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Na ta ką wia do mość miesz -
kań cy Ma czek cze ka li od daw -
na. Po li tech ni ka Ślą ska
i PKP S.A. utwo rzą Centrum
Naukowo-Dy dak tycz ne Trans -
por tu Ko le jo we go, a sie dzi bą
jed nost ki na uko wej bę dzie
bu dy nek dwor ca ko le jo we go
w So snow cu Macz kach.
Krzysztof Polaczkiewicz

Cen trum bę dzie kształ ci ło in ży nie -
rów – spe cja li stów dla bran ży ko le jo wej.
Dzia łal ność pla ców ki ma się przy czy nić
do zna czą ce go wzro stu kon ku ren cyj no -
ści tej ga łę zi trans por tu w Pol sce. Stu -
den ci Cen trum bę dą mo gli od by wać sta -
że i prak ty ki w spół kach Gru py PKP.
W przy szło ści mo gą stać się ich pra cow -
ni ka mi. 

– Brak ta kie go ośrod ka od czu wa ją
wszy scy. Ko lej przez 25 lat by ła za nie -
dby wa na. Ma my lu kę po ko le nio wą, któ -
rą chce my wy peł nić. Zwłasz cza te raz
gdy ma my gi gan tycz ną ilość in we sty cji
i mo der ni za cji na ko lei. Po wo ła nie Cen -
trum po zwo li na ilo ścio we i ja ko ścio we
wzmoc nie nie ka dry. Pla ców ka ma stać
się part ne rem stra te gicz nym Gru py PKP,
mię dzy in ny mi dzię ki utwo rze niu za ple -
cza ba daw cze go oraz kształ ce niu na kie -

run ku prak tycz nym. Cie szę się, że to
dzie je się w So snow cu – po wie dział Ja -
kub Kar now ski, pre zes za rzą du
PKP S.A.

Na po trze by Cen trum PKP S.A. udo -
stęp nia za byt ko wy bu dy nek dwor ca ko -
le jo we go w So snow cu Macz kach. Zo sta -
nie on od re stau ro wa ny i do sto so wa ny
do peł nie nia funk cji dy dak tycz nych i ba -
daw czych. PKP S.A. już od daw -
na współ pra cu je z Po li tech ni ką Ślą ską,
cze go efek tem jest wie le waż nych ini cja -

tyw. Rok rocz nie pre zes za rzą du
PKP S.A. przy zna je na gro dy za naj lep -
sze pra ce na uko we w dzie dzi nie trans -
por tu szy no we go. – Utwo rze nie cen trum
sta no wi od po wiedź na za po trze bo wa nie
go spo dar ki na ro do wej, uwzględ nia ją ce
ce le stra te gii roz wo ju trans por tu w Pol -
sce i Eu ro pie do ro ku 2020. Za kła da ona
wzrost kon ku ren cyj no ści ko lei. Po -
za kształ ce niem, no wa jed nost ka Po li -
tech ni ki Ślą skiej bę dzie pro wa dzić pra ce
ba daw czo -roz wo jo we i wdro że nio we.

Wpły ną one na zwięk sze nie in no wa cyj -
no ści tej ga łę zi trans por tu w na szym kra -
ju – mó wił prof. dr hab. inż. An drzej
Kar bow nik, rek tor Po li tech ni ki Ślą skiej.

Cen trum bę dzie kształ ci ło w trzech
spe cjal no ściach: bu do wa i eks plo ata cja
po jaz dów szy no wych, za rzą dza nie
i bez pie czeń stwo w trans por cie ko le jo -
wym, pro jek to wa nie i utrzy ma nie in fra -
struk tu ry trans por tu ko le jo we go.
Kształ ce nie na stu diach pierw sze go
stop nia sta cjo nar nych i nie sta cjo nar nych
roz pocz nie się od 1 paź dzier ni ka 2016
ro ku. W pro gra mie stu diów prze wi dzia -
na jest jed no se me stral na prak ty ka za wo -
do wa oraz przy go to wa nie pro jek tu in ży -
nier skie go we współ pra cy i na za po trze -
bo wa nie za kła dów zwią za nych z bran żą
trans por tu szy no we go. Ośro dek bę dzie
rów nież pro wa dził szko le nia oraz kur sy
dla pra cow ni ków ko lei. Ko lej w Pol sce,
a w szcze gól no ści Gru pa PKP, prze cho -
dzi obec nie da le ko idą ce zmia ny. Sta je
się co raz bar dziej no wo cze sna i kon ku -
ren cyj na. Aby przy spie szyć ten pro ces,
po trzeb ne jest sze ro kie wspar cie dy dak -
tycz ne oraz ba daw cze. Utwo rze nie Cen -
trum po zwo li nie tyl ko na po zy ski wa nie
wy spe cja li zo wa nych pra cow ni ków, ale
tak że uła twi mię dzy na ro do wą wy mia nę
eks per tów. Cen trum roz pocz nie swo ją
dzia łal ność 1 wrze śnia 2016 ro ku. Ab -
sol wen ci przy go to wa ni bę dą do pra cy
in ży nier skiej w biu rach pro jek to wych

środ ków trans por tu i in fra struk tu ry ko -
le jo wej, przed się bior stwach eks plo ata -
cji, za kła dach ob słu go wo -na praw czych,
jed nost kach or ga ni za cyj nych zwią za -
nych z lo gi sty ką i spe dy cją w ko lej nic -
twie.

Dwo rzec So sno wiec Macz ki był
ostat nią sta cją Dro gi Że la znej War -
szaw sko -Wie deń skiej Kró le stwa Pol -
skie go. W spe cjal nych apar ta men tach
za trzy my wał się tam car Ro sji wraz ze
swo ją świ tą. Mo nu men tal nej sta cji to -
wa rzy szy ła ko mo ra cel na i za byt ko we
ko sza ry. Po dru giej stro nie rze ki Bia łej
Prze mszy znaj do wa ła się mo nar chia
au striac ka. Stąd też dłu go miej sce to
na zy wa no Gra ni cą. Bu dy nek sta cji
gra nicz nej bu do wa no w la tach 1839-
1848, we dług pro jek tu zna ne go ar chi -
tek ta En ri co Mar co nie go. Bu dow la by -
ła wznie sio na na pla nie wy dłu żo ne go
pro sto ką ta i skła da się z trzech czę ści.
Obec na na zwa Macz ki jest uży wa -
na do pie ro od 1925 ro ku. – Je stem bar -
dzo szczę śli wy z de cy zji PKP oraz Po -
li tech ni ki Ślą skiej. Od zy ska nie daw ne -
go bla sku przez dwo rzec w Macz kach
to jed no z mo ich ma rzeń. Zy ska na tym
rów nież dziel ni ca, któ ra nie ro ze rwal -
nie od po ko leń zwią za na jest z ko le ją.
W ra zie po trze by je ste śmy do dys po zy -
cji. To wspa nia ła wia do mość – pod kre -
śla Ka zi mierz Gór ski, pre zy dent So -
snow ca.

Nowe życie dworca w Maczkach

„Na obecnym etapie
w Sosnowcu nie jest budowana
oraz nie wydano pozwolenia
na budowę jakiejkolwiek
instalacji do utylizacji termicznej
odpadów” – zapewniają władze
miasta.

Czy piłkarzom Zagłębia
Sosnowiec uda się wyjść
z II ligi? – Ten zespół stać nie tylko
na wyższe miejsce w lidze, ale
na wygranie tej ligi – przekonuje
Marcin Jaroszewski, prezes Zagłębia
Sosnowiec.

www.kuriermiejski.com.pl

Edyta Antoniak-Kiedos, krytyk
literacki i miłośniczka Małej
Ojczyzny, przeprowadza wyborne
rozmowy o kulturze. Oglądaj
„Siadamy z kulturą” na kanale TV
Zagłębie i na serwisie YouTube.

PODZIĘKOWANIA
Składam serdeczne podziękowania pracownikom Miejskiej
Biblioteki Publicznej przy ul. Zegadłowicza – dział
dziecięcy – za realizację zajęć dla dzieci w okresie ferii i wakacji.
Moja 7-letnia wnuczka Julia uczęszcza na zajęcia w bibliotece
od 3 lat. Jest zachwycona formą spotkań, stosunkiem Pań
do dzieci oraz możliwością kontaktu z rówieśnikami. Jestem
pewna, że będę wyrazicielką opinii wszystkich rodziców
i opiekunów dzieci, uczęszczających na zajęcia. Podziękowania
należą się Paniom za fakt, że mają kapitalny kontakt z dziećmi,
umieją zainteresować dzieciaki w wieku od 4 do 14 lat. Liczę
na to, że zajęcia będą kontynuowane.

Grażyna Chmielewska
z Sosnowca
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Dworzec w Maczkach zostanie odrestaurowany i odzyska dawną świetność. 
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Pierw sze pra ce już ru szy ły. Naj -
trud niej sze za da nie to prze bu do -
wa czte rech ki lo me trów sie ci wo -
do cią go wej od Sta dio nu Lu do we -
go przy ul. Kre so wej do uli cy
Bę dziń skiej. Pra ce na od cin ku
od sta dio nu do uli cy Pił sud skie -
go, bę dą bar dzo za awan so wa ne,
po nie waż od płyn ne go prze łą cze -
nia po mię dzy sie cia mi za le żą do -
sta wy wo dy do pra wie jed nej
trze ciej miesz kań ców mia sta. W
tej chwi li na czas czysz cze nia
obec nej sie ci za in sta lo wa li śmy
ru rę za stęp czą, któ ra ze wzglę du
na to, iż bie gnie po po wierzch ni,
wzbu dza spo re za in te re so wa nie
miesz kań ców. Oczy wi ście, po za -
koń cze niu prac ru ra znik -
nie – wy ja śnia Krzysz tof Ba -
czew ski, in spek tor w RPWiK. 
Pra ce po le ga ją na wy czysz cze niu

obec nej ru ry wo do cią go wej.
Do niej na stęp nie zo sta nie wtło -
czo na mniej sza ru ra. Dzię ki te mu
miesz kań cy mo gą li czyć na po -
pra wę ja ko ści wo dy oraz ci śnie -
nia. Ca łe za da nie, któ re go koszt
wy nie sie 6 mln zł, za koń czy się
w ma ju przy szłe go ro ku.    

