cji, czy li war ta ok. 18 mln zł bu do wa sie ci wo do cią -
go wo -ka na li za cyj nej, któ ra obej mo wa ła 21 ulic. ST

Za koń czy ły się pra ce zwią za ne z prze bu do wą przej ścia pod ziem ne go 
pod ron dem im. Cze sła wa Uznań skie go, u zbie gu uli cy Pił sud skie go, Sta -
rej i al. Mi rec kie go. 

Ele men tem rzu ca ją cym się w oczy są czer wo ne pły ty ze spe cjal ne go 
two rzy wa HPL. Ma te riał ten jest bar dzo od por ny na de wa sta cje i po zwa la 
na sto sun ko wo ła twe usu nię cie ma lo wi deł i graf fi ti. – Ko lor jest czer wo -
ny ze wzglę du na pa tro na ron da, któ rym jest by ły pił karz so sno wiec kie go 
Za głę bia. Na wią zu je my do barw klu bu – wy ja śnia Ar ka diusz Chę ciń ski, 
pre zy dent So snow ca. 

Na ba lu stra dach po ja wi ły się ozna cze nia w ję zy ku Bra il le'a, a przy scho -
dach za in sta lo wa no plat for my dla osób z nie peł no spraw no ścia mi. – W su -
mie ma my tam czte ry ta kie plat for my, po nie waż z przej ścia moż na do stać 
się rów nież na przy stan ki tram wa jo we. W sa mym przej ściu po ja wi ła się 
rów nież kost ka in te gra cyj na dla po trzeb bez piecz ne go po ru sza nia się osób 
nie wi dzą cych i sła bo wi dzą cych – mó wi Je re miasz Świe rzaw ski, za stęp ca 
pre zy den ta mia sta. 

Przej ście zo sta ło wy po sa żo ne w ka me ry, któ re są już wpię te do miej -
skie go sys te mu mo ni to rin gu, za rów no we wnątrz, jak i na ze wnątrz przej -
ścia. Do dat ko wym ele men tem wy po sa że nia mo ni to rin gu są gło śni ki, 
dzię ki któ rym ob słu ga mo ni to rin gu mo że na tych miast zwró cić uwa gę 
oso bom, któ re do pusz cza ją się znisz czeń. Koszt prac to 2,5 mln zł. 

To dru gie z prze bu do wy wa nych w ostat nich mie sią cach przejść. Jesz -
cze w grud niu ubie głe go ro ku do użyt ku zo sta ło od da ne przej ście pod -
ziem ne przy Par ku Sie lec kim. – Ten obiekt zo stał wy ko na ny w iden tycz -
nym stan dar dzie, jak od da ne dziś do użyt ku przej ście pod ron dem Uznań -
skie go. In ne go ko lo ru są tyl ko pły ty HPL. W tym przy pad ku w na wią za -
niu do po bli skie go par ku jest to ko lor zie lo ny – do da je pre zy dent Świe -
rzaw ski. 

No wym ele men tem te go przej ścia jest to a le ta wy po sa żo na w sys tem au -
to ma tycz ne go zmy wa nia, su sze nia i de zyn fek cji musz li. Au to ma tycz nie 
uru cha mia się rów nież sys tem zmy wa nia pod ło gi. Ak cep to wa ne for my płat -
no ści to kar ty płat ni cze oraz mo ne ty. Re mont kosz to wał 3 mln zł. KP

„Nikt nie jest doskonały”. Pod takim hasłem rusza 
program profilaktyczny, skierowany do uczniów, 
rodziców i nauczycieli, którzy już rok pracują i uczą się, 
głównie w wirtualnym świecie.  
 
–  Pan de mia spo wo do wa ła, że mu sie li śmy uczyć się ży cia 
na no wo. Wie le osób pod kre śla, że naj gor sze w co dzien -
nym funk cjo no wa niu jest lub by ło ogra ni cze nie kon tak tów 
to wa rzy skich i ró wie śni czych oraz moż li wo ści spę dza nia 
cza su wol ne go, nie zbęd ne go do pra wi dło we go roz wo -
ju – mó wi An na Je dy nak, peł no moc nik pre zy den ta So -
snow ca. 

Choć nie wia do mo, kie dy na stą pi po wrót do rze czy wi sto -
ści i na uki w try bie sta cjo nar nym, dla ro dzi ców i na uczy cie li 
przy go to wa no spe cjal ne kur sy i szko le nia oraz po wsta ną 
spe cjal ne gru py wspar cia dla dzie ci. – Od wie lu lat pod kre -
śla my ko niecz ność od cią gnię cia mło dych lu dzi od kom pu -
te rów, smart fo nów i cy fro wej rze czy wi sto ści. Tym cza sem 
w pan de mii sta ra my się, aby dzie ci i mło dzież pa ra dok sal -
nie, jak naj wię cej korzystała z kom pu te rów na po trze by edu -
ka cji zdal nej. Wszyst ko po wo du je, że wśród dzie ci i mło -
dzie ży bu dzi się nie po kój, nie pew ność, a w nie któ rych przy -
pad kach na wet bu dzą się sta ny lę ko we pro wa dzą ce do de -
pre sji. Wła śnie do osób po trze bu ją cych wsparcia bez płat ną 
po moc przy go to wa ła po rad nia psy cho lo gicz no -pe da go gicz -
na – do da je An na Je dy nak. 

Do dat ko we in for ma cje moż na tak że uzy skać w wir tu al -
nym świe cie, na ka na le YouTube pod ha słem „Nikt nie jest 
do sko na ły”.  

– Je ste śmy do stęp ni dla dzie ci, ro dzi ców i na uczy cie li. Spe -
cja li ści udzie lą po rad, wspar cia w tym trud nym cza sie – wy -
ja śnia Agniesz ka Han kus, dy rek tor ka po rad ni psy cho lo gicz -
no -pe da go gicz nej. Spe cja li ści bę dą od bie rać te le fo ny, od po -
nie dział ku do piąt ku w godz. od 8.00 do 19.00. Do Po rad ni 

Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz nej nr 1 moż na dzwo nić pod  
nr tel. (32) 266-14-71, a do Po rad ni Psychologiczno-Pe da -
go gicz nej nr 2 pod nr tel. (32) 263-30-34.  

 – To, że ma my pan de mię, nie zna czy, że nie mo że my 
ko rzy stać z ofer ty in sty tu cji miej skich w za kre sie spę dza nia 
cza su wol ne go. Naj waż niej sza jest ak tyw ność, nie wpa daj -
my w skraj ność, że z po wo du pan de mii trze ba za mknąć 
się w do mu. Dla dzie ci i mło dzie ży naj waż niej szy jest kon -
takt z ró wie śni ka mi. Sta raj my się ogra ni czać, ale nie re zy -
gnuj my z nie go cał ko wi cie – pod kre śla peł no moc nik Je dy -
nak. 

Wspar cia po trze bu ją tak że na uczy cie le. W mar cu i kwiet -
niu w Cen trum Do sko na le nia Na uczy cie li w So snow cu prze -
pro wa dzi on li ne po nad 20 bez płat nych szko leń. Na po cząt ku 
mar ca od by ły się już trzy ta kie spo tka nia i zgro ma dzi ły pra -
wie 300 na uczy cie li. Na uczy cie le mie li oka zję po sze rzyć warsz -
tat me to dycz ny. Czas po świę co no tak że na omó wie nie pro -
ble mów wy cho waw czych. – Ko lej ne szko le nia bę dą po świę -
co ne ta kim te ma tom jak ana to mia zło ści, do bro stan na uczy -
cie li i uczniów, two rze nie em pa tycz nych re la cji z ucznia mi 
i rozwiązanie kon flik tów – pod kre śla Do ro ta Szew czyk, dy -
rek tor ka Cen trum Do sko na le nia Na uczy cie li w So snow cu. 

W szko łach dzia ła ją spe cjal ne gru py wspar cia – gru py so -
cjo te ra peu tycz ne, w któ rych moż na ko rzy stać z po mo cy 
pro fe sjo na li stów. Szko le nia i kur sy dla ro dzi ców oraz na -
uczy cie li są bez płat ne. Mia sto przy go to wu je się tak że na ten 
mo ment, kie dy ucznio wie bę dą mo gli wró cić do szko ły 
– Za an ga żu je my do ak cji „Nikt nie jest Do sko na ły” – zna -
ne po sta cie ze świa ta me diów, fil mu, mu zy ki, in ter ne tu 
któ re są obec nie ido la mi mło dzie ży, aby w cy klu bez po -
śred nich spo tkań mia ły moż li wość opo wie dzieć o swo ich 
sła bo ściach, pro ble mach i rów nież po ka zać, że oso by 
z pierw szych stron ga zet rów nież „nie są do sko na łe” – zdra -
dził Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. ST

Wsparcie rzeczywiste, nie wirtualne 
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Du ża licz ba po łą czeń noc nych i do dat ko we kur sy 
w cią gu dnia to naj waż niej sze no wo ści zwią za ne 
z uru cho mie niem li nii me tro po li tal nych w So -
snow cu. Uru cho mie nie no wych li nii jest pla no wa -
ne po za koń cze niu obo wią zy wa nia ob ostrzeń rzą -
do wych.  

 Li nia M2 to li nia łą czą ca Dą bro wę Gór ni czą, 
So sno wiec z Ka to wi ca mi. Ujed no li ci do tych cza -
so we tra sy 801 i 831, któ re bę dą jeź dzi ły pod szyl -
dem M2. 

Roz kład jaz dy li nii me tro po li tar nej M2 za kła -
da wię cej kur sów niż do tych cza so we li nie 801 
i 831. W dni ro bo cze bę dzie kur so wa ła co 10 mi -

nut w go dzi nach po ran ne go i po po łu dnio we go 
szczy tu ko mu ni ka cyj ne go. 