Prze bu do wa sie ci wo do cią -
go wej trwa rów nież w Ka zi -
mie rzu Gór ni czym. Ro bo ty,
któ re po win ny za koń czyć się
do koń ca ro ku, obej mu ją po -
nad 2,5 km od ci nek od uli cy
Wo pi stów do uli cy Ko ściusz -
kow ców. – W tym re jo nie mie -
li śmy spo ro awa rii, któ re za kłó -
ca ły do sta wy wo dy. Po za koń -
cze niu in we sty cji ten pro blem
znik nie, a do dat ko wo zo sta nie
pod nie sio na ja kość wo -
dy – pod kre śla Woj ciech Cha -

dziń ski  z RPWiK.   Pra ce bę dę
kosz to wać oko ło 2 mln zło tych. 

Już w paź dzier ni ku za koń czą
się pra ce przy prze bu do wie sie ci
ka na li za cyj nej w re jo nie uli cy
Naf to wej. Ka na li za cja w tym re jo -
nie li czy po nad 30 lat, a naj więk -
szy pro blem po le ga na spad kach
po mię dzy od cin ka mi ru ro cią gu
i ko ro zji rur. Mo der ni za cja bę dzie
kosz to wać oko ło mi lio na zło tych. 

Do koń ca przy szłe go ro ku
na in we sty cje RPWiK wy da pra -
wie 200 mi lio nów zło tych, za -
cho wu jąc jed no cze śnie ni skie
ce ny za do star cza ną wo dę i od -
pro wa dza ne ście ki. – W po rów -
na niu z oko licz ny mi mia sta mi
rocz nie so sno wiec ka ro dzi -
na mo że za osz czę dzić na -
wet 500 zł – za pew nił Ka zi mierz
Gór ski, pre zy dent So snow ca. red

Przebudowują sieć wodno-kanalizacyjną
Prawie 9 milionów złotych zainwestuje w najbliższych miesiącach Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu w przebudowę sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej w Sosnowcu. 
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Dzięki prowadzonym inwestycjom sosnowiecka rodzina będzie mogła zaoszczędzić każdego roku nawet 500 zł         

Nowe mieszkania komunalne

Gwiaź dzi sty zlot
na Gór ce Śro dul skiej
„Se nio ria dę”, czy li gwiaź dzi sty zlot, nie tyl -
ko se nio rów, ale przede wszyst kim so sno wi -
czan, or ga ni zu je Ra da Se nio rów. Im pre za,
a wła ści wie wiel ki ro dzin ny pik nik, od bę dzie
się 20 wrze śnia na Gór ce Śro dul skiej. – Pla -
nu je my zor ga ni zo wać dla wszyst kich uczest -
ni ków pik nik, za ba wy, kon kur sy i tań ce – mó -
wi Ire ne usz Świer kot, czło nek Ra dy Se nio rów
w So snow cu. – Bę dzie tak że cie pły i smacz ny
po si łek, przy go to wa ny przez człon ków Ra dy
Se nio rów – za po wia da. 

Im pre za bę dzie mia ła spor to wo -re kre acyj ny
cha rak ter. So sno wi cza nie mo gą do trzeć na Gór -
kę Śro dul ską pie szo, tre nu jąc np. nor dic wal king
czy na ro we rach. Wy zna czo no trzy miej sca
zbiór ki: spod bu dyn ku Wy dzia łu Na uk o Zie mi
(przy słyn nym di no zau rze), z Par ku Sie lec kie go
(przy po mni ku), a ro we rzy ści wy ru szą spod
Urzę du Miej skie go. Go dzi ny zbió rek wy zna -
czo no na godz. 10.00. Im pre za na Gór ce Śro -
dul skiej roz pocz nie się oko ło po łu dnia. 

Wię cej in for ma cji udzie la ją człon ko wie
Ra dy Se nio rów: Ire ne usz Świer kot pod nr
tel. 602 656 913 oraz Je rzy Kar piń ski pod nr
tel. 608 329 239. SK

Do prze bu do wa ne go bu dyn ku przy ul. Ni wec kiej wpro wa dzi li się kil -
ka ty go dni te mu no wi miesz kań cy. To by ły ho tel ro bot ni czy Hu ty Ce -
dler, któ ry przez mia sto zo stał prze ję ty od kon cer nu ArcelorMittal Po -
land.

Za rząd cą obiek tu jest Miej ski Za kład Za so bów Lo ka lo wych w So -
snow cu. Po wsta ło tu 13 miesz kań ko mu nal nych i 3 tzw. lo ka le chro nio -
ne. Na ada pta cję bu dyn ku mia sto wy da ło 1,7 mln zło tych. Pro jekt prze -
bu do wy zo stał zgło szo ny do kon kur su or ga ni zo wa ne go przez Bank
Go spo dar stwa Kra jo we go i uzy skał do fi nan so wa nie w wy so ko ści 40
proc. – Ma my już wszyst kie do ku men ty wy ma ga ne do zło że nia wnio -
sku o re fun da cję kwo ty ok. 640 tys. zło tych – po wie dzia ła Jo an na Se -
ku ła, dy rek tor MZZL w So snow cu. Lo ka le ko mu nal ne ma ją od 30
do 60 me trów kwa dra to wych. Wszyst kie miesz ka nia wy po sa żo ne są
m.in. w ku chen ki elek trycz ne, boj le ry, ar ma tu rę, ogrze wa ne są cie płem
sys te mo wym. Dla każ de go miesz ka nia prze wi dzia ne jest miej sce par -
kin go we. W bu dyn ku znaj du ją się tak że trzy tzw. miesz ka nia chro nio -
ne. – Każ de z nich ma po nad 100 me trów kwa dra to wych. Dwa zaj mu -
ją usa mo dziel nia ją cy się pod opiecz ni ośrod ków opie kuń czo -wy cho -
waw czych w prze dzia le wie ko wym 15-18 lat. Na to miast w trze cim
lo ka lu miesz ka gru pa do ro słych osób nie peł no spraw nych. Są to oso by
wy ma ga ją ce szcze gól nej tro ski w za kre sie sa mo ob słu gi, ko mu ni ka cji,
wa run ków by to wych i ewen tu al nych in ter wen cji do raź nych. Po nad to
oso by te, w swo jej in dy wi du al nej spe cy fi ce nie peł no spraw no ści, wy -
ma ga ją spe cja li stycz nych form le cze nia, ak ty wi za cji i te ra pii. Utwo -
rze nie miesz ka nia zin te gro wa ne go sta no wi in no wa cyj ną me to dę re ali -
za cji za dań zwią za nych z opie ką i ak ty wi za cją osób nie peł no spraw -
nych w stop niu głęb szym. Funk cjo no wa nie oso by nie peł no spraw nej
w miesz ka niu zin te gro wa nym bar dzo zna czą co wpły nie na pro ces roz -
wo ju i funk cjo no wa nia oso by nie peł no spraw nej. W su mie miesz ka tam
sie dem osób – pod kre śla Le szek Fa lis, dy rek tor Cen trum Usług So -
cjal nych i Wspar cia w So snow cu. KP

 Złożyli hołd
bohaterom
Przed sta wi cie le kom ba tan tów i władz
mia sta, za stęp cy pre zy den ta, Zbi gniew
Sza le niec i Ry szard Łu kaw ski, z oka zji 75.
rocz ni cy wy bu chu II woj ny świa to wej,
zło ży li kwia ty pod po mni kiem na cmen -
ta rzu przy ul. Bę dziń skiej, pod po mni kiem
na Po go ni oraz pod ta bli cą na ul. Prze -
chod niej w So snow cu.  W uro czy sto ści
na cmen ta rzu ko mu nal nym przy ul. Bę -
dziń skiej, uczest ni czy li m.in. ucznio -
wie VI LO im. J. Kor cza ka. Zbi gniew
Sza le niec, za stęp ca pre zy den ta mia sta,
pod kre ślał, że ta rocz ni ca ma szcze gól ne
zna cze nie. – Dzi siaj, w ob li czu wy da rzeń
na Ukra inie, mu si my pa mię tać, że wol -
ność nie jest da na raz na za wsze i szcze -
gól nie trze ba o nią wal czyć i za bie -
gać – mówił Zbi gniew Sza le niec. W czę -
ści  ob cho dów, od by wa ją cych się
na cmen ta rzu ko mu nal nym, wzię ła udział
Gru pa Re kon struk cji Hi sto rycz nej – Gru -
pa Ope ra cyj na „Śląsk”, od twa rza ją ca pol -
skie jed nost ki woj sko we z 1939 ro ku. Gru -
pa wy sta wi ła war tę ho no ro wą przy po mni -
ku Żoł nie rza Wrze śnia. SK

arc UM

Po wyczyszczeniu sieci zastępcza rura zostanie usunięta. 
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Krzysztof Polaczkiewicz 

Ko pal nia Ka zi mierz -Ju liusz za trud nia w tej
chwi li oko ło ty sią ca osób. Pra cow ni cy ma ją
gwa ran cję za trud nie nia w ko pal niach Ka to -
wic kie go Hol din gu Wę glo we go. Za pew nia im
to po ro zu mie nie pod pi sa ne na po cząt ku lip ca.
W spra wie wy pra co wa nia od po wied nie go po -
ro zu mie nia za an ga żo wał się wów czas m. in.
pre zy dent So snow ca, Ka zi mierz Gór ski.

Więk szość gór ni ków znaj dzie za trud nie -
nie na po dob nych sta no wi skach. Bę dą pra co -
wać głów nie w dwóch ko pal niach: My sło wi -
ce -We so ła oraz Murc ki -Sta szic. Na to miast
część pra cow ni ków ad mi ni stra cji bę dzie mu -
sia ła się prze kwa li fi ko wać. KHW za pew nia,
że zor ga ni zu je im szko le nia.

Ko niec ko pal ni zbli żał się wiel ki mi kro -
ka mi już od dłuż sze go cza su. Na po cząt ku

wy zna czo ną da tą był rok 2017, jed nak wsku -
tek spa da ją cych cen wę gla i pro ble mów
z wy do by wa niem w Ka zi mie rzu -Ju liu szu
de cy zja za pa dła du żo szyb ciej. – Ko pal nia
od dłuż sze go cza su pro wa dzi eks plo ata cję,
któ ra eko no micz nie jest nie ren tow na. Dwie
ostat nie wy pła ty uzy ska no dzię ki za an ga żo -
wa niu Ka to wic kie go Hol din gu Wę glo we -
go – pod kre śla Ro man Łój, pre zes Ka to wic -
kie go Hol din gu Wę glo we go.

O li kwi da cji ko pal ni mó wi ło się od kil ku
lat. W tym cza sie po wstał m. in. po mysł zro -
bie nia pod ziem ne go tu ne lu i po łą cze nia za -
kła du z nie czyn ną już ko pal nią Jan -Kan ty
w Ja worz nie. Osta tecz nie do re ali za cji tych
pla nów nie do szło.

– Trze ba się za sta no wić, ko mu za le ży
na do bi ja niu ostat niej za głę biow skiej ko pal -
ni? Chciał bym zwró cić się do władz cen tral -

nych i władz wo je wódz kich o to, aby wi dząc
pro ble my By to mia, My sło wic, czy od le głej
Ło dzi ktoś obok na ukow ców z UE oraz Se -
na tu RP za uwa żył, że naj więk szej trans for -
ma cji ule gło mia sto So sno wiec, nie uzy sku -
jąc przy tym żad nej po mo cy.  Dzi siaj, w cięż -
kich cza sach dla gór nic twa, ko lej ny raz nikt
nie wy cią ga rę ki do Za głę bia i So snow ca.
Szcze gól nie jest to istot ne dla na sze go mia -
sta, w któ rym za mknię to już pięć ko palń,
a te raz za my ka się szó stą, ostat nią – ape lo wał
pre zy dent Gór ski w li ście do pre mie ra Do nal -
da Tu ska w lip cu bie żą ce go ro ku.

Ko pal nia Ka zi mierz-Ju liusz dzia ła ła
od 1938 ro ku. Wcze śniej by ły to dwa róż ne
za kła dy: Ka zi mierz, któ ry po wstał w 1884
ro ku oraz Ju liusz, dzia ła ją cy od 1914 ro ku.
Te raz jest to ostat nia czyn na ko pal nia w Za -
głę biu Dą brow skim.

Hol na dworcu głównym
Hol głów ny na dwor cu PKP w So snow cu zno wu
bę dzie do stęp ny dla pa sa że rów. – To jest bar dzo
do bra wia do mość. Dwo rzec bez po cze kal ni jest
nie po ro zu mie niem. Przy da się zwłasz cza wte dy,
kie dy bę dzie zim no. Przed mro zem i wia trem bę -
dzie się moż na wresz cie schro nić – przy zna je
An na Ko wa lik z So snow ca. Prze targ na re ali za -
cję pro jek tu wnę trza zo stał już roz strzy gnię ty.
Wy ko na niem do ku men ta cji tech nicz nej zaj mu je
się fir ma Du da Ar chi tek ci z Kra ko wa. Naj praw -
do po dob niej pra ce zakończą się przed koń cem ro -
ku. Wte dy zo sta nie tak że ogło szo ny prze targ
na pra ce bu dow la ne. W ho lu znów bę dą dzia łać
ka sy i zo sta nie od da na po cze kal nia. W pla nach
jest tak że win da, któ ra po łą czy prze strzeń ob słu -
gi po dróż nych i tu nel pro wa dzą cy na pe ro ny. 

Zmo der ni zo wa ne zo sta ną tak że pe ro ny. Wy -
mie nio na zo sta nie na wierzch nia i kra wę dzie pe -
ro nów, a na plat for mie nr 2 po ja wią się ta bli ce
in for ma cyj ne, no we ław ki i za bu do wy na ko sze.
Oprócz te go PKP PLK na pra wi i od ma lu je dach
wia ty bu dyn ku służ bo we go sto ją ce go na dwor -
cu. Wy re mon to wa na zo sta nie tak że ka na li za cja
desz czo wa. Zde mon to wa ne zo sta ną pod jaz dy
dla osób po ru sza ją cych się na wóz kach in wa -
lidz kich, a za miast nich po ja wią się elek tro nicz -
ne plat for my przy scho do we. SK

Kopalnia w Kazimierzu do likwidacji
To już przesądzone. Ostatnia kopalnia węgla kamiennego w Sosnowcu zostanie zlikwidowana. 
Zakład ma zostać zamknięty na przełomie września i października.



wrzesień 2014 nr 8

pagina

3

RADA MIEJSKA

Już po pierwszym dzwonku Cisza przed burzą?  
61. sesja Rady Miejskiej

reklama

Uroczysta inauguracja roku szkolnego w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych

Syl wia Ko sman

„Po siąść wszel ką wie dzę le ży w za się gu moż li wo ści czło wie ka”. Te sło wa
Le onar da da Vin ci przy świe ca ły uro czy stej miej skiej in au gu ra cji ro ku szkol -
ne go, któ ra od by ła się 1 wrze śnia w Ze spo le Szkół Elek tro nicz nych i In for -
ma tycz nych w So snow cu. Go spo da rzem uro czy sto ści był Krzysz tof Będ kow -
ski, dy rek tor ZSEiI.

– Wkra cza cie w no wy rok szkol ny peł ni na dziei, ale i obaw. Obaw
przed tym, co nie zna ne, a na dziei na to, że spro sta cie na ło żo nym na was
obowiązkom i oczekiwaniom – mó wił Krzysz tof Będ kow ski. – Przy cho dzi -
cie dziś wy po czę ci, z wiel ki mi po kła da mi ener gii, mo ty wa cji, ma rze nia mi.
Waż ne, że by pod czas ich re ali za cji kie ro wać się okre ślo ny mi war to ścia mi i za -
sa da mi. Te za sa dy to ety ka i ho nor. One win ny wy peł niać wa sze ser ca i kie -
ro wać wa szym umy słem. Aby nie zgu bić się w ży ciu, wy star czy prze strze gać
za sa dy: „Czyń do bro” – stwier dził. 

Naj lep sze ży cze nia z oka zji roz po czę cia ro ku szkol ne go uczniom, ro dzi -
com i pra cow ni kom oświa ty zło ży li m.in. Ka zi mierz Gór ski, pre zy dent So -
snow ca, za głę biow scy po sło we: Ewa Ma lik, Wal de mar An dzel, Wi told Kle -
pacz, Ja ro sław Pię ta, czło nek za rzą du wo je wódz twa ślą skie go, Ar ka diusz Chę -
ciń ski i To masz Bań bu ła, wi ce prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej w So snow cu. 

– Ży je cie w pięk nych i szczę śli wych cza sach. Nie za leż nie od te go, że na -
rze ka my jesz cze na pew ne bra ki, to trze ba przy znać, że na sze mia sto od 25
lat ule gło ol brzy miej trans for ma cji – mó wił Ka zi mierz Gór ski. – Pa trzę na was
i na wy ni ki, ja kie osią ga cie i je stem prze ko na ny, że po tra fi cie so bie po ra dzić
ze wszyst kim. Cza sem na wet gor szy dzień nie po wi nien za kłó cić te go prze -
ko na nia, że szko ła to wiel ka ra dość, a la ta szkol ne to naj pięk niej szy czas w ży -
ciu każ de go czło wie ka – do dał. 

W uro czy sto ści wraz z na uczy cie la mi i ucznia mi wzię li udział wła dze mia sta,
rad ni, urzęd ni cy, dy rek to rzy so sno wiec kich szkół, przed sta wi cie le Ślą skie go Ku -
ra to rium Oświa ty oraz re pre zen ta cje so sno wiec kich szkół z pocz ta mi sztan da ro -
wy mi. Po czę ści ar ty stycz nej go ście zwie dzi li wy re mon to wa ną szko łę i obiek ty
spor to we. W cią gu dwóch ostat nich lat za koń czo no kom plek so wą ter mo mo der -
ni za cję obiek tu. Sa ma ter mo mo der ni za cja kosz to wa ła oko ło 8 mln zł. Za go spo -
da ro wa no plac przed szko łą, wy mie nio no scho dy przed wej ściem, wy ko na no pod -
jazd dla osób nie peł no spraw nych, wy re mon to wa no pięć sal dy dak tycz nych oraz
prze pro wa dzo no ka pi tal ny re mont trzech sal gim na stycz nych. Wy bu do wa nie
dwóch bo isk wie lo funk cyj nych i miejsc do par ko wa nia po chło nę ło oko ło 1 mln 20
tys. zł. Na bo iskach moż na grać w ko szy ków kę i pił kę noż ną. To nie ko niec spor -
to wych in we sty cji. Wia do mo, że przy kom plek sie spor to wym po wsta ną jesz cze
bo isko do siat ków ki, te ni sa i bież nia.