Z ko lei li nia M4 przej mie za da nia li nii au to bu -
so wej nr 815. Miesz kań cy Ostrów Gór ni czych 
i Ka zi mie rza Gór ni cze go zy ska ją bez po śred nie 
noc ne po łą cze nie z Ka to wi ca mi, któ re go wcze śniej 
nie by ło. Utrzy ma na zo sta nie obec na licz ba kur sów 
po mię dzy Ostro wa mi Gór ni czy mi, Ka zi mie rzem 
Gór ni czym a Ka to wi ca mi. Pierw szy kurs z Ostrów 
Gór ni czych bę dzie wy jeż dżał o godz. 4.46, a ostat -
ni au to bus przy je dzie o godz. 23.22. Z ko lei kurs 
noc ny bę dzie od jeż dżał z Ostrów Gór ni czych 
o go dzi nie 23.40, a z Ka to wic o go dzi nie 3.40. 

Na stą pi tak że ujed no li ce nie li nii 808 i 811. 
Od kwiet nia li nie bę dą kur so wa ły ja ko 808. W dni 
ro bo cze au to bus przez ca ły dzień bę dzie kur so wał 
z czę sto tli wo ścią co 20 mi nut, a w dni wol ne  
co 40 mi nut. 

– Gdy zo sta łem pre zy den tem So snow ca, jed -
ną z pierw szych de cy zji do ty czą cych ko mu ni ka cji 
pu blicz nej by ło wy dłu że nie li nii au to bu so wej 815 
do Ostrów i 835 do Ma czek. To by ły do bre de cy -
zje i nie mam za mia ru się z nich wy co fy wać, cze -
go po twier dze niem są usta le nia z ZTM – pod kre -
śla Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. 

W sys tem me tro li nii wpi sa ny zo sta nie me cha -
nizm „sa mo do sko na le nia”. Co sześć mie się cy Me -
tro po lia bę dzie do ko ny wa ła ana li zy po łą czeń z wy -
ko rzy sta niem m.in. no we go sys te mu li cze nia pa -
sa że rów. Po nad to Me tro po lia pla nu je rów nież 
zbu do wać na rzę dzie on li ne z wy ko rzy sta niem 
geo an kiet. Już te raz swo je pro po zy cje do ty czą ce 
za pre zen to wa nych prze bie gów moż na zgła szać 
na ad res: me tro li nie@me tro po liagzm.pl. KP

Nowe linie metropolitalne

Dodatkowe połączenia i kursy nocne będą 
wprowadzone po zakończeniu obowiązywania 
obostrzeń rządowych. 
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ADWOKAT RADZI ILONA CEBO-KUBICZEK  
adwokat

Powództwo 
negatoryjne  
 
Jed nym ze środ ków obro ny przed za sie dze 
niem jest tzw. po wódz two ne ga to ryj ne. Jest to 
po wódz two o za prze sta nie dal szych na ru szeń 
two je go pra wa wła sno ści oraz je śli to po trzeb 
ne, o przy wró ce nie sta nu po przed nie go. Przed 
sta wię za tem naj waż niej sze in for ma cje zwią za 
ne z te go ro dza ju po wódz twem. 

Po wódz two ne ga to ryj ne przy słu gu je wła 
ści cie lo wi nie ru cho mo ści. Jest ono sku tecz ne 
wte dy, gdy oso ba trze cia na ru sza pra wo wła 
sno ści, ale czy ni to w spo sób nie unie moż li wia 
ją cy wła ści cie lo wi ko rzy sta nia ze swo je go pra 
wa. Ta kie na ru sze nia to przy kła do wo: wy pa sa 
nie trzo dy na two jej zie mi, ko rzy sta nie z niej ja 
ko skró tu, sa dze nie drzew na two im grun cie lub 
też sta wia nie na nim in sta la cji. 

Roszczenie ne ga to ryj ne nie chro ni 
przed jed no ra zo wy mi na ru sze nia mi. Na ru sze 
nie wła sno ści mu si być trwa łe, po wta rza ją ce 
się lub re al nie mo gą ce się po wtó rzyć w przy 
szło ści. 

Aby za ło żyć spra wę o wy da nie nie ru cho 
mo ści, na le ży wnieść do są du po zew. Ta ki po 
zew wno si się do są du wła ści we go ze wzglę 
du na miej sce po ło że nia nie ru cho mo ści. Po 
zew na le ży od po wied nio opła cić, po nie waż 
bez opła ty sąd nie po dej mie żad nych czyn no 
ści. Opła ta wy no si 5 pro cent war to ści przed 
mio tu spo ru, któ ry rów nież na le ży po dać 
w po zwie. 

Jak go ob li czyć? W tym przy pad ku nie jest 
to spra wa ja sna i pro sta. Prze pi sy mó wią tyl ko 
o rosz cze niu win dy ka cyj nym. W przy pad ku 
rosz cze nia ne ga to ryj ne go nie ma kon kret ne go 
prze pi su. W orzecz nic twie pod ję to pró bę roz 
wią za nia pro ble mu. Wy da je się, że opła ta po 
win na być ana lo gicz na, a w każ dy ra zie nie wyż 
sza niż w wy pad ku rosz cze nia o wy da nie. Czy li 
trzy krot ność czyn szu, ja ki byś mógł uzy skać 
z nie ru cho mo ści. 

Ina czej mó wiąc, mu sisz sam/sa ma/ za de kla 
ro wać ja kąś war tość. Je że li sąd bę dzie miał 
wąt pli wość co do po da nej wy so ko ści, to za rzą 

dzi jej zba da nie. Je że li uzna, że war tość jest 
więk sza, we zwie cię do uzu peł nie nia opła ty. 
 
W po zwie mu sisz: 
1. Do kład nie ozna czyć sąd, do któ re go wno sisz 

spra wę, po dać swo je da ne oso bo we oraz ad 
res, jak rów nież do kład nie ozna czyć oso bę 
i ad res po zwa ne go. 

2. Wska zać, cze go żą dasz. Chce my, że by po 
zwa ny za prze stał na ru szać two ją wła sność 
– mu sisz po dać spo sób, w ja ki spo sób ją na 
ru sza. Mu sisz też do kład nie ozna czyć nie ru 
cho mość, z któ rą zwią za ne są na ru sze nia. Je 
że li żą dasz przy wró ce nia sta nu po przed nie 
go (np.: usu nię cia rze czy ru cho mych z Two 
je grun tu) to opisz do kład nie, w ja ki spo sób 
ma to zo stać do ko na ne. Chce my tak że zwro 
tu kosz tów po stę po wa nia (w tym opła ty są 
do wej) oraz roz po zna nia na szych wnio sków 
do wo do wych. 

3. Przed sta wić do wo dy na po par cie two ich 
twier dzeń. W szcze gól no ści mu sisz przed sta 
wić do wód na oko licz ność, że je steś wła ści 
cie lem nie ru cho mo ści. Mo gą to być wszel kie 
do ku men ty po twier dza ją ce two ją wła sność, 
np. akt no ta rial ny, po twier dza ją cy na by cie 
nie ru cho mo ści. War to za łą czyć tak że od pis 
z księ gi wie czy stej. Mo żesz tak że po wo łać 
świad ków i in ne do ku men ty, np. wy po wie 
dze nie umo wy naj mu. Udo wod nij tak że na 
ru sze nia two je pra wa. Mo żesz w tym ce lu po 
wo łać świad ków. 

4. Po zew mu sisz uza sad nić.  W uza sad nie niu 
opisz, jak to się sta ło, że po zwa ny na ru sza two 
ją wła sność, w ja ki spo sób to ro bi. Uza sad nij, że 
na ru sze nia ma ją cha rak ter sta ły, po wta rza ją cy 
się. Opisz tak że, dla cze go jest to bez praw ne. 

5. Na ko niec nie za po mnij pod pi sać po zwu. 
 
Po wódz two ne ga to ryj ne jest sku tecz nym spo 
so bem na prze rwa nie bie gu za sie dze nia. Na le 
ży do ka ta lo gu tzw. ak cji za czep nych. Po dob 
nie jak przy po wódz twie win dy ka cyj nym speł 
nio ne mu si być kil ka wa run ków: po pierw sze 
ta kie po wódz two mu si być wnie sio ne przez 
wła ści cie la. Po dru gie mu si zo stać sku tecz nie 
wnie sio ne. Je że li Twój po zew zo sta nie zwró 
co ny (bo np. go nie opła ci łeś) to nie ste ty, ale nie 
prze rwiesz nim bie gu za sie dze nia.

Zakup perfum  
na odległość i zwrot  
po rozpakowaniu  
 
„Zło ży łem za mó wie nie na mar ko we per fu my i opła ci łem je. Łącz 
nie z kosz ta mi prze sył ki za pła ci łem 451 zł. Zgod nie z obo wią zu ją 
cym pra wem, w ter mi nie 14 dni od otrzy ma nia prze sył ki zgło si łem 
re zy gna cję z za ku pów, a na stęp nie na swój koszt ode sła łem pro 
dukt. 
W ce lu spraw dze nia za pa chu, usu ną łem fo lię z opa ko wa nia. Per 
fum nie uży wa łem. Opa ko wa nie kar to no we i wszyst ko po zo sta łe 
zo sta ło nie na ru szo ne. Sklep nie zgła sza za strze żeń do ni cze go wię 
cej jak ścią gnię cia fo lii, przez któ rą nie da ło się spraw dzić pro duk tu. 
Sklep przy jął zwrot, lecz z po wo du otwar cia opa ko wa nia, do ma ga 
się ob ni że nia zwro tu o 10%, na co ja nie wy ra żam zgo dy. 
Po mi mo próśb i we zwań do zwro tu ca ło ści kwo ty wraz z kosz ta 
mi wy sył ki sklep od ma wia. 
Jest to du ży sklep, więc by wilk był sy ty i owca ca ła, za pro po no 
wa łem, że za ku pię u nich in ne pro duk ty. Chcą ode słać pro dukt al 
bo zwró cić kwo tę po mniej szo ną o te 10%. 
Czy ma ją ra cję?”.  
 