Spo koj nie prze bie ga ły ob ra dy sierp nio wej se sji Ra dy
Miej skiej. Naj wię cej dys ku sji wy wo łał ra port z re ali -
za cji „Pro gra mu Ochro ny Śro do wi ska dla Mia sta So -
snow ca na la ta 2013 – 2016 z per spek ty wą na la -
ta 2017-2020” oraz dys ku sja nad prze bie giem uli cy
Wiej skiej w So snow cu. Ze wzglę du na to, że pro blem
jest zło żo ny i co raz bar dziej pa lą cy, rad ni po sta no wi li
za jąć się tą spra wą pod czas Ko mi sji Roz wo ju Mia sta
i Ochro ny Śro do wi ska. Pre zy dent w spra woz da niu
z dzia łal no ści mię dzy se syj nej, przy po mniał że w naj -
bliż szym cza sie zo sta nie od da ny do użyt ku Za kład
Prze twa rza nia i Uniesz ko dli wia nia Od pa dów Ko mu -
nal nych, znaj du ją cy się na te re nie Miej skie go Za kła du
Skła do wa nia Od pa dów przy ul. Gre na die rów w So -
snow cu. In we sty cja kosz to wa ła oko ło 58 mln
zł. – Na obec nym eta pie nie jest bu do wa na w mie ście
oraz nie wy da no po zwo le nia na bu do wę na ja ką kol -
wiek in sta la cję do uty li za cji ter micz nej od pa -
dów – stwier dził Ka zi mierz Gór ski, pre zy dent So snow -
ca. – Spa lar nia nie po wsta je, dla te go pro szę nie wpro -
wa dzać miesz kań ców w błąd. Kie ruj cie się roz sąd kiem
a nie kam pa nią wy bor czą. Pro szę rad nych o opa mię -
ta nie się w tym te ma cie, bo to co się dzie je w prze ka -
zie pu blicz nym, nie ma nic wspól ne go z rze czy wi sto -
ścią – stwier dził pre zy dent. Za ape lo wał rów nież o zwo -
ła nie spe cjal nej ko mi sji, pod czas któ rej zo sta nie
omó wio ny pro blem wy ga sza nia ko pal ni „Ka zi mierz -
Ju liusz”. – Nie mie li śmy wpły wu na to, w ja ki spo sób
by ły li kwi do wa ne ko pal nie w So snow cu. Efek ty wi dać
do dnia dzi siej sze go. Dziś trze ba do pro wa dzić do dys -
ku sji w tym te ma cie i jak naj lep sze go, spo le gli we go
roz wią za nia te go te ma tu – pod kre ślił pre zy dent.
Uzgod nio no po ro zu mie nie po mię dzy za rzą dem spół -
ki „Ka zi mierz Ju liusz”, or ga ni za cja mi związ ko wy mi
i Ka to wic kim Hol din giem Wę glo wym, bę dą cym wła -
ści cie lem ko pal ni. Wia do mo, że w tym mie sią cu za -
kład za koń czy wy do by cie, a pra cow ni cy ma ją mieć za -
gwa ran to wa ne miej sca pra cy w in nych ko pal niach. SK

Krzysztof Będkowski, dyrektor ZSEiI, dokonał oficjalnego

otwarcia kompleksu sportowego i przeciął wstęgę. 

Rozpoczęcie roku szkolnego świętowano także w innych szkołach.

Na zdjęciu: uczniowie VI LO im. J. Korczaka z nauczycielką, Edytą

Madetko-Wanatowicz. 
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Po nad 170 pro jek tów zgło si li miesz kań cy
w ra mach pro jek tu „Bu dże t Obywatelski”.
Naj wię cej, bo 41 pro jek tów, któ re speł nia ły
wszyst kie wy mo gi for mal ne, zgło si li miesz -
kań cy Stre fy II, czy li Mi lo wic i Po go ni i po 25
w Za gó rzu oraz ty le sa mo w Ka zi mie rzu,
Po rąb ce, Ju liu szu i Macz kach. Naj czę ściej
miesz kań cy pro po no wa li po wsta nie
miejsc, w któ rych moż na od po cząć, stref
re kre acji, pla ców za baw, si łow ni
pod chmur ką, a na wet ga le rii oraz tra dy cyj -
nie, re mon ty dróg, ulic i chod ni ków oraz
bu do wę par kin gów. 
Kil ka na ście pro jek tów zo sta ło od rzu co -
nych, ze wzglę du nabra ki for mal ne, czy li
brak wszyst kich wy ma ga nych do ku men -
tów czy pod pi sów. 
– Peł na in for ma cja o za ak cep to wa nych
pro jek tach zo sta nie opu bli ko wa na 10
wrze śnia. Przez ko lej nych 14 dni miesz kań -
cy bę dą lob bo wać na rzecz wy bra nych pro -
jek tów. Na stęp nie zo sta nie prze pro wa dzo -
ne kil ku dnio we gło so wa nie – za po wia da
Mi chał Mer cik, na czel nik Wy dzia łu Po li ty ki
Go spo dar czej Urzę du Miej skie go w So -
snow cu. 

Li sty za ak cep to wa nych pro jek tów zo sta ną
upu blicz nio ne, a ini cja to rzy bę dą mo gli pro -
wa dzić „kam pa nie wy bor cze” narzecz
zgło szo nych przez sie bie po my słów iprze -
ko ny wać miesz kań ców dziel ni cy, że war to
po przeć aku rat ich pro jekt. So sno wi cza nie
bę dą mo gli gło so wać nawy bra ne pro jek ty
wdniach od22 do27 wrze śnia. Każ dy
zmiesz kań ców, po wy żej16 ro ku ży cia, mo -
że od dać tyl ko je den głos ipo przeć re ali za -
cję jed ne go za da nia wswo jej dziel ni -
cy. – Bę dzie moż nagło so wać zapo śred nic -
twem in ter ne tu, li stow nie, wpunk tach kon -
sul ta cyj nych wpo szcze gól nych dziel ni cach
oraz oczy wi ście, wUrzę dzie Miej skim – mó -
wi Da ria Ton dos, pod in spek tor wWy dzia le
Po li ty ki Go spo dar czej. Po tem urzęd ni cy bę -
dą we ry fi ko wać od da ne gło sy. Każ dy
zmiesz kań ców, od da jąc głos, bę dzie mu -
siał po dać swo je da ne, ad res za miesz ka nia
iPESEL. 
Pro jek ty, któ re zy ska ją naj więk sze po par cie
i licz bę gło sów, bę dą re ali zo wa ne wpo -
szcze gól nych dziel ni cach wprzy szłym ro ku.
Wsu mie na ich wy ko na nie prze zna czo no
zbu dże tu mia sta5 mln zł. SK 
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Na stronie: www.konsultacje.sosnowiec.pl znajduje się lista zaakceptowanych projektów. Głosowanie potrwa sześć dni, od 22 do 27 września

Wybór należy do ciebie

Startujemy z akcją „Poznaj swojego dzielnicowego” 

Mniej pracy papierkowej,
większa aktywność w terenie

Trzy jednostki policji, w tym komenda sosnowiecka,
wdraża od lipca nową koncepcję pracy policjanta
dzielnicowego. Pilotaż potrwa rok, a jeśli program się
sprawdzi, koncepcja zostanie zrealizowana w innych
jednostkach. 

No wa kon cep cja pra cy dziel ni -
co we go za kła da, że po li cjan ci
bę dą spę dzać w te re nie 75 pro -
cent. – Sa mi bę dą or ga ni zo wać
so bie pra cę, ko lej ność za dań
do wy ko na nia i pro ble mów
do roz wią za nia – mó wi mł. insp.
An drzej Po pra wa, Ko men dant
Miej ski Po li cji w So snow -
cu. – Sta ną się w peł ni go spo da -
rza mi swo je go te re nu, a mniej
cza su bę dą spę dzać przy biur ku.
Oczy wi ście, bę dą sys te ma tycz -
nie kon tro lo wa ni i roz li cza ni
z efek tów swo jej pra cy – do da je. 

Ce lem pi lo ta żu jest ści ślej sze
zwią za nie dziel ni co we go z pod -
le głym mu te re nem i je go miesz -
kań ca mi. – Każ dy z miesz kań -
ców po wi nien wie dzieć, do któ -
re go z dziel ni co wych mo że się
zwró cić i kto mo że mu po móc,
a sam dziel ni co wy po wi nien do -
brze znać swój re jon i jego
miesz kań ców. Bę dzie my pro wa -
dzić sze ro ką ak cję in for ma cyj ną.
Miesz kań cy po win ni bez po śred -
nio ze swo im pro ble mem zwra -
cać się do dziel ni co we go. Nu me -
ry te le fo nów ko mór ko wych po li -
cjan tów są do stęp ne na na szej
stro nie in ter ne to wej – mó wi mł.
insp. An drzej Po pra wa. 

Uro czy stą od pra wę dla so -
sno wiec kich dziel ni co wych po -
pro wa dził 29 czerw ca insp. Ro -
man Rabsz tyn, za stęp ca Ślą skie -
go Ko men dan ta Wo je wódz kie go
Po li cji, in au gu ru jąc tym sa my
pro gram pi lo ta żo wy. Ko men -
dant pod su mo wał do tych cza so -
we pra ce ze spo łu, któ ry przy go -

to wał no wą kon cep cję pra cy
dziel ni co wych i omó wił szcze -
gó ło wo in no wa cyj ne roz wią za -
nia. Ze spół ro bo czy pra co wał
nad opra co wa niem kon cep cji
pra cy dziel ni co wych od stycz -
nia do li sto pa da ubie głe go ro ku.
Ko rzy stał z wła snych do świad -
czeń, ale tak że z do świad czeń
przed sta wi cie li po li cji bry tyj -
skiej, Szko ły Po li cji w Ka to wi -
cach oraz za pro szo nych po li -
cjan tów. Opra co wa na kon cep cja
pra cy dziel ni co we go zo sta ła za -
ak cep to wa na przez Ko men dan -
ta Głów ne go Po li cji. Insp. Ro -
man Rabsz tyn za po wie dział
rów nież zmia nę wa run ków
służ by dziel ni co we go. Po twier -
dził, że po li cjan ci dziel ni co wi
zo sta ną od cią że ni od in nych za -
dań. Ma ją otrzy mać tak że lep -
sze na rzę dzia, któ re wpły ną
na po pra wę ja ko ści ich pra cy.
Zmie ni się rów nież sys tem ich
oce nia nia, nad zo ru, a tak że
sche mat oce ny kom pe ten cji
dziel ni co wych. 

W pi lo ta żo wym pro gra mie
mo der ni zu ją cym służ bę dziel ni -
co we go bio rą udział trzy jed -
nost ki gar ni zo nu ślą skie go: Ko -
men da Miej ska Po li cji w So -
snow cu, w Żo rach oraz
Ko men da Po wia to wa Po li cji
w Lu bliń cu. 