Za sa dą przy za ku pach do ko ny wa nych w wa run kach szcze gól nych 
– w tym wy pad ku na od le głość, jest pra wo kon su men ta do od stą 
pie nia od umo wy. Od tej za sa dy wpro wa dzo ne zo sta ły wy jąt ki. 
Zwrot to wa ru po od stą pie niu od umo wy mu si za pew niać sprze 
daw cy moż li wość je go po now ne go wpro wa dze nia do ob ro tu – po 
now nej sprze da ży, tak aby ko lej ny po ten cjal ny ku pu ją cy – kon su 
ment mógł na być pro dukt peł no war to ścio wy. Z te go wzglę du nie 
któ re ka te go rie pro duk tów ze wzglę dów zdro wot nych i hi gie nicz 
nych zo sta ły w ogó le wy łą czo ne z pra wa od stą pie nia od umo wy 
za war tej na od le głość, o ile roz pie czę to wa no fa brycz ne opa ko wa 
nie. Per fu my są to wa rem w więk szo ści za li cza nym do ka te go rii pro 
duk tów eks klu zyw nych, któ re go istot ną ce chą jest ste ryl ność i nie 
na ru szal ność opa ko wa nia. Nie prak ty ku je się rów nież w tra dy cyj 
nej sprze da ży ich spraw dza nia w po sta ci otwie ra nia opa ko wań i wą 
cha nia za war to ści na wet bez uży wa nia. Te sto wa niu słu żą te ste ry 
lub od płat ne czy też bez płat ne prób ki. Przyj mu je się, że ku pu ją cy 
na od le głość mo że w ta ki sam spo sób spraw dzić to war jak w skle 
pie sta cjo nar nym. W skle pach sta cjo nar nych zaś nie prak ty ku je się 
roz pie czę to wy wa nia per fum, chy ba że da ny pro dukt sprze da wa ny 
jest w otwar tym opa ko wa niu ze wnętrz nym, co w przy pad ku ma 
rek eks klu zyw nych nie jest prak ty ko wa ne. Roz pie czę to wa nie pro 
duk tu czy tym bar dziej je go wy pró bo wa nie po wo du je, że tra ci on 
ce chy pro duk tu peł no war to ścio we go i nie mo że być sprze da ny 

za pier wot ną ce nę. Z punk tu wi dze nia przed się bior cy ozna cza to 
stra tę, gdyż otrzy mu je on w wy ni ku od stą pie nia z po wro tem pro 
dukt nie peł no war to ścio wy z obo wiąz kiem zwro tu peł nej ce ny. 
Z punk tu wi dze nia po ten cjal nych ku pu ją cych przyj mo wa nie zwro 
tów pro duk tów roz pie czę to wa nych rów nież mo że oka zać się nie 
wła ści we. Ocze ki wa niem bo wiem klien ta na by wa ją ce go eks klu 
zyw ny pro dukt jest je go au ten tycz ność, nie na ru szal ność i pew ność 
co do fa brycz ne go opa ko wa nia. Wpro wa dze nie pro duk tu po now 
nie do sprze da ży po je go roz pie czę to wa niu czy na wet jed no krot 
nym mi ni mal nym uży ciu nie po zwa la na za cho wa nie w/w cech. Po 
da ne oko licz no ści wy klu cza ją pra wo do od stą pie nia od umo wy za 
war tej na od le głość w opar ciu o art. 38 ust. 5 usta wy z dnia 30 ma ja 
o pra wach kon su men ta, a je śli przed się bior ca do pu ścił ta ką moż li 
wość, upraw nia ją go do żą da nia za pła ty od po wia da ją cej utra cie 
war to ści zwra ca nej rze czy. W przed mio to wej spra wie przed się bior 
ca przy jął pro kon su menc kie roz wią za nie, na li cza jąc je dy nie kosz ty 
do ty czą ce na ru szo ne go opa ko wa nia. W tym wy pad ku przed się 
bior ca ma pra wo do ma gać się po kry cia kosz tów od po wia da ją cej 
utra cie war to ści rze czy, tj. róż ni cy w ce nie mię dzy pro duk tem ory 
gi nal nie za pa ko wa nym, a roz pa ko wa nym.  

Rów nież w wy ro ku z dnia 18 li sto pa da 2019 r., sygn. 
akt VII AGa 1142/18, Sąd Ape la cyj ny w War sza wie stwier dził, że 
„z do świad cze nia ży cio we go Są du Ape la cyj ne go wy ni ka, że per fu my, 
któ re by ły otwie ra ne, te sto wa ne i użyt ko wa ne, nie bę dą mo gły być 
sprze da ne po now nie ja ko pro dukt peł no war to ścio wy. Per fu my 
otwie ra ne tra cą swe wła ści wo ści za pa cho we (che micz ne) z uwa gi 
na kon takt ze świa tłem, zbyt wy so ką tem pe ra tu rą, nad mier ną wil got 
no ścią. Za zna czyć na le ży, że per fu my po sia da ją za mknię cie z ato mi 
ze rem al bo są za my ka ne za po mo cą kor ka. Otwar cie per fum po przez 
wy ję cie kor ka mo że spo wo do wać rów nież ich wy la nie. W ta kim przy 
pad ku zwró co ne per fu my nie bę dą za wie ra ły swej pier wot nej ilo ści. 
Umiesz cze nie fo lii na opa ko wa niu ma na ce lu wy ka za nie, że nie by ło 
ono otwie ra ne. Usu nię cie fo lii świad czy na to miast o oko licz no ści od 
wrot nej. W oce nie są du rów nież pro dukt nie po sia da ją cy fo lii nie mo 
że być wpro wa dzo ny do sprze da ży ja ko pro dukt peł no war to ścio wy, 
nie wa dli wy. Po now na sprze daż per fum otwie ra nych, uszko dzo nych 
lub z na ru szo nym opa ko wa niem jest praw do po dob nie moż li wa, jed 
nak że nie za swą pier wot ną ce nę. Isto ta in sty tu cji od stą pie nia od umo 
wy zo sta nie w tym wy pad ku na ru szo na. Kon su ment otrzy ma bo 
wiem swe świad cze nie w ca ło ści (zwrot ce ny), zaś przed się bior ca to 
war, któ ry utra cił przy naj mniej czę ścio wo swe wła ści wo ści”. Orze 
cze nie są du do ty czy ło spra wy na grun cie po przed nio obo wią zu ją 
cych prze pi sów usta wy z dnia 2 mar ca 2000r. o ochro nie nie któ rych 
praw kon su men tów i od po wie dzial no ści za szko dę wy rzą dzo ną przez 
pro dukt nie bez piecz ny. W uza sad nie niu sąd od niósł się tak że do ak 
tu al nie obo wią zu ją cych prze pi sów – orze cze nie za pa dło już pod rzą 
da mi no wej usta wy, a roz wa ża nia są du do ty czą ce cha rak te ru pro duk 
tu nie stra ci ły ak tu al no ści. W tym sta nie rze czy nie moż na uznać za 
cho wa nia przed się bior cy za nie wła ści we, a żą da nia za wy gó ro wa ne.  

AD RIAN NA PEĆ  
rzecz nik praw kon su men ta

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

W Polsce od lat występuje ciągły 
wzrost zachorowalności na cukrzycę. 
Schorzenie to, mimo tego, że jest 
kojarzone głównie z problemami 
gospodarki insulinowej w organizmie, 
może mieć wpływ między innymi 
na nasz wzrok. W związku z tym 
rozmawiamy z dyrektorem  
Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej „Nasza Przychodnia” 
w Sosnowcu – TOMASZEM 
KLIMCZAKIEM. 
 
Zdecydowali się Państwo na rozbudowę 
poradni okulistycznej w NZOZ „Nasza 
Przychodnia”. Z czego wynika ta decyzja? 
Roz bu do wa po rad ni oku li stycz nej 
w „Na szej Przy chod ni” to fakt – po dyk -

to wa ny ro sną cą z ro ku na rok licz bą Po -
la ków cho rych na cu krzy cę. Cu krzy ca ja -
ko cho ro ba prze wle kła pro wa dzi do po -
wi kłań wie lo na rzą do wych – w tym na -
rzą du wzro ku. Jest jed ną z naj częst szych 
przy czyn po gor sze nia wi dze nia u osób 
do ro słych. Dla te go tak waż ne jest ob ję -
cie osób cho ru ją cych na cu krzy cę kom -
plek so wą opie ką, w tym opie ką oku li -
stycz ną. Pod sta wo wym scho rze niem 
wzro ku, któ re mo że do ty kać osób z cu -
krzy cą jest cu krzy co wy obrzęk plam ki 
(DME). 
 
Na czym po le ga cu krzy co wy obrzęk plam ki? 
Jest to scho rze nie wy ni ka ją ce ze zmian 
w or ga ni zmie spo wo do wa nych cu -
krzy cą. W ob rę bie cen tral nej siat ków -

ki stop nio wo na ra sta ilość pły nu wy -
się ko we go, pro wa dząc do znie kształ -
ce nia i de ge ne ra cji tkan ki siat ków ko -
wej, w kon se kwen cji, stop nio wo 
do po gor sze nia wzro ku, a fi nal nie 
do funk cjo nal nej śle po ty. Ze wzglę du 
na po wol ne po stę po wa nie cho ro by, 
pa cjent mo że po cząt ko wo na wet nie 
za uwa żyć po gor sze nia wzro ku, dla te -
go za tak waż ną uwa żam dia gno sty kę 
oku li stycz ną w tych przy pad kach, aby 
wdro żyć le cze nie, za nim doj dzie 
do znacz ne go po gor sze nia wzro ku. 
 
Jak wy glą da dia gno sty ka oku li stycz -
na przy cu krzy cy? 
Po za pod sta wo wym ba da niem oku -
li stycz nym, do dia gno sty ki słu ży 

ba da nie an gio gra fii flu ore sce ino wej, 
czy li ob ra zo wa nie dna oka – po le ga 
na wy peł nie niu na czyń krwio no -
śnych środ kiem kon tra sto wym, co 
po zwa la na uwi docz nie nie na fo to -
gra fii una czy nie nia dna oka. 
Na pod sta wie te go le karz jest w sta -
nie szyb ko i sku tecz nie dia gno zo -
wać za bu rze nia wzro ku i wdra żać 
le cze nie. 
 
Ja kie me to dy le cze nia są wdra ża ne? 
Po wi kła nia oku li stycz ne w cu krzy -
cy le czy my m.in. za po mo cą la se ro -
te ra pii. Wy ko rzy stu je my w tym ce -
lu la ser 532nm. Słu ży on rów nież 
le cze niu po wi kłań po wsta łych 
w prze bie gu in nych cho rób siat -

ków ki, jak np. za krze py. Za je go 
po mo cą za bez pie cza my zmia ny 
zwy rod nie nio we i otwo ry ob wo do -
wej czę ści siat ków ki oraz in ne 
zmia ny na czy nio we. 

Dzię ki roz bu do wie po rad ni oku li -
stycz nej w NZOZ „Na sza Przy chod -
nia” przy ul. Ki sie lew skie go 2, mam 
przy jem ność ser decz nie za pro sić Pań -
stwa do sko rzy sta nia z opie ki no wych 
le ka rzy -spe cja li stów oku li sty ki oraz 
no wo cze sne go sprzę tu do dia gno sty ki 
i le cze nia. Za pra szam do kon tak tu 
z re je stra cją pod nr tel. (32) 263 24 84 
oraz na na szą stro nę in ter ne to wą: 
www.na sza -przy chod nia.pl. 

 
Dzię ku ję za roz mo wę.

Okulista w walce z cukrzycą 
tekst sponsorowany
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Wy so ka ja kość edu ka cji, do -
sko na łe przy go to wa nie do stu -
diów me dycz nych i do bry start 
w przy szłość – to ce chy Aka -
de mic kie go Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go w Dą bro wie 
Gór ni czej.  
 
ALO, czy li Aka de mic kie 
Li ceum Ogól no kształ cą ce  
ALO w Dą bro wie Gór ni czej 
dzia ła od wrze śnia 2019 ro ku, 

a je go ofer ta skie ro wa na jest 
do ab sol wen tów ósmych klas 
szkół pod sta wo wych na Ślą -
sku i w Za głę biu. – Uru cho -
mi li śmy dwie kla sy – o pro fi lu 
ogól nym i me dycz nym. Dzię -
ki współ pra cy z ta ki mi in sty -
tu cja mi, jak GOPR, TOPR, 
WOPR, SAR, Gru pa Po szu -
ki waw czo-Ra tow ni cza czy in -
ny mi służ ba mi ra tun ko wy mi, 
mło dzież – oprócz na uki 

przed miotów ogól nych i za -
wo do wych ucznio wie ko rzy -
sta ją tak że z ich ofer ty. Dzi siaj 
od czu wal ny jest brak li ce ów 
me dycz nych, dla te go chcie li -
by śmy za cho wać cią głość edu -
ka cji i przy go to wać mło dzież 
do kie run ko wych stu diów już 
na po zio mie szkol nic twa śred -
nie go – mó wi Ro man Szo pa, 
wi ce kanc lerz Wyż szej Szko ły 
Pla no wa nia Stra te gicz ne go 

w Dą bro wie Gór ni czej oraz 
za ło ży ciel ALO.   
 
Po pierw sze, pro fil me dycz ny 
Kla sy me dycz ne ad re so wa ne 
są do uczniów za in te re so wa -
nych w przy szło ści stu dia mi 
na kie run kach me dycz nych. 
Roz sze rzo ne na ucza nie che -
mii i bio lo gii oraz edu ka cja 
me dycz na umoż li wia ją do sko -
na łe przy go to wa nie do stu -

diów me dycz nych na kie run -
kach: le kar skim, ra tow nic twie 
me dycz nym, pie lę gniar stwie, 
po łoż nic twie, sto ma to lo gii, fi -
zjo te ra pii, itp. Przed mio ty 
roz sze rzo ne na pro fi lu me -
dycz nym: ję zyk an giel ski, bio -
lo gia, che mia.  

Za ję cia do dat ko we to m.in.: 
pierw sza po moc me dycz na, 
za ję cia w Cen trum Sy mu la cji 
Me dycz nej, ra tow nic two gór -
skie i wod ne. Ucznio wie, 
oprócz kształ ce nia w wy so ko 
wy spe cja li zo wa nych pra cow -
niach i la bo ra to riach bę dą mie -
li do dys po zy cji Cen trum Sy -
mu la cji Me dycz nej, w skład 
któ re go wcho dzą no wo cze sne 
sa le dy dak tycz ne, sa la Szpi tal -
ne go Od dzia łu Ra tun ko we go, 
no wo cze sny i spe cja li stycz ny 
sprzęt do pro wa dze nia sy mu -
la cji me dycz nej w sta nach za -
gro że nia ży cia u do ro słych 
i dzie ci. Do dat ko wym atu tem 
cen trum jest w peł ni wy po sa -
żo ny am bu lans ra tun ko wy, 
któ ry wy ko rzy sty wa ny jest ja -
ko mo bil ne cen trum sy mu la cji 

me dycz nej. WSPS uru cho mi -
ła tak że Mo no pro fi lo we Cen -
trum Sy mu la cji Me dycz nej, 
gdzie ucznio wie bę dą mo gli 
na naj no wo cze śniej szych sy -
mu la to rach po znać spe cy fi kę 
pra cy kadr me dycz nych na od -
dzia łach szpi tal nych. 
 
Po dru gie, pro fil ogól ny 
Pro fil ogól ny ad re so wa ny jest 
do uczniów, któ rzy nie są jesz -
cze zde cy do wa ni, ja ką dro gę 
swo je go dal sze go kształ ce nia 
wy brać. Zgod nie z pod sta wą 
pro gra mo wą w pierw szym ro -
ku na uki uczeń zdo by wa wie -
dzę w za kre sie pod sta wo wym 
ze wszyst kich przed mio tów. 
Przed mio ty roz sze rzo ne 
ucznio wie wy bie ra ją w dru giej 
kla sie. Pro po no wa ne roz sze -
rze nia na pro fi lu ogól nym: ję -
zyk pol ski, geo gra fia / hi sto ria 
/ wie dza o spo łe czeń stwie, ję -
zyk an giel ski. Wię cej szcze -
gó łów oraz in for ma cje o re -
kru ta cji moż na zna leźć na 
stro nie in ter ne to wej ALO: 
www.alo.wsps.pl. 
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Liceum dla medyków

reklama

Atuty ALO:

1. Nauczyciele i kadra pedagogiczna z wieloletnim 
doświadczeniem naukowym 

2. Wysoko wyspecjalizowane pracownie i laboratoria 
3. Możliwość uczestnictwa w zajęciach w Centrum Symulacji 

Medycznej  
4. Pomoce dydaktyczne najnowszej generacji 
5. Duży nacisk na naukę języków obcych, m.in. angielskiego, 

rosyjskiego, francuskiego, niemieckiego i hiszpańskiego  
6. Szeroko zakrojona współpraca z TOPR, GOPR, WOPR, SAR, 

Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą z psami, Wyższą 
Szkołą Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie, czy 
Akademią Wojsk Lądowych we Wrocławiu 

7. Obozy rekreacyjno-sportowe i surwiwalowe  
8. Warsztaty, ćwiczenia i wykłady w WSPS i innych 

uczelniach 
9. Atrakcyjny system motywacyjny dla uczniów 

tekst sponsorowany
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Piłkarki Czarnych są już bardzo blisko tytułu mistrza Polski...

Szablistki z Sosnowca 
z Pucharem Świata! 

Krzysztof Polaczkiewicz 
 
Do ry wa li za cji w sto li cy Wę gier pol skie 
sza blist ki przy stę po wa ły ja ko 9. dru ży -
na na świe cie. Po zy cja w ran kin gu spra -
wia ła, że na sze re pre zen tant ki ry wa li za cję 
mu sia ły za czy nać w Bu da pesz cie już 
od 1/16 fi na łu. W tej fa zie wy gra ły z Bra -
zy lią 45:38, zaś w ko lej nej nie da ły szans 
Gru zin kom 45:25. Emo cje za czę ły się 
od ćwierć fi na łów. W 1/4 tur nie ju Po lki 
zmie rzy ły się z Ro sjan ka mi. Po trzech 

wal kach prze gry wa ły 10:15, ale Pu da 
w po tycz ce ze Swie tła ną Sze we łe wą 
zmniej szy ła stra ty do 2 „oczek”. W przed -
ostat niej wal ce Wą tor po ko na ła Sze we łe -
wą 9:3 i   Po lki wy szły na pro wa dze -
nie 40:38. Resz ty do peł ni ła Ma tu szak 
w po je dyn ku z Ol gą Ni ki ti ną. Pierw sze, 
hi sto rycz ne zwy cię stwo nad ze spo łem ro -
syj skim 45:42 sta ło się fak tem. W pół fi na -
le Po lki po ko na ły ze spół Ko rei Po łu dnio -
wej 45:41 i w fi na le zmie rzy ły się z Włosz -
ka mi. W peł nym emo cji i zwro tów ak cji 

po je dyn ku gó rą oka za ły się Po lki, po ko nu -
jąc Ita lię 45:44! De cy du ją ce tra fie nie za da -
ła Ma tu szek, ale to za wod nicz ki so sno -
wiec kich klu bów: Wą tor i Pu da zdo by ły 
w fi na le naj wię cej punk tów, od po wied -
nio 16 i 15. War to w tym miej scu do dać, 
że  pol skie sza blist ki po raz ostat ni na po -
dium PŚ za mel do wa ły się w ma ju 2017 r. 
w Tu ni sie. – Od pierw szej wal ki wza jem -
nie się wspie ra ły śmy. W po je dyn ku z Ko -
re an ka mi mia łam dwie słab sze wal ki, ale 
po tym, jak po dzie li łam się spo strze że nia -
mi z wal ki z ko le żan ka mi, te szyb ko wy -
cią ga ły wnio ski, nie po peł nia ły mo ich błę -
dów i wy gry wa ły swo je po je dyn ki. To był 
dla mnie trud ny mecz, tym bar dziej za tem 
ko le żan kom na le żą się sło wa uzna nia – re -
la cjo no wa ła Pu da. – Pod su mo wu jąc start 
w Bu da pesz cie, mu szę przy znać, że do pie -
ro gdy prze bu dzi łam się ho te lo wym łóż -
ku, uświa do mi łam so bie, że to wszyst ko, 
co się wy da rzy ło na plan szach w Bu da -
pesz cie, nie by ło snem – do da ła za wod -
nicz ka TMS Za głę bie. 