W na stęp nym nu me rze „Ku -
rie ra Miej skie go” za pre zen tu je -
my na na szych ła mach syl wet ki
dziel ni co wych, nu me ry te le fo -
nów oraz pod le głe po li cjan tom
re jo ny. SK

Dzię ki pierw szej edy cji pro jek tu,
zre ali zo wa nej w ubie głym ro ku,
uda ło się utwo rzyć m.in. li czą -
cą 36 człon ków So sno wiec ką
Ra dę Se nio rów, któ ra ak tyw nie
dzia ła na rzecz mia sta i osób
star szych. Ze wzglę du na to, że
jest to wy nik re kor do wy na tle
ca łe go kra ju, so sno wiec ka Ra da
sta ła się… przed mio tem za in te -
re so wa nia stu diów ba daw czych
pro wa dzo nych obec nie na sze -
ściu wy bra nych Ra dach w Pol -
sce. – Utwo rze nie Ra dy to był
do pie ro po czą tek – mó wi ko or -
dy na tor ka ak cji, dr Ha li na So -

bań ska, pre ze ska sto wa rzy sze nia
„Ak tyw ne Ko bie ty” w So snow -
cu. – Edu ka cja se nio rów roz bu -
dzi ła ich am bi cje i po trze bę sku -
tecz ne go dzia ła nia, za tem po ja -
wi ła się chęć dal szych spo tkań
i roz wi ja nia umie jęt no ści Ra dy,
po dej mo wa nia de cy zji gru po -
wych i sku tecz nej współ pra cy
z wła dza mi mia sta – do da je. 

Se nio rzy już w lip cu roz po -
czę li kurs pla no wa nia pro jek tów
spo łecz nych, w wy ni ku któ re go
dwa naj le piej na pi sa ne wnio ski
zo sta ną na gro dzo ne do ta cja mi
w wy so ko ści 2 tys. 500 zł. Na -

stęp nie pro jek ty zo sta ną zre ali -
zo wa ne. Pra cę roz po czę ła tak że
gru pa Am ba sa do rów Pro jek tu,
czy li se nio rów, któ rzy za mie rza -
ją włą czyć się w or ga ni za cję sa -
me go pro jek tu i po dej mo wać sa -
mo dziel ne de cy zje. 

Se nio rzy we zmą tak że udział
w licz nych warsz ta tach, kur sie
kom pu te ro wym i in ter ne to wym,
oraz cy klu wy kła dów o pla no -
wa niu mia sta przy ja zne go se -
nio rom. Kur san ci z gru py za -
awan so wa nej już pod czas wa ka -
cji na uczy li się m. in., jak
two rzyć ka len darz wy da rzeń,

pra co wać z do ku men ta mi do -
stęp ny mi wir tu al nie, a tak że po -
zna li sze reg in nych funk cji
uspraw nia ją cych pra cę w gru pie
oraz ko mu ni ka cję przy oka zji
re ali za cji za ło żo nych przed się -
wzięć i pro jek tów. Pod ko niec
sierp nia se nio rzy wy je cha li
na gór ski trek king oby wa tel ski
w Be ski dach, gdzie w uro kli wej
Cha cie Wu ja To ma na Prze łę czy
Kar kosz czon ka w Bren nej, zna -
ko mi cie się ba wi li się, wy ra bia li
ser i pie kli chleb po góralsku
oraz wzię li udział w ak cji ar ty -
stycz nej „O se nio rach, któ rym
uro sły skrzy dła”.

Je sie nią od bę dzie się dru gi
bal se nio ra. Na par kie cie za tań -
czy oko ło 500 osób, a wo dzi re -
jem, a wła ści wie di dże jką im pre -
zy po raz ko lej ny bę dzie Vi ka. 

Udział w pro jek cie jest cał ko -
wi cie bez płat ny. Pro jekt re ali zo -
wa ny jest przez sto wa rzy sze nie
„Ak tyw ne Ko bie ty” i gmi nę So -
sno wiec, współ fi nan so wa ny ze
środ ków Mi ni ster stwa Pra cy i
Po li ty ki Spo łecz nej w ra mach
Rzą do we go Pro gra mu na rzecz
Ak tyw no ści Osób Star szych.

Zgło sze nia są przyj mo wa ne
w Sto wa rzy sze niu Ak tyw ne Ko -
bie ty przy ul. 3 Ma ja 11 w So -
snow cu, od po nie dział ku do
piąt ku w go dzi nach od 8.00 do -
16.00. Wię cej in for ma cji moż na
uzy skać pod nr tel. 32 266 16
72 lub na stro nie in ter ne to wej:
www.se nio rzy de cy du ja.pl al bo
na pi sać e -ma ila na ad res sto wa -
rzy sze nia: biu ro.akt@gma il.com.
Moż na się zgło sić tak że w Cen -
trum In for ma cji Miej skiej w So -
snow cu (w przej ściu pod dwor -
cem). SK

Seniorzy decydują. Odsłona druga 

Rusza kolejna edycja 
Akcja „Seniorzy Decydują II” w Sosnowcu rozpoczęła się w pierwszy miesiąc wakacji. W drugiej edycji projektu udział
w planowanych przedsięwzięciach może wziąć nawet 700 osób powyżej 60 roku życia. 

Se nio rzy pod czas kur su kom pu te ro we go. 

An na Kla mec ka

arc UM
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Pla ża na Sta wi kach przy ul. Kre so -
wej by ła hi tem te go rocz nych wa -
ka cji w So snow cu. W upal ne dni
ca łe ro dzi ny ko rzy sta ły z wo dy
i piasz czy stej pla ży, a tak że z si -
łow ni pod chmur ką. Dzie ci mia ły
do swo jej dys po zy cji plac za baw.
Na nu dę nie na rze ka li tak że ro we -
rzy ści i mi ło śni cy nor dic wal king.
Park i Sta wi ki od wie dza li tak że
uczest ni cy ak cji „La to”. W sierp -
niu ze sło necz nej po go dy i „sta wi -
ko wych” atrak cji, ja ki mi by ły pły -
wa nie ka ja ka mi i mo to rów ką wod -
ną, ko rzy sta li m.in. uczest ni cy
trzy ty go dnio wych bez płat nych wa -
ka cji, zor ga ni zo wa nych dla dzie ci
przez Spół dziel nię Miesz ka nio wą
„Hut nik”. – Jest su per. Moż na pły -
wać, bu do wać zam ki z pia sku i faj -
nie spę dzać czas – przy zna je 10-
let ni Grze gorz Kar piń ski. – Nu dzić
się na pew no nie bę dzie my – za -
pew nił. Dzie cia ki mia ły zresz tą
wie le pla nów. – Wy jaz dy, wy -
ciecz ki, pa ra da tu byl ców w bi blio -
te ce, a na sa mym koń cu wspól ny
fe styn i ogni sko z kieł ba ska -
mi – wy li cza li. 

Mo der ni za cja Sta wi ków, któ rym
za rzą dza MOSiR, roz po czę ła się
dwa la ta te mu. Naj pierw wy cię -
to 70 drzew znaj du ją cych się
w złym sta nie i wy kar czo wa no ko -
rze nie. W ubie głym ro ku na sa dzo -
no 5 drzew i 57 krze wów. Opra co -
wa no tak że in wen ta ry za cję drzew
w miej scu no wo po wsta ją cej pla ży
piasz czy sto -tra wia stej oraz dro gi
do jaz do wej do sta ni cy WOPR-
u So sno wiec. Pod czas ubie gło rocz -

nych wa ka cji wy ko na no si łow nię
ze wnętrz ną, plac za baw dla dzie ci,
po sta wio no stół sza cho wy oraz na -
pra wio no po most wod ny. Je sie nią
ubie głe go ro ku zre ali zo wa no
pierw szy etap bu do wy pla -
ży. – W za kresie pierw sze go eta pu
prze pro wa dzi li śmy wy ko ry to wa nie
zie mi, wy cię to trzci ny, i wy bru ko -
wa no miej sca pod prze no śne to a le -
ty – mó wi Ra fał Ły dek, dy rek tor
MOSiR-u. – Przed przy stą pie niem
do wy cin ki trzci ny opra co wa no
pod ką tem przy rod ni czym trzci no -
wi sko w ce lu roz po zna nia ga tun -
ków pta ków i pła zów za miesz ku ją -
cych za ro śla – do da je. Za in sta lo wa -
no prze bie ral nie i sto ja ki na ro we ry. 

Wio sną wy ko na no no we przy -
łą cze ka bla elek trycz ne go, któ ry
za si la wod ny wy ciąg nar ciar ski
oraz re stau ra cję obiek tu. Po sa dzo -
no 171 drzew oraz 150 krze wów

ozdob nych. – Rów no le gle z na sa -
dze nia mi trwa ły pra ce, zwią za ne
z dru gim eta pem bu do wa nia pla -
ży piasz czy sto -tra wia stej – mó wi
Ra fał Ły dek. Wko pa no kra węż ni -
ki, od dzie la ją ce część pla ży piasz -
czy stej od tra wia stej, na sa dzo no
ży wo płot, za mon to wa no ele men -
ty ma łej ar chi tek tu ry, przy wie zio -
no pia sek oraz tra wę w rol kach.
W po ło wie czerw ca zo stał otwar -
ty wod ny wy ciąg nar ciar ski wraz
z ma łą ar chi tek tu rą. W lip cu do -
ko na no in wen ta ry za cji trze cie go
eta pu drzew znaj du ją cych się
na po łu dnio wym brze gu akwe nu
wod ne go. – W chwi li obec nej
trwa ją pra ce in wen ta ry za cyj ne te -
re nu la sku znaj du ją ce go się
przy Re stau ra cji Sta wi ki. Za mie -
rza my stwo rzyć ścież kę edu ka cyj -
ną i przy rod ni czą – za po wie dział
Ra fał Ły dek. SK

Wakacje na Stawikach

reklama

Place za baw, ścież ki ro we ro we,
wy god ne alej ki, wy bieg dla psów,
ka wiar nia pod chmur ką, si łow nia
na po wie trzu, ska te park oraz…
mo ni to ring. To nie któ re z po my -
słów, ja kie przed sta wia li miesz -
kań cy pod czas kon sul ta cji do ty -
czą cych po wsta nia Za głę biow skie -
go Par ku Li ne ar ne go, któ re od by ły
się pod czas wa ka cji. To wła śnie
miesz kań cy So snow ca, Dą bro wy
Gór ni czej,  Bę dzi na, Sław ko wa,
Sie wie rza i Psar oraz po wia tu bę -
dziń skie go za de cy du ją, jak po win -
ny wy glą dać wy bra ne te re ny zie lo -
ne w ich mia stach. W So snow cu
pla no wa ny ob szar zmian obej mie
park Krucz kow skie go, na te re nie
któ re go znaj du je się Eg zo ta rium.
Naj więk szą atrak cją par ku jest
wła śnie Eg zo ta rium, w któ rym
moż na zo ba czyć po nad 100 ga tun -
ków ro ślin z róż nych stref kli ma -
tycz nych oraz licz ne eks po zy cje
zwie rząt, głów nie ryb i ga dów.
Przez ostat nie bli sko 60 lat obiekt
nie był jed nak grun tow nie re mon -
to wa ny. W ra mach pro jek tu pla no -
wa na jest prze bu do wa Eg zo ta rium
na no wo cze sny ośro dek edu ka cyj -
ny z za ple czem na uko wym.

Przed kon sul ta cja mi od by ły się
ba da nia an kie to we  i zo gni sko wa ne
wy wia dy gru po we z or ga ni za cja -
mi zrze sza ją cy mi oso by nie peł no -
spraw ne. To po zwo li ło po znać

ogól ne ocze ki wa nia miesz kań ców
do ty czą ce te re nów zie lo nych
w Za głę biu i przy go to wać się
do spo tkań kon sul ta cyj nych. We
wrze śniu ze bra ne po my sły ma ją
zo stać pod da ne gło so wa niu miesz -
kań ców po przez an kie ty kol por to -
wa ne na te re nie gmin oraz gło so -
wa nie na stro nie in ter ne to wej
www.par kli ne ar ny.pl. 

Miesz kań cy, któ rzy uczest ni -
czy li w kon sul ta cjach, zor ga ni zo -
wa nych w Eg zo ta rium, chęt nie za -
bra li się do pra cy. Na przy go to wa -
nych plan szach mie li za za da nie
stwo rzyć wła sną wi zję par ku i roz -
mie ścić okre ślo ne ele men ty in fra -
struk tu ry. – Cie szę się, że miesz -
kań cy ma ją głos i wresz cie sa mi
mo że my za de cy do wać, jak po wi -
nien wy glą dać nasz park i Eg zo ta -
rium. Ta kich miejsc, gdzie moż -
na do brze wy po cząć, po spa ce ro -
wać na ło nie przy ro dy, w pięk nym,
zie lo nym oto cze niu, a przy oka zji
upra wiać spor ty, po trze bu je za rów -
no sze ścio la tek, jak i sześć dzie się -
cio la tek – prze ko ny wał Adam Za -
gór ski, uczest nik kon sul ta cji. Nie
bra ko wa ło go rą cych gło sów w dys -
ku sji, jak i do brych, a cza sem i cał -
kiem śmia łych po my słów. Wśród
ogól nych wska zó wek do ty czą cych
za go spo da ro wa nia prze strze ni wo -
kół par ku zna la zły się m.in. ta bli ce
kie run ko we, par kin gi wo kół par ku,

a już w sa mym par ku, alej ki
i ścież ki ro we ro we, ozna cze nia dla
osób nie wi do mych, wy bieg dla
psów, ścież ki edu ka cyj ne, pla ce
za baw, mi ni park czy ka wiar nie. 

– Isto tą Za głę biow skie go Par ku
Li ne ar ne go jest wy zna cze nie ko ry -
ta rza eko lo gicz ne go, prze bie ga ją -
ce go do li na mi rzek Prze mszy
i Bry ni cy przez sa mo rzą dy Dą bro -
wy Gór ni czej, So snow ca, Bę dzi na,
Sie wie rza, Sław ko wa, Psar i po -
wia tu będzińskiego – wy ja śnia
Ma riusz Kwa śniak, dy rek tor kre -
atyw ny Gru py PRC w Cze la dzi,
or ga ni za tor kon sul ta cji.  – Po prze -
pro wa dze niu wstęp nych an kiet
i zor ga ni zo wa niu spo tkań kon sul -
ta cyj nych, pod su mu je my zgło szo -
ne po my sły na za go spo da ro wa nie
par ku i pod da my je pod gło so wa -
nie miesz kań ców. W su mie wy pu -
ści my 16 ty się cy an kiet, w któ rych
miesz kań cy re gio nu wy po wie dzą
się, w ja ki spo sób po wi nien być za -
go spo da ro wa ny park w ich mie -
ście – do da je. 

Na ostat nim spo tka niu, któ re
od by ło się 26 sierp nia, uda ło się
pod su mo wać po my sły i kon cep cje
z prze pro wa dzo nych kon sul ta cji
i warsz ta tów. Te raz naj czę ściej po -
wta rza ją ce się po my sły, zo sta ną
pod da ne pod gło so wa nie. 

Part ner stwo Gmin Za głę bia
Dą brow skie go, któ re go li de rem
jest Dą bro wa Gór ni cza, otrzy ma ło
na przy go to wa nie pro jek tu, tzn.
kon sul ta cje spo łecz ne, do ku men ty
pla ni stycz ne oraz pro jek to we po -
nad 2 mln 282 ty sią ce zł do fi nan -
so wa nia ze środ ków Me cha ni zmu
Fi nan so we go EOG i środ ków kra -
jo wych na la ta 2009-2014, a sa me
sa mo rzą dy ma ją wy dać na ten cel
oko ło 400 ty się cy zło tych. In we sty -
cja ma szan sę na re ali za cję w ra -
mach pro gra mu re gio nal ne go
na la ta 2014-2020, ja ko pro jekt
klu czo wy o zna cze niu re gio nal -
nym. SK  

Re ali za cja Par ku Li ne ar ne go mo że stać się zie lo nym płu cem re gio nu 

Pro jek tu ją park ma rzeń 

Wyż sza Szko ła Hu ma ni tas w So snow cu otwo rzy ła
za gra nicz ny Wy dział Za miej sco wy w miej sco wo ści
Vse tin w Re pu bli ce Cze skiej. Od te go ro ku aka de -
mic kie go uczel nia bę dzie kształ cić na stu diach I stop -
nia na kie run kach dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo -
łecz na oraz pe da go gi ka. – Stu dia na wy dzia le w Cze -
chach ad re so wa ne są w pierw szej ko lej no ści
do miesz kań ców po wia tu Vse tin i Kra ju Zliń skie go
oraz do przed sta wi cie li cze skiej Po lo nii. Za ję cia bę dą
od by wać się w ję zy ku cze skim – mó wi Iza be la Kie -
liś, rzecz nik pra so wy WSH w So snow cu. 

Sam wy dział zo stał utwo rzo ny w ści słej współ pra -
cy z nie pu blicz ną pla ców ką edu ka cyj ną, czy li Szko -
łą Śred nią Kost ka (Střední Ško la Kost ka). Za ję cia bę -
dą się od by wać w no wo cze snym gma chu głów nym
Szko ły Śred niej Kost ka, znaj du ją cej się w cen trum
mia sta. Szko ła po sia da wy god ne za ple cze dy dak tycz -
ne, m.in. w po sta ci sal wy kła do wych, sal ćwi cze nio -
wych, la bo ra to riów, bi blio te ki, ha li spor to wej, sal re -
kre acyj nych, sto łów ki, aka de mi ka i ho te lu asy stenc -
kie go. 

– Dzię ki zmia nom w pol skim sys te mie szkol nic -
twa wyż sze go, wpro wa dza ją cym m.in. Kra jo we Ra -
my Kwa li fi ka cji, znacz nie ła twiej jest przy go to wy -
wać pro gra my stu diów umoż li wia ją ce kształ ce nie stu -
den tów po za gra ni ca mi kra ju, w opar ciu o pol skie
roz wią za nia, prze pi sy i stan dar dy edu ka cyj ne. Dla te -
go też tyl ko kwe stią cza su by ło, aby na sza uczel nia
za czę ła po szu ki wa nia part ne rów za gra nicz nych do te -

go ty pu przed się wzię cia. Uda ło nam się na wią zać
współ pra cę ze zna ko mi tym part ne rem, Szko łą Śred -
nią Kost ka, dzia ła ją cą we Vse ti nie od 1991 ro ku i cie -
szą cą się ogrom nym pre sti żem – pod kre ślił pod czas
kon fe ren cji pra so wej prof. Mi chał Kacz mar czyk, pro -
rek tor WSH w So snow cu. 

Wła dze uczel ni bio rą pod uwa gę tak że otwo rze nie
za gra nicz ne go wydziału w Ir lan dii Pół noc nej,
a w naj bliż szym cza sie za mie rza ją uru cho mić stu dia
MBA z Uni wer sy te tem Cle ve land w USA. Hu ma ni -
tas od kil ku lat współ pra cu je z in sty tu cja mi z Ukra iny,
re ali zu jąc pro gra mu kształ ce nia na od le głość „Di stan -
ce Le ar ning”. Współ pra cu je tak że z in sty tu cja mi
z Ka zach sta nu, Ro sji, Sło wa cji, Włoch i Bia ło ru si
i uczest ni czy tak że w pro gra mie „Era smus+”, dzię ki
któ re mu stu den ci mo gą wy jeż dżać na wy mia ny za -
gra nicz ne do uczel ni z Czech, Li twy, Sło we nii, Gre -
cji czy Por tu ga lii. W sa mej Wyż szej Szko le Hu ma ni -
tas pra cu ją na ukow cy z za gra ni cy, wy kła dow cy ze
Sta nów Zjed no czo nych, Ka na dy, Wiel kiej Bry ta nii,
Ukra iny, Sło wa cji, Czech, Ro sji i Włoch. 

Wyż sza Szko ła Hu ma ni tas utwo rzy ła Wy dział Za -
miej sco wy na pod sta wie de cy zji ze zwa la ją cej, wy -
da nej przez Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze -
go, po uzy ska niu po zy tyw nej opi nii Pol skiej Ko mi -
sji Akre dy ta cyj nej oraz Mi ni ster stwa Spraw
Za gra nicz nych RP. Stro na Wy dzia łu Za miej sco we -
go WSH w Cze chach do stęp na jest pod ad re sem
www.hu ni.cz. SK

Wyż sza Szko ła Hu ma ni tas bę dzie kształ cić w miej sco wo ści Vse tin pe da go gów i dzien ni ka rzy

„Hu ma ni tas” w Cze chach
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So sno wi cza nie dys ku to wa li o za go spo da ro wa niu par ku

i Eg zo ta rium. Uczestnicy letnich półkolonii na plaży bawili się świetnie.