Za nim Po lki po ku si ły się o sen sa cyj ny 
wy nik w ry wa li za cji dru ży no wej, wzię ły 
udział w tur nie ju in dy wi du al nym. Tu taj 
już tak do brze nie by ło. Naj lep szy wy nik 
osią gnę ła Ma tu szak, któ ra ukoń czy ła za -
wo dy na 16 miej scu. To ozna cza, że za -
wod nicz ka z Ko ni na pod ko niec kwiet nia 
po wal czy w Ma dry cie w tur nie ju do dat ko -
wym, któ re go staw ką bę dzie olim pij ska 
no mi na cja. Wą tor by ła 53, Zu zan na Cie -
ślar 90, a Pu da 129 na 168 za wod ni czek. 
– Trud no być za do wo lo nym z in dy wi du -
al ne go wy ni ku. Nie chcę, aby za brzmia ło 
to ja ko ta nie tłu ma cze nie, ale nie ste ty pan -
de mia zro bi ła swo je. To mo je od le głe 
miej sce spra wi ło, że do dat ko wy tur niej 
kwa li fi ka cyj ny do IO w To kio zwa ny „do -
bi ja kiem”, prze szedł mi ko ło no sa. Nie 
ukry wam, że zro bi łam krok w tył w swo ich 
do ko na niach in dy wi du al nych. Oczy wi ście, 
hu mor po pra wił się po tur nie ju dru ży no -
wym, bo ta ki suk ces od nio sły śmy po raz 
pierw szy, prze cho dząc w ten spo sób do hi -
sto rii na szej bro ni – po wie dzia ła Pu da. 

Suk ces sza bli stek na co dzień tre nu ją -
cych w So snow cu do ce nił Ar ka diusz 
Chę ciń ski. Pre zy dent So snow ca na gro -
dził Pu dę, Wą tor, Cie ślar oraz tre ne ra re -
pre zen ta cji i ZKSz So sno wiec To ma sza 
Do mi ni ka vo uche ra mi o war to ści 4 tys. zł. 
– Gra tu lu ję ka pi tal ne go star tu i zwy cię -
stwa. To ko lej ny suk ces so sno wiec kiej 
sza bli, któ ra jest si łą pol skiej re pre zen ta cji 
– po wie dział pre zy dent So snow ca. 

Drużyna narodowa szablistek w składzie z trzema zawodniczkami sosnowieckich klubów sięgnęła po Puchar 
Świata, pokonując w finale ekipę Włoch 45: 44. To historyczny sukces polskiej szabli w kobiecym wydaniu. 
W Budapeszcie biało-czerwonych barw broniły Marta Puda (TMS Zagłębie), Angelika Wątor, rezerwowa Zuzanna 
Cieślar (obie Zagłębiowski Klub Szermierczy Sosnowiec) oraz Sylwia Matuszak (KKSz Konin). 

Zawodniczki sosnowieckich klubów siłą reprezentacji 

Białoczerwone kilka chwil po finałowym zwycięstwie. Od lewej Marta Puda, Zuzanna 
Cieślar, Angelika Wątor oraz Sylwia Matuszak.

Prezydent  Arkadiusz Chęciński nagrodził szablistki reprezentujące sosnowieckie kluby.

Czarne blisko tytułu

Powalczą o mistrzostwo 
Polski

Po wy jaz do wej wy gra nej z Gór ni kiem Łęcz na (2:0) już chy ba 
tyl ko ka ta klizm mo że po zba wić Czar ne zdo by cia ty tu łu mistrz 
Pol ski w pił ce noż nej. W So snow cu na mi strza cze ka ją już 21 lat! 

Ze spół Se ba stia na Stem plew skie go do sko na le roz po czął run -
dę wio sen ną. Czar ne wy gra ły wszyst kie trzy me cze, w tym wy -
jaz do we star cie z Gór ni kiem Łęcz na. Po tym, jak naj groź niej szy 
kon ku rent UKS SMS Łódź zdo był czte ry punk ty w trzech 
pierw szych me czach, prze wa ga so sno wi cza nek w ta be li wy no si 
już osiem punk tów. Trze ci w ta be li Me dyk Ko nin do Czar nych 
tra ci już 11 „oczek”. – Na pew no nie czu je my się jesz cze mi strzy -
nia mi Pol ski. Do koń ca roz gry wek zo sta ło kil ka ko le jek, a ko -
bie ca pił ka by wa nie prze wi dy wal na, o czym naj le piej świad czy 
mecz ostat niej ko lej ki po mię dzy Olim pią Szcze cin a Me dy kiem 
Ko nin, gdzie teo re tycz nie słab sza Olim pia wy gra ła 4: 1 – mó wi 
An na Szy mań ska, bram kar ka Czar nych i re pre zen ta cji Pol ski. 
– Na szym ce lem jest się gnie cie po ty tuł bez oglą da nia się na to, 
jak gra ją i ja kie wy ni ki osią ga ją ry wal ki. Łódź je sie nią dep ta ła 
nam po pię tach, ale te raz po tra ci ła punk ty. To są jed nak ich pro -
ble my. Nas in te re su je zwy cię stwo w każ dym po je dyn ku i z ta -
kim na sta wie niem wy cho dzi my na mecz. Nie waż ne, czy gra my 
z bez po śred nim ry wa lem w ta be li czy z ze spo łem teo re tycz nie 
słab szym. Mu si my być mak sy mal nie skon cen tro wa ne w każ dym 
me czu. Wszyst ko ukła da się po na szej my śli i li czy my, że tak bę -
dzie już do koń ca roz gry wek – do da je do świad czo na za wod nicz -
ka, któ ra w ostat nich me czach pau zo wa ła z po wo du ura zu.  

Wczo raj Szy mań ska wró ci ła jed nak do za jęć i nie wy klu czo ne, że 
po mo że dru ży nie w me czu 1/8 roz gry wek Pu cha ru Pol ski. Czar -
ne na wła snym sta dio nie zmie rzą się z AZS UJ Kra ków. – Na mo -
ment za po mi na my o li dze i sku pia my się na roz gryw kach pu cha -
ro wych. Pu char rzą dzi się swo imi pra wa mi, o wszyst kim de cy du je 
je den mecz, czę sto dys po zy cja dnia. Ce lu je my w du blet, dla te go 
do me czu z eki pą z Kra ko wa przy stą pi my z moc nym po sta no wie -
niem zwy cię stwa. W ostat nich la tach wal czy li śmy w fi na łach PP, 
ale tro feum tra fi ło w rę ce ry wa lek. Wie rzę, że tym ra zem bę dzie 
ina czej. Są szan se, że wy stą pią w tym me czu, ale de cy zja za pad nie 
pod ko niec ty go dnia – pod kre śla Szy mań ska, któ ra w su mie wy stą -
pi ła już w 13 me czach fi na ło wych me czach Pu cha ru Pol ski.

Do spo rej nie spo dzian ki do szło w ko szy kar skiej li dze ka de tek 
U -15. Młod sze o rok za wod nicz ki CTL Za głę bie – rocz -
nik 2007 i 2008 – za ję ły I miej sce w roz gryw kach i bę dą re pre -
zen to wać So sno wiec i wo je wódz two ślą skie w ćwierć fi na łach 
Mi strzostw Pol ski Ka de tek. 

So sno wi czan ki pod wo dzą tre ne ra Mi cha ła Ba tor skie go wy -
gra ły aż 12 na 14 moż li wych spo tkań. Co war to pod kre ślić, ry -
wa li zo wa ły ze star szy mi i do świad czo ny mi za wod nicz ka mi. 
Przed ko szy kar ka mi czas na ko lej ne wy zwa nia i wal kę o me da le. 

Mi strzow ski skład Za głę bia: Ni na Mi cek, Mar ta Miel carz, 
Ma rze na Zło ciń ska, Zu zan na Smę dzik, Ka mi la Śledź, Zo fia 
Ra taj czak, Oli wia Żak, Ju lia Sza fra niec, Ma ria Tysz czak, Han -
na Maj chrzak, Ju sty na Ada ma szek, Le na Ma ster, Ju lia Hmie -
lorz, So nia Gi za, Do mi ni ka Bro na kow ska, Mo ni ka Na gła, 
Nad ia Po łę tek, Ja go da Stach nik. KP
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VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Młody mistrz fryzjerstwa”, organizowana co roku przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, 
 już za nami. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu były „Afrykańskie rytmy”. Finalistów poznaliśmy 6 marca, podczas ogłoszenia wyników online. 

Miasto

Afryka na głowie

reklama

Syl wia Tu rzań ska 
 
W tym ro ku, ze wzglę du na pan de -
mię, ucznio wie na de sła li swo je pra -
ce w for mie fil mi ków i zdjęć, a pra -
ce oce nia ło ju ry w skła dzie: Mał go -
rza ta Ła szew ska, re pre zen tu ją ca 
Fa le Lo ki Ko ki, Pa weł Na brda lik, 
wła ści ciel Aka de mii Fry zjer skiej 
Na brda lik oraz An na Bog dał, wła -
ści ciel ka sa lo nu i aka de mii szko le -
nio wej w Tar now skich Gó rach. 
Mi mo zmie nio nej for mu ły, ucznio -
wie udo wod ni li, że nie stra ci li 
umie jęt no ści, pre cy zji i fan ta zji. 
Na ta kie wła śnie ele men ty jak 
precyzja, efek tow ność, sta ran ność 
przy go to wa nej fry zu ry, za mysł 
kom po zy cyj ny, szcze gól nie zwra ca li 
uwa gę ju ro rzy.  

– W te go rocz nym kon kur sie wzię -
ło udział wzięło 35 uczniów z róż -
nych szkół z Pol ski. Te mat kon kur su 
„Afry kań skie ryt my” nie na le żał 
do ła twych, lecz mło dzież świet nie 
się przy go to wa ła. Mi mo zdal nej na -

uki po ziom bar dzo wy so ki, dla te go 
ob ra dy prze bie ga ły burz li wie. Nie 
by ło ła two wy brać zwy cięz cę – pod -

kre śla Pa weł Na brda lik, prze wod ni -
czą cy ju ry. – Mu si my rów nież po -
dzię ko wać na uczy cie lom, że pod czas 

ogra ni czo nych moż li wo ści tak świet -
nie przy go to wa li uczniów do kon -
kur su, co by ło nie la da wy zwa niem 
– do dał. Osta tecz nie ju ro rzy zde cy -
do wa li, że naj lep sza oka za ła się Kse -
nia Da łek, uczen ni ca Ze spo łu Szkół 
Za wo do wych w Biel sku Bia łej. 

II miej sce za ję ła  Ni kol Kacz ma -
rek, uczen ni ca Ze spo łu Szkół Po -
nad pod sta wo wych nr 2 w Ja ro ci nie, 
a III miej sce przy pa dło w udzia le, 
Oli wi Go cyk, re pre zen tu ją cej Cen -
trum Kształ ce nia Za wo do we go 
i Usta wicz ne go w So snow cu. 

Wy róż nie nie otrzy ma ła  Jo an -
na Kmie cik, uczen ni ca Ze spo łu 
Szkół Odzie żo wych i Ko sme tycz -
nych nr 22 w War sza wie, a pre sti żo -
wą na gro dę Dy rek to ra CKZiU 
w So snow cu Emi lia Po liń ska, uczen -
ni ca Po wia to we go Ze spo łu Szkół 
nr 1 w Pszczy nie. 

Lau re aci otrzy ma li na gro dy rze -
czo we w po sta ci pro fe sjo nal nych 
przy bo rów fry zjer skich wy so kiej ja -
ko ści, jak ze sta wy szczo tek, grze bie -

ni, no ży czek, su szar ki, lo ków ki oraz 
vo uche ry na pro fe sjo nal ne szko le nia 
fry zjer skie oraz z za kre su sty li za cji 
fry zur. 

– Je stem dum na, że na sza szko ła 
już po raz szó sty or ga ni zu je Kon kurs 
Mło dych Mi strzów Fry zjer stwa. 
Dzię ku ję wszyst kim, któ rzy bra li 
udział w je go or ga ni za cji. Ser decz nie 
gra tu lu ję każ de mu uczest ni ko wi 
i każ dej uczest nicz ce kon kur su. Sam 
wasz udział w kon kur sie jest już suk -
ce sem. Dzię ku ję rów nież na uczy cie -
lom, któ rzy przy go to wy wa li swo ich 
uczniów w ca łej Pol sce. Kon kurs jest 
pre sti żo wym wy da rze niem, któ re 
zna czą co uła twia ka rie rę mło de go 
adep ta fry zjer stwa. Wi dzia łam 
wszyst kie pra ce kon kur so we. Każ dy 
uczest nik wło żył w to ser ce i na pew -
no od zna cza się pa sją do fry zjer stwa 
– pod su mo wa ła te go rocz ne zma ga -
nia kon kur so we Elż bie ta Czer nik, 
dy rek tor ka Cen trum Kształ ce nia Za -
wo do we go i Usta wicz ne go w So -
snow cu.

Jurorzy uznali, że  fryzura autorstwa 
Kseni Dałek była najlepsza. 

Wyróżniona fryzura, wykonana przez 
Joannę Kmiecik. 

zdjęcia: C
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Właściwie to tytuł powinien brzmieć „Zbiornik Kuźnica Warężyńska”, bo tak oficjalnie nazywa 
się ten akwen. Nazwa Pogoria IV jest jednak bardziej popularna i jakaś taka milsza dla ucha. 
Przywołuje dobre wspomnienia dawnych letnich wypadów „nad wodę”. Poza tym przypomina 
o słynnym polskim żaglowcu, który dzięki niepozornemu jeziorku (Pogoria I) otrzymał  
swą nazwę***. Odnośnie nazewnictwa trzeba jednak przyznać, że Pogorii IV brakuje wspólnego 
mianownika, którym wyróżniają się zbiorniki I, II i III. Jest nim rzeczółka przepływajaca przez 
każdy z nich, a nazywa się (jakże by inczej) Pogoria*.

„Czwór ka” jest naj więk szym z czte rech zbior ni ków wod -
nych two rzą cych Po je zie rze Dą brow skie. Po dob nie jak Po -
go rie I, II i III po wsta ła po przez za la nie wo dą wy ro bi ska po -
pia sko we go. Za nim to na stą pi ło, w miej scu tym dzia ła ła pia -
skow nia na le żą ca do Przed się bior stwa Ma te ria lów Pod sadz -
ko wych Prze my słu Wę glo we go. Ten pań stwo wy gi gant zaj -
mo wał się głów nie wy do by wa niem oraz trans por tem pia sku 
do gór no ślą skich i za głe biow skich ko palń, gdzie był on uży -
wa ny do wy peł nia nia wy eks plo ato wa nych pod ziem nych 
zro bów. W 1991 ro ku przed się bior stwo zo sta ło pod da ne re -
struk tu ry za cji i przy ję ło na zwę Ko pal nia Pia sku Kuź ni ca 
Wa rę żyń ska S.A. – od na zwy po bli skiej miej sco wo ści. Spo -
ro te go pia sku na prze strze ni po nad trzy dzie stu lat mu sia ło 
stąd wy je chać, sko ro Re jo no wy Za rząd Go spo dar ki Wod -
nej w Gli wi cach zde cy do wał się na utwo rze nie na tym te re -
nie ogrom ne go, prze ciw po wo dzio we go zbior ni ka wod ne go. 

Ofi cjal ne otwar cie i roz po czę cie kon tro lo wa ne go na peł nia -
nia cza szy zbior ni ka mia ło miej sce 25 sierp nia 2005 – bli sko 
dwa la ta po roz po cze ciu prac re kul ty wa cyj nych**. Do użyt ku 
zo sta ły tak że od da ne obiek ty hy dro tech nicz ne wraz z za ple -
czem eks plo ata cyj nym. Uro czy ste otwar cie do pły wu wód za -
si la ja cych od by ło się w asy ście do stoj nych go ści, po mie dzy 
któ ry mi zna leź li się przed sta wi cie le rzą du, za głę biow scy i gór -
no ślą scy par la men ta rzy ści, mar sza łek wo je wódz twa ślą skie go 
Mi chał Czar ski oraz pre zy dent Da bro wy Gór ni czej Je rzy Tal -
kow ski. Obec ni by li rów nież bu dow ni czo wie z Hy dro bu do -
wy Śląsk S.A. oraz RPM S.A. Lu bli niec (daw niej Re jo no we 
Przed sie bior stwo Me lio ra cyj ne). Po świę ce nia obiek tu do ko -
nał bi skup so sno wiec ki Adam Śmi giel ski. 

Zbior nik na peł nia ny był wo da mi źró deł od sło nię tych 
w cza sach funk cjo no wa nia ko pal ni, si ła mi po bli skiej Czar -
nej Prze mszy oraz Trze bycz ki, któ ra oneg daj pły nę ła przez 
śro dek póź niej sze go wy ro bi ska. Wo da przy bie ra ła w ilo ści 
kil ku cen ty me trów dzien nie. Pro ces ten ra dy kal nie zwięk -

sza ły wio sen ne roz to py oraz ob fi te opa dy desz czu. Mi ni mal -
ny, za kła da ny po ziom wo dy (262 m n.p.m.) osią gnię to  
3 kwiet nia 2006 ro ku. 

Kuź ni ca Wa rę żyń ska / Po go ria IV jest ulu bio nym miej -
scem spę dza nia wol ne go cza su wie lu miesz kań ców Za głę bia 
i nie tyl ko. Po śród od wie dza ją cych ten uro czy za ką tek znaj -
du ją się ama to rzy ka pie li i pla żo wa nia, ma nia cy wsze la kich 
spor tów wod nych, węd ko wa nia, jaz dy na ro we rze, rol kach 
(i czym po pad nie), bie ga nia, nor dic wal king, a na wet sta ro -
mod nych nie spiesz nych spa ce rów. Mi ło śni cy przy ro dy też 
znaj dą coś dla sie bie. Oprócz ty się cy osób szu ka ja cy cyh ci szy 
i spo ko ju nad „Czwór kę” przy by wa ją tak że pa sjo na ci mo to -
ró wek i sku te rów wod nych oraz po sia da cze mo to cy kli cros so -
wych, qu adów i sa mo cho dów te re no wych. Nie ste ty, ich 
wpływ na oto cze nie by wa bar dzo uciąż li wy. To sa mo do ty czy 
po nie któ rych pie szych i zmo to ry zo wa nych bi wa ko wi czów. 
Ich „spo sób by cia” po zo sta wia wie le do ży cze nia, a ilość śmie ci 
(i in nych za nie czysz czeń), ja kie po so bie zo sta wia ją, jest nie -
by wa ła. 

Po mi mo tych ciem nych stron ludz kiej dzia łal no ści 
„Czwó recz ka” jest miej scem god nym po le ce nia i od wie dze -
nia. Ciesz my się więc prze stwo rem za głę biow skie go oce anu, 
nie tyl ko la tem i w week en dy, rów nież po za se zo nem. Wte -
dy jest tu taj naj pięk niej i cu dow nie spo koj nie. 

 
Tekst i zdjęcia: Ar tur Pta siń ski – Cen trum In for ma cji Miej skiej 
 
* Nazwa Pogoria wywodzi się od słowa Bogoria (Bogoryja) oznaczającego miejsce 

(dosłowinie) wyryte, uczynione (?) dla Boga. Posiada ona także pewne konotacje ze 
starym polskim rodem Bogoriów. 

** Pogoria IV w liczbach: pojemność całkowita zbiornika wynosi 51,16 mln m3, w tym 
rezerwa powodziowa 8,07 mln m3, powierzchnia: 560 ha, maksymalna głębokość 
ok. 23 m, długość ok. 8 km, szerokość ok. 3 km, obwód ok. 13 km, zapora ziemna 
ma 250 m długości i 6,8 m wysoksci. 