Pływali kajakami i na motorówce. 
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Ad rian na Peć, 
rzecz nik praw kon su men ta

„Wi tam! 
Ostat nio za ku pi łam smartfona ome ga mer -
ku ry 5 na ra ty, któ ry od czte rech mie się cy
użyt ku je syn. Nie ste ty, upadł mu i po trza -
skał się wy świe tlacz. W skle pie po wie dzie li
mi, że to jest uszko dze nie me cha nicz ne i te -
go nie da się za re kla mo wać. Po sta no wi łam
więc, że za dzwo nię do pro du cen ta, spy tam
o wy mia nę wy świe tla cza i do wiem się, ile to
bę dzie kosz to wać. Pan z ser wi su po in for mo -
wał mnie, że nie ma ją jesz cze do te go
smartfona czę ści i że by py tać w przy szło ści
o tę część. Jest to je den z now szych mo de li.
Pro szę o po ra dę, co mo gę zro bić w tej spra -
wie i czy mo gę zwró cić się do pro du cen ta,
czy do skle pu o zwrot go tów ki lub wy mia nę,
na co mo gę się po wo łać?”.

Sprze daw ca po no si od po wie dzial ność
wo bec kon su men ta w przy pad ku, gdy by

w to wa rze zo sta ła stwier dzo na nie zgod ność
to wa ru z umo wą, np.: ma wa dę, nie ma
okre ślo nej funk cji, dzia ła nie pra wi dło wo lub
sprze daw ca do star czył nam in ny pro dukt niż
za mó wio ny. Za nie zgod ność to wa ru z umo -
wą od po wia da sprze daw ca przez 2 la ta
od da ty wy da nia to wa ru. Ku pu ją cy ma za -
tem pra wo w cią gu dwóch lat od za ku pu
(ode bra nia to wa ru) zło żyć re kla ma cję
u sprze daw cy. Ku pu ją cy mo że w pierw szej
ko lej no ści żą dać usu nię cia nie zgod no ści
przez nie od płat ną na pra wę al bo wy mia nę,
a do pie ro gdy by by ły one nie moż li we lub
nad mier nie kosz tow ne, mo że za żą dać ob ni -
że nia ce ny to wa ru, a je śli nie zgod ność ma
cha rak ter istot ny, mo że od umo wy od stą pić,
czy li jak po tocz nie na zy wa ją to kon su men -
ci, za żą dać zwro tu „go tów ki” – ce ny. Gdy
na pra wa ani wy mia na są nie moż li we, mo że -
my po pro sić o ob ni że nie ce ny to wa ru lub jej
zwrot. 

Ku pu ją cy mo że od stą pić od umo wy
sprze da ży w trzech przy pad kach:
1) je śli na pra wa ani wy mia na to wa ru nie jest

moż li wa lub zbyt dro ga;

2) je śli sprze daw ca nie zdo łał na pra wić al bo
wy mie nić to wa ru w od po wied nim cza sie;

3) oraz je śli na pra wa lub wy mia na to wa ru
na ra ża ła by ku pu ją ce go na znacz ne nie do -
god no ści.

Od stą pie nie od umo wy kup na sprze da ży jest
moż li we je dy nie wte dy, gdy nie zgod ność to -

wa ru jest istot na. W przy pad ku gdy by mia ła
ona cha rak ter nie istot ny – dro bia zgo wy,
w grę mo że wcho dzić je dy nie ob ni że nie ce -
ny pro por cjo nal nie do po mniej szo nej war to -
ści to wa ru.

Na to miast w przed sta wio nej spra wie nie
ma my do czy nie nia z nie zgod no ścią to wa ru
z umo wą, gdyż do szło do uszko dze nia to wa -
ru przez użyt kow ni ka te le fo nu.

Zgod nie z art. 548 ko dek su cy wil ne go:
§ 1. 

Z chwi lą wy da nia rze czy sprze da nej prze -
cho dzą na ku pu ją ce go ko rzy ści i cię ża ry
zwią za ne z rze czą oraz nie bez pie czeń -
stwo przy pad ko wej utra ty lub uszko dze -
nia rze czy.

§ 2.
Je że li stro ny za strze gły in ną chwi lę przej -

ścia ko rzy ści i cię ża rów, po czy tu je się
w ra zie wąt pli wo ści, że nie bez pie czeń -
stwo przy pad ko wej utra ty lub uszko dze -
nia rze czy prze cho dzi na ku pu ją ce go z tą
sa mą chwi lą. 

Z ko lei ewen tu al na od po wie dzial ność pro du -
cen ta/im por te ra uza leż nio na jest od te go, czy
w ogó le na to war udzie lił gwa ran cji i je śli tak, to
od wa run ków gwa ran cji. W tym ce lu wska za ne
jest za po zna nie się z kar tą gwa ran cyj ną. Z re -
gu ły jed nak wa run ki gwa ran cji wy łą cza ją od po -
wie dzial ność gwa ran ta za uszko dze nia to wa ru
spo wo do wa ne przez użyt kow ni ka. Nie ma rów -
nież prze pi sów, któ re na kła da ły by na pro du cen -
ta obo wią zek wy twa rza nia przez okre ślo ny
czas czę ści za mien nych do te le fo nów. 

Jo an na Bi niec ka, 
rzecz nik pra so wy ZUS

Jed nym z wa run ków przy zna nia ren ty z ty -
tu łu nie zdol no ści do pra cy jest orze cze nie
o nie zdol no ści do pra cy. Oce ny tej nie zdol -
no ści i prze wi dy wa ne go okre su jej trwa nia
do ko nu ją le ka rze orzecz ni cy lub ko mi sje le -
kar skie ZUS. 

Wy da ją oni orze cze nia w spra wach
świad czeń wy pła ca nych przez ZUS.
Przy oce nie stop nia i prze wi dy wa ne go okre -
su nie zdol no ści do pra cy uwzględ nia się
sto pień na ru sze nia spraw no ści or ga ni zmu,
moż li wo ści jej przy wró ce nia po przez le cze -
nie i re ha bi li ta cję, a tak że moż li wość wy ko -
ny wa nia do tych cza so wej pra cy lub pod ję cia
in nej oraz ce lo wość prze kwa li fi ko wa nia za -
wo do we go. Bie rze się pod uwa gę ro dzaj
i cha rak ter do tych czas wy ko ny wa nej pra cy,
po ziom wy kształ ce nia, wiek i pre dys po zy -
cje psy cho fi zycz ne. 

Je śli ist nie ją moż li wo ści od zy ska nia zdol -
no ści do pra cy, orze ka się okre so wą nie -
zdol ność do pra cy (ge ne ral ną za sa dą jest
orze ka nie o nie zdol no ści do pra cy na okres
do 5 lat). Brak ta kich moż li wo ści po wo du je
orze cze nie trwa łej nie zdol no ści do pra cy.

Zgod nie z prze pi sa mi le ka rzem orzecz ni -
kiem ZUS mo że być wy łącz nie spe cja li sta,
zwłasz cza w na stę pu ją cych dzie dzi nach:
cho rób we wnętrz nych, chi rur gii, neu ro lo gii,
psy chia trii, me dy cy ny pra cy i me dy cy ny
spo łecz nej.

Na le ży za zna czyć, że stwier dze nie nie -
zdol no ści do pra cy nie jest je dy nym wa run -
kiem na by cia pra wa do ren ty. Świad cze nie
to przy słu gu je, je śli oso ba nie zdol na do pra -
cy ma wy ma ga ny okres skład ko wy i nie -
skład ko wy, a nie zdol ność do pra cy po wsta -
ła nie póź niej niż w cią gu 18 mie się cy
od usta nia tych okre sów. 

Aby zo sta ło wszczę te po stę po wa nie
orzecz ni cze, za in te re so wa ny po wi nien zło -
żyć wnio sek. Do wnio sku na le ży do łą czyć
m.in. za świad cze nie o sta nie zdro wia wy da -
ne przez le ka rza pro wa dzą ce go, do ku men -
ta cję me dycz ną, cha rak te ry sty kę rodzaju
i miej sca pra cy.

Od orze cze nia le ka rza orzecz ni ka ZUS
przy słu gu je pra wo do wnie sie nia sprze ci wu
do ko mi sji le kar skiej ZUS w cią gu 14 dni
od dnia do rę cze nia orze cze nia. Tak że
od de cy zji wy da nej przez ZUS przy słu gu je
od wo ła nie do są du pra cy i ubez pie czeń spo -
łecz nych w cią gu mie sią ca od dnia do rę cze -
nia de cy zji. 

ZUS RADZI

Niezdolność do pracy a renta
RZECZNIK KONSUMENTA RADZI

Za co odpowiada sprzedawca? 

reklama

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych – Zakład Budżetowy w Sosnowcu przy
ul. Partyzantów 10a uprzejmie informuje, że posiada do wynajęcia na korzystnych warunkach lokale
użytkowe, przeznaczone na działalność gospodarczą usytuowane w atrakcyjnych punktach handlowych
centralnej części miasta jak również w poszczególnych jego dzielnicach. 

Aktualny wykaz wolnych lokali i garaży do wynajęcia dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:
www.mzzl.pl w zakładce lokale użytkowe.

Zapraszamy również do wynajęcia garaży, boksów garażowych, powierzchni reklamowych oraz telebimu
usytuowanego w Śródmiejskim Centrum Handlowo Usługowo Biurowym ul. Warszawska 3 – Plac Stulecia
w Sosnowcu.

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA 
DZIAŁ LOKALI UŻYTKOWYCH 

MIEJSKIEGO ZAKŁADU ZASOBÓW LOKALOWYCH – ZAKŁAD BUDŻETOWY 
ul. Partyzantów 10a w Sosnowcu, pokój nr 13

tel. (32) 290-18-34 lub 290-18-69 
e – mail: lokale.uzytkowe@mzzl.pl
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Tour de Pologne ponownie
zawitał do Sosnowca
Po raz piąty z rzędu przez
Sosnowiec przejechał peleton
Tour de Pologne. Tym razem
uczestnicy 71. edycji wyścigu
pojawili się w naszym mieście
6 sierpnia podczas czwartego
etapu z Tarnowa do Katowic. 

Ko la rze wje cha li w tym ro ku do So snow ca
od stro ny Ja worz na i prze je cha li przez uli cę
Or ląt Lwow skich w kie run ku My sło wic.
Choć by ła to wi zy ta sym bo licz na,      ki bi ce ko -
lar stwa w mie ście licz nie zja wi li się na tra sie
prze jaz du. – Cie szy my się, że po raz ko lej ny
So sno wiec go ścił uczest ni ków To ur de Po lo -
gne. Świet nie współ pra cu je nam się z wła -
dza mi mia sta przy or ga ni za cji wy ści gu.
Wpraw dzie w tym ro ku prze jazd przez So -
sno wiec był krót ki, ale naj waż niej sze, że
znów mo gli śmy się po ja wić w wa szym mie -
ście. Mam na dzie ję, że za rok tak że po ja wi my
się w sto li cy Za głę bia – pod kre śla Lech Pia -
sec ki z Lang Te am, któ ry jest or ga ni za to rem
wy ści gu.

Z kro ni kar skie go obo wiąz ku od no tuj my
jesz cze, że 71. edy cję To ur de Po lo gne wy -
grał Ra fał Maj ka. KP

reklama

Dzie więć no wo cze snych firm
i 110 pra cow ni ków roz wi ja

swo je umie jęt no ści, ta len ty i pa sje,
ofe ru jąc swo je usłu gi i pro duk ty
w So sno wiec kim Par ku Na uko wo -
-Tech no lo gicz nym.

W Par ku ulo ko wa li się przed sta -
wi cie le róż nych branż. Funk cjo nu ją
tu no wo cze sne cen tra pro jek to we,
kon struk tor skie, agen cja re kla mo -
wa, pra cow nia ba da nia opi nii pu -
blicz nej, pro du cent i do staw ca
kom plek so wych roz wią zań pro gra -
mi stycz nych oraz fir ma zaj mu ją ca
się mo de lo wa niem, pro jek to wa -
niem i wzor nic twem prze my sło -
wym w tech no lo gii 3D. Swo istą
wi zy tów ką Par ku jest spół ka Nu tri -
co z naj no wo cze śniej szym w Pol -
sce cen trum ba daw czo -roz wo jo -
wym, pro du ku ją cym mie szan ki
do po za je li to we go ży wie nia kli -
nicz ne go. Na to miast spół ka Gal lup
Ar te ria Ma na ge ment, za mie rza do -
ce lo wo za trud nić na wet 1000
osób w uru cho mio nym nie daw no
Con tact Cen ter.

– Park wbrew te mu, co nie któ rzy
twier dzą, roz wi ja się co raz bar dziej.
Zo sta ło nam obec nie je dy nie oko -
ło 20 pro cent po wierzch ni do wy -
na ję cia. Pa trząc przez pry zmat kry -
zy su go spo dar cze go, to jed nak po -
mi mo trud no ści go spo dar czych, są
chęt ni do współ pra cy z Par kiem.
Fir my chcą po sia dać mar kę, któ ra
nie wąt pli wie pod no si pre stiż fir my.

Park jest wła śnie ta ką mar ką, któ -
ra do da je splen do ru – za pew nia
Grze gorz Dą brow ski, Prezes Agen -
cji Roz wo ju Lo kal ne go w So snow -
cu, któ ra za rzą dza SPNT. 

SPNT stwa rza bar dzo do bre wa -
run ki do pra cy i roz wo ju oraz
współ pra cy spół ek, dzia ła ją cych
na te re nie Par ku. 

– Trzy fir my, dzia ła ją ce na te re nie
na sze go Parku, po sta no wi ły po łą -
czyć wspól ne si ły, po ten cjał i ener -
gię do dzia ła nia. Za mie rza ją utwo -
rzyć od ręb ny pod miot, któ ry bę dzie
się zaj mo wać pro duk cją no wo cze -
snych urzą dzeń. Szcze gó łów jed -
nak nie mo gę jesz cze zdra -
dzać – mó wi Grze gorz Dą brow ski. 

Dzia łal ność, pro wa dzo na w Par -
ku, jest bar dzo sze ro ka. 

– Ini cju je my kon takt świa ta biz -
ne su ze świa tem na uki. Świad czy -
my usłu gi do rad cze w za kre sie po -
zy ski wa nia środ ków unij nych,
wspie ra my tzw. trans fer po mię dzy

fir ma mi i uczel nia mi wyż szy mi, ofe -
ru je my usłu gi praw ne, biz ne so we
i mar ke tin go we – wy li cza To masz
Ka miń ski, Wiceprezes Zarządu
w ARL. 

Uda ło się tak że po zy skać środ ki
na dwa pro jek ty: „Star tuj z SPNT”
i „Star tuj z SPNT 2”. – To dwa bliź -
nia cze pro jek ty, prze zna czo ne dla
osób przed się bior czych, któ re stra -
ci ły pra cę lub są za gro żo ne utra tą
pra cy – wy ja śnia Grze gorz Dą brow -
ski. Uczest ni kom pro jek tu zo sta ną
udzie lo ne do ta cje w wy so ko ści
do 40 tys. zł. W pierw szej edy cji
pro gra mu 17 uczest ni ków, któ rzy
zde cy do wa li się na za ło że nie wła -
snej dzia łal no ści go spo dar czej,
otrzy ma do ta cję na pro wa dze nie
wła sne go biz ne su, a do dat ko wo
otrzy ma ją jesz cze wspar cie po mo -
sto we w wy so ko ści 1600 zł przez
pół ro ku z moż li wo ścią prze dłu że -
nia na ko lej ne pół rocz ne. Do dru giej
edy cji pro jek tu za kwa li fi ko wa ło

się 24 uczest ni ków, a obec nie
trwa oce na przed sta wio nych biz -
nes pla nów. 

– Na przy szły rok przy go to wu je -
my się do re ali za cji no wych pro jek -
tów i po zy ska nia ko lej nych środ -
ków unij nych – za po wia da Grze -
gorz Dą brow ski. – W na szych
pla nach jest tak że roz bu do wa
Parku, pod wa run kiem, że uda nam
się zdo być okre ślo ne środ ki. Na wet
je śli te pla ny się nie po wio dą, to
w za na drzu ma my stwo rze nie no -
wo cze sne go la bo ra to rium, któ re go
nie ma jesz cze w na szym re gio nie.
No wa per spek ty wa unij na po win -
na nam po zwo lić, je śli nie na roz bu -
do wę Parku, to przy naj mniej na je -
go roz wój – do da je. 

Do brze dzia ła tak że „Wir tu al ne
Biu ro”. Usłu ga po le ga na tym, że
fir ma re je stru je swo ją dzia łal ność
na ad res Parku, dzię ki cze mu mo że
ko rzy stać z ad re su SPNT. Mo że
tak że ko rzy stać z do dat ko wych

usług, np. usług ko re spon den cyj -
nych lub in nych usług re cep cyj -
nych. Ofer ta jest skie ro wa na głów -
nie do pod mio tów, któ re nie po -
trze bu ją sta łe go biu ra, ze wzglę du
na cha rak ter pro wa dzo nej dzia łal -
no ści al bo do no wo po wsta łych
firm, któ rych nie stać na pro wa dze -
nie wła sne go biu ra. Ad res Parku,
z któ re go ko rzy sta ją przy pro wa -
dze niu dzia łal no ści, mo że być do -
dat ko wo po wią za ny z in ny mi usłu -
ga mi, czy li np. biu rem na go dzi ny.
Park stwa rza moż li wość wy na ję cia
pro fe sjo nal nie wy po sa żo ne go po -
miesz cze nia ze sprzę tem biu ro -
wym na kil ka go dzin. Moż na umó -
wić się na spo tka nie z kon tra hen -
tem, spo tka nie biz ne so we czy
pod pi sa nie umo wy. Z usłu gi „Wir -
tu al ne go Biu ra” sko rzy sta ło już kil -
ka na ście firm. 

Na te re nie Par ku bę dzie re ali zo -
wa na tak że do dat ko wa in we sty -
cja, a mia no wi cie bu do wa re stau -
ra cji. Ze wzglę du na ro sną cą z mie -
sią ca na mie siąc licz bę
pra cow ni ków, ta kie miej sce jest co -
raz bar dziej po trzeb ne. Z no we go
obiek tu bę dą mo gli ko rzy stać za -
rów no pra cow ni cy Parku, jak
i miesz kań cy dziel ni cy. 

– Zgod nie z za ło że nia mi Park ma
sty mu lo wać roz wój no wo cze snej
go spo dar ki, przy cią gnąć in we sto -
rów, łą czyć na ukę z biz ne sem.
Uwa żam, że do brze speł nia swo ją
funk cję. Na pew no nie po wie dzie -
li śmy ostat nie go sło wa, po nie waż
do pie ro na bie ra my roz pę du. Obec -
nie trwa ją roz mo wą z je de na stą
spół ką, któ ra za mie rza ulo ko wać
swo ją dzia łal ność w Parku – pod su -
mo wał Grze gorz Dą brow ski. 

So sno wiec ki Park Na uko wo -Tech no lo gicz ny po łą czył biz nes, no wo cze sną go spo dar kę i tech no lo gicz ne in no wa cje

Fu zja przed się bior czo ści, na uki i ta len tu

ZA PRA SZA MY NA III PIK NIK WIE DZY!

Tej im pre zy już wła ści wie nie trze ba re kla mo -
wać, bo dwie po przed nie edy cje przy cią gnę ły
set ki go ści. To praw dzi wa uczta dla ro zu mu, ale
tak że… świet na roz ryw ka i za ba wa, po łą czo -

na z na uką. Pik nik Wie dzy ki pi od róż no rod nych
pro po zy cji i po ka zów. Tak bę dzie i tym ra zem. Im pre za bę dzie się skła -
dać z czę ści warsz ta to wo -wy sta wo wej oraz wy kła do wej. W pro gra mie
m. in. ob