*** Stało się to w 1980 roku za sprawą sosnowiczanina Macieja Szczepańskiego 
będącego wówczas prezesem Radiokomitetu (pierwszego armatora barkentyny 
„Pogoria”), który na „jedynce” zdobywał żeglarskie szlify. 

Z Kurierem po Zagłębiu

Pogoria czwarta

Tutejsze zachody słońca w niczym nie ustępują najpiękniejszym na świecie.

Ten największy kawałek tortu zwanego Pojezierzem Dąbrowskim to istny raj 
dla żeglarzy. Może w przyszłości doczekamy się realizacji pomysłu połączenia 
„Czwórki” z „Trójką” za pomocą specjalnych pochylni umożliwiających 
transport jachtów pomiędzy tymi akwenami. Podobne rozwiązanie od wielu 
lat funkcjonuje na Kanale Elbląskim.

Jedna z kei Klubu Żeglarskiego „Pogoria IV” w Mariankach.

W środkowej części zbiornika znajdują się wyspy będące ostoją ptactwa 
wodnego oraz fanów świętego spokoju.

Niemal cały wschodni brzeg pokrywa obszar chroniony Natura 2000 
– „Lipienniki w Dąbrowie Górniczej”. Znajdziemy tutaj m.in. co najmniej  
25 gatunków roślin objętych ścisłą ochroną oraz licznych przedstawicieli 
świata ptaków. Teren ten jest również siedliskiem bobrów, które do perfekcji 
opanowały sztukę wznoszenia budowli hydrotechnicznych. Na zdjęciu 
widzimy pokaźnych rozmiarów bobrową tamę.



14 kurier miejski kwiecień 2021 nr 4

Poziomo: 5 – ma na coś chętkę, ale nie zawodowiec,  
8 – czerwony kamień szlachetny, 9 – wiersz o kimś 
zmarłym, 10 – święta księga judaizmu, 11 – nędza, 14 – młody 
łoś, 16 – wodze, 17 – dykcja, 22 – ptak czczony w Egipcie,  
25 – melioracja gruntu, 30 – czarownik, 32 – materiał palny 
w miotaczu ognia, 34 – list żelazny, 35 – lek stosowany 
w stanach zapalnych dróg moczowych, 36 – syn Afrodyty,  
37 – jeden z przycisków na klawiaturze komputerowej,  
38 – zamysł, 39 – właściciel czarodziejskiej lampy. 
 
Pionowo: 1 – prowadzone przez prokuratora, 2 – pierwiastek 
chemiczny, 3 – imię żeńskie, m.in. tytuł czeskiego serialu dla 
dzieci, 4 – prześladująca uporczywa myśl, 5 – beczułka,  
7 – pracuje w gazecie, radiu lub telewizji, 13 – powłoka wokół 
Ziemi, 15 – na najwyższym miejscu podium, 18 – podobno 
przenosi góry, 23 – mąż Penelopy, 24 – gatunek sera,  
26 – występuje w cyrku, 28 – dziki kot, 31 – włoski poeta 
klasycyzmu, 33 – rzeźba przedstawiająca Matkę Boską ze 
zwłokami Chrystusa. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 3/2021, JANE AUSTEN – DUMA I UPRZEDZENIE  
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 4/2021

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 

Agata KomosaStyczeń  

Taterniczki. Miejsce kobiet 
jest na szczycie  
(Wyd. Prószyński i Ska)

 NAGRODY UFUNDOWAŁO WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA.

Po co zdobywać góry? 
Bo są. Tak powie każdy, 
kto kiedykolwiek stanął 
na szczycie.  
Tatry dumnie stoją 
i kuszą turystów 
od wieków. Jednak 
dostęp 
do najtrudniejszych 
tatrzańskich szlaków nie 
był prosty, szczególnie 
dla kobiet. Bo 
zdobywanie Tatr przez 
kobiety było inne 
od męskiego. Poza 
kruszyznami, ekspozycją 
i pionowymi ścianami 
musiały mierzyć się ze 
swoją pozycją społeczną, kulturową, nieustannym 
deprecjonowaniem – a nawet strojem.  
Taterniczki – kobiety i dziewczyny, które szły w górę niezależnie 
od wszystkiego. Twarde charaktery i pilne kursantki, subtelne sportsmenki 
i muskularne wspinaczki. Dostosowują się do zmaskulinizowanego sportu 
i walczą o kobiecy styl uprawiania tej dyscypliny.  
Oto ich historia podboju Tatr. 
 
Data wydania: 13.04.2021 r.  

Rozrywka

Mira Hafif   

Turecka rozkosz  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Ta historia wydarzyła się naprawdę. 
Ten wyjazd zmienił jej życie. Ta 
książka ma być przesłaniem. 
Kiedy Magda, najlepsza przyjaciółka 
Basi, wyjeżdża na wakacje do Turcji, 
żadna z nich nie przypuszcza, jak 
bardzo zmieni to losy ich obu… 
Już w drugim tygodniu urlopu 
Magda wyznaje Basi, że jej serce 
skradł przystojny Murat. I za nic ma 
przestrogi o mężczyznach z tamtych 
stron, którzy bez skrupułów 
wykorzystują kobiety takie jak ona. 
Zakochana po uszy, planuje wziąć 
ślub i zacząć nowe życie w Turcji. 
Barbara nie podziela jej entuzjazmu, 
ale po jakimś czasie, gdy jej sytuacja zawodowa w Polsce się 
komplikuje, sama pakuje walizki i wsiada w samolot lecący 
do Stambułu. Ten jeden lot odmieni całe jej życie. 
Czy Polka oprze się podrywom atrakcyjnych i bogatych Turków? 
Którego wybierze? Do czego zdolny jest mężczyzna, by zdobyć swą 
wybrankę? Czy życie tych kobiet, które uległy czarowi mężczyzn 
Wschodu, zawsze przypomina bajkę? 
Tę historię autorka zaczęła opisywać na jednym z forów 
internetowych, gdzie doradzała Polkom wracającym z wakacji 
pod palmami ze złamanym sercem. To one prosiły, by z tych 
zapisków i porad stworzyła książkę. Tak powstała „Turecka rozkosz”.  
 
Data wydania: 29.04.2021 r. 

Danuta Noszczyńska  

Domek na końcu świata  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Powieść 
o poszukiwaniu 
siebie, o tym, że 
możemy się 
odnaleźć zupełnie 
nie w tym 
obszarze i nie 
w tym kierunku, 
w jakim od zawsze 
zmierzało nasze 
życie. I o tym, że 
prawdziwe 
szczęście może 
zdarzyć się tam, 
gdzie właściwie 
nie powinno nas 
być… I tak bardzo 
obok życia, które 
prowadziliśmy 
do tej pory… 
Opowiada 
o miłości, która, 
zdaniem „porządnych” ludzi, nie miała prawa się wydarzyć. Akcja 
dzieje się w środowisku prawniczym. Młoda adwokatka zakochuje 
się w swoim kliencie, którego poznaje w areszcie śledczym. Łatwo 
oczywiście nie będzie, ale czy dla miłości istnieją jakieś 
przeszkody? 
 
Data wydania: 22.04.2021 r. 
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HOROSKOP
KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.) 
– Święta upłyną w miłej, radosnej 
atmosferze. Staraj się jej nie 

zakłócać zbędnymi dyskusjami. 
Czasem lepiej ugryźć się w język niż 

doprowadzać do konfliktu. Poprawią się Twoje 
relacje z partnerem. Dalej nie jest to jednak to, 
czego oczekujesz.  

WODNIK (20.01. – 18.02.) 
– Nadchodzi piękny czas w Twoim 
życiu. Ciesz się nim i nie pozwól, by 
ktoś Ci go zepsuł. Pamiętaj, że nic 

nie trwa wiecznie, a każda chwila jest 
niepowtarzalna, dlatego warto ją zapamiętać.  

RYBY (19.02. – 20.03.) – Nadchodzi 
lekki spadek energii. Pomyśl, by 
zmniejszyć nałożoną na siebie 
ilość obowiązków, aby być bardziej 

wydajną. Bliska Ci osoba trafi 
do szpitala. Bądź jednak dobrej myśli.. 

BARAN (21.03. – 19.04.) – Twoja 
rodzina się powiększy. To będzie 
niespodziewana wiadomość, ale 
bardzo radosna. Dbaj o siebie 

i swoich bliskich w tym trudnym 
czasie. Nie myśl teraz o zmianach, a raczej 
o stabilności. 

BYK (20.04. – 22.05.) – Powoli 
zaczniesz wychodzić na prostą 
z natłoku obowiązków, jaki 
na Ciebie spadł. Aura za oknem 

sprzyja wiosennym spacerom. 
Zabierz rodzinę na wycieczkę rowerową, 

spędzajcie ze sobą więcej czasu. 
W przeciwnym razie wasze drogi całkiem się 
rozejdą.  

BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) 
– Samotne bliźnięta z pewnością 
nie będą narzekać na nudę. 
Będziesz mieć tyle propozycji 

randek, że zacznie Ci brakować czasu. 
Korzystaj z życia, bo takiego powodzenia 
zazdroszczą Ci wszystkie koleżanki!  

RAK (22.06. – 22.07.) – Zaproś 
bliskich na święta. Zrób porządne 
zapasy, bo odwiedzi Cię też kilka 
niezapowiedzianych gości. To 

będzie piękny czas, wypełniony 
radością i dobrymi wiadomościami. Czeka Cię 
też randka w ciemno.  

LEW (23.07. – 23.08.) – Będziesz 
musiała podjąć kilka ważnych 
decyzji dotyczących swojej 
przyszłości. Czasem warto 

zamknąć jeden rozdział, by móc 
czerpać radość z nowej rzeczywistości. Samotne 
lwy mogą liczyć na kilka niezobowiązujących 
randek, ale nic więcej. 

PANNA (24.08. – 22.09.) – Każdemu 
czasem potrzebne są zmiany. 
Zastanów się jednak, od czego 
zacząć, aby nagle nie przewracać 

całego życia do góry nogami. Ktoś 
bliski potrzebuje Twojej pomocy. Musisz być 
czujna, bo sam będzie się jednak prosić 
o pomoc.  

WAGA (23.09. – 22.10.) – Wiosna to 
doskonały moment na  
zadbanie o własne zdrowie 
i kondycję. Na początek umów 

wszystkie odwlekane wizyty 
u specjalistów i zacznij chodzić  
na spacery. Najlepiej zaproś na  
nie partnerkę.  

SKORPION (23.10. –21.11) – Nowa 
praca sprawia, że masz coraz 
więcej energii do działania. Tak 
trzymaj. Wyznaczaj cele i dąż 

do nich. Zaproś w końcu na randkę 
mężczyznę, o którym nie możesz przestać 
myśleć.  

STRZELEC (22.11. – 21.12.) 
– Kryzys małżeński nie mija. 
Najwyższa pora podjąć jakieś 
radykalne kroki. W pracy również 

czeka na Ciebie masa problemów, 
z którymi będziesz musiał sam walczyć.  
Dzięki silnemu charakterowi dasz radę ze 
wszystkim. 

Rozrywka

Spektakle na platformie VOD, warsztaty aktorskie i pomoc dla… maturzystów 

Trzy pro jek ty p. n. „Ak cja – ilu stra cja, czy li kre atyw -
ne la to z bi blio te ką”, „Fan ta sty ka 2021” oraz „7. So -
sno wiec ka Je sień Te atral na” jesz cze w tym ro ku zre -
ali zu je so sno wiec ka Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na. 
Wszyst ko dzię ki pozy ska nym gran tom w ra mach 
kon kur su, zor ga ni zo wa ne go przez Mi ni ster stwo 
Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go. Bi blio te ka 
otrzy ma ko lej no 40 tys. zł na zor ga ni zo wa nie te go -
rocz nej ak cji wa ka cyj nej, ok. 20 tys. zł na pro jekt 
„Fan ta sty ka 2021” i ok. 32 tys. zł, któ re prze zna czy 
na or ga ni za cję siód mej edy cji „So sno wiec kiej Je sie ni 
Kul tu ral nej”.  

Dzię ki otrzy ma nym środ kom już te go la ta uda się 
zor ga ni zo wać dwu mie sięcz ną let nią ak cję dla dzie ci, 
któ ra co ro ku cie szy się du żą po pu lar no ścią, a za ję cia 
są or ga ni zo wa ne w sie dzi bie głów nej bi blio te ki i po -
zo sta łych fi liach. Wia do mo, że tym ra zem dzia ła nia 
bę dą się kon cen tro wać wo kół te ma tów zwią za nych 
ze sztu ką ilu stra cji i sze ro ko ro zu mia ną pla sty ką. 
Z ko lei po wa ka cjach, wcze sną je sie nią, MBP szy ku je 
nie la da grat kę dla mi ło śni ków li te ra tu ry fan ta stycz -
nej, któ rych po rwie w ty go dnio wą po dróż do świa -
tów, gdzie wszyst ko mo że się wy da rzyć. Ja ko ostat -
nia zo sta nie zre ali zo wa na So sno wiec ka Je sień Te -
atral na. Uczest ni cy bę dą mo gli za głę bić się w te mat 
te atru ja ko syn te zy sztuk. Wię cej in for ma cji do ty czą -
cych pro jek tów bę dzie moż na zna leźć na stro nie: 
www.bi blio te ka.so sno wiec.pl. ST 

No we, cy klicz ne przed się wzię cie ar ty stycz ne 
pn. „Prze strzeń Sło wa” zo sta ło za in au gu ro -
wa ne 26 mar ca w Miej skiej Bi blio te ce Pu -
blicz nej. Je go pierw szą odsłonę sta no wi ła roz -
mo wa „Bli skość za czy na się w tek ście”, w któ -
rej udział wzię li Ol ga Dren da, Prze my sław 
Cza pliń ski oraz pro wa dzą cy spo tka nie Grze -
gorz Jan ko wicz. Dys ku tan ci roz ma wia li 
o zna cze niu bli sko ści w li te ra tu rze i kul tu rze, 
w cza sach pan de mii oraz cza sach sa mot no ści. 

„Prze strzeń Sło wa” jest mię dzy na ro do wym 
fe sti wa lo wym cy klem wy da rzeń li te rac ko -mu -
zycz nych. Przed się wzię cie zo sta ło po my śla ne 
ja ko no wa tor ski cykl po nad dwu dzie stu wy da -
rzeń ar ty stycz nych, któ ry ma na ce lu wy kre owa -
nie istot nych i atrak cyj nych nar ra cji do ty czą cych 
kul tu ry i współ cze sne go świa ta. Go ść mi fe sti -
wa lu bę dą waż ni dla kul tu ry współ cze snej pol -
scy oraz za gra nicz ni pi sa rze, po eci, mu zy cy, ese -
iści, dzien ni ka rze oraz ar ty ści wi zu al ni i hap pe -
ne rzy. W naj bliż szych mie sią cach po ja wi się 
m.in. je den z czo ło wych eu ro pej skich pi sa rzy Ju -
rij An dru cho wycz (Ukra ina), au tor le gen dar ne -
go „Tra in spot ting” Irvi ne We lsh (Szko cja), do -
sko na ły arab ski po eta Ha tif Ja na bi (Irak) oraz 
wie lu pol skich twór ców, ese istów i dzien ni ka -
rzy, m.in. To masz Ró życ ki, Woj ciech Bo no -
wicz, Krzysz tof Czy żew ski, Ar tur Ro jek, Piotr 
Metz, Je rzy Jar nie wicz i Ta de usz Sła wek. Spo -
tka nia moż na śle dzić na ży wo na bi blio tecz nym 
ka na le w ser wi sie YouTube. Do stęp moż -
na uzy skać na: www.youtu be.com/bi blio te ka -
so sno wiec lub po przez link na stro nie www.bi -

blio te ka.so sno wiec.pl bądź na Fa ce bo oku bi -
blio te ki: www.fa ce bo ok.com/mbp so sno wiec. ST 

  
KO LEJ NE SPO TKA NIA  
• 8 kwiet nia 2021 r. Pla ne ta słów.Pre zen ta cje 
po etyc kie: Ka mi la Ja niak, To masz Bąk, 
Szcze pan Ko pyt.Pro wa dze nie: An na Ka łu ża 
• 21 kwiet nia 2021 r. Do no śna prze strzeń 
dźwię ków. Spo tka nie: Piotr Metz – au dy cja 
ra dio wa bez ra dia. Pro wa dze nie: Bar tło miej 
Maj zel

W najbliższym czasie nie wybierzemy się 
do teatru, ale teatr i sztuka może pojawić się 
w naszych domach. Sosnowiecka scena 
kontynuuje swoją działalność online i zaprasza 
w kwietniu na spektakle oraz działania 
dodatkowe. 

 
– Opra co wu jąc re per tu ar i plan dzia łań edu ka -
cyj nych na kwie cień, wzię li śmy pod uwa gę przy -
go to wa nia uczniów do ma tur i eg za mi nu ósmo -
kla si sty – mó wi Fi lip Ja ło wiec ki z dzia łu pro gra -
mo we go Te atru Za głę bia. 

W ra mach tych przy go to wań na plat for mie 
VOD Te atru Za głę bia zo ba czy my ta kie spek ta -
kle jak: „Ania z Zie lo ne go Wzgó rza” w reż. Ja -
na Szur mie ja, „Ślub” w reż. Ra do sła wa Rych ci -
ka, „Tan go” w reż. Bog da na Cio ska, „No wa 
Księ ga Dżun gli” w reż. Iwo Ve dra la i „Tar tuf fe” 
w reż. Ru dol fa Zio ły. 

– Za pla no wa li śmy rów nież warsz ta ty do każ -
de go spek ta klu. Moż na je po trak to wać ja ko do -
bre uzu peł nie nie przy go to wań do ma tu ry. 
Przed sta wie nia po trak tu je my ja ko tek sty kul tu -
ry, moż li we do wy ko rzy sta nia pod czas eg za mi -
nu, w róż nych kon tek stach. Warsz ta ty są prze -
zna czo ne dla ca łych klas i od by wa ją się na Zoo -
mie. Moż na się na nie umó wić, pi sząc wia do -
mość na ad res: edu ka cja@te atrza gle bia.pl – mó -
wi Aga ta Kę dzia, pe da goż ka te atru. 

Zbli ża się tak że waż ny dla ar ty stów dzień, czy li 
Mię dzy na ro do wy Dzień Te atru. W ra mach je -
go ob cho dów Te atr Za głę bia za pra sza na dzia ła -
nia on li ne: spek ta kle oraz warsz ta ty ak tor skie dla 

dzie ci. So sno wiec ka in sty tu cja roz po czę ła świę -
to wa nie już 25 mar ca po ka zem „Ślu bu” w reż. 
Ra do sła wa Rych ci ka. 27 i 28 mar ca od bę dzie się 
po kaz spek ta klu „Przo dow ni cy mi ło ści. Re wia 
związ ko wo -ro bot ni cza” w reż. Jac ka Mi ko łaj czy -
ka. Na gra nia obu spek ta kli do stęp ne bę dą przez 
dwa dni na plat for mie VOD. Warsz ta ty ak tor -

skie dla dzie ci, w wie ku od 7 do 12 lat, za pla no -
wa no na nie dziel ny po ra nek, 28 mar ca, a po pro -
wa dzi je ak tor Prze my sław Ka nia. Warsz ta ty od -
bę dą się on li ne na plat for mie Zoom. 

Wszyst kie in for ma cje oraz do kład ny re per tu ar 
moż na zna leźć na stro nie www.vod.te atrza gle -
bia.pl i www.te atrza gle bia.pl. red

Biblioteka 
z potrójnym 
dofinansowaniem

Przestrzeń słowa w kulturze

Teatr Zagłębia znów online

Na platformie VOD będzie można zobaczyć m.in. spektakl „Przodownicy miłości. Rewia związkowo
robotnicza”. 

M
aciej Stobierski
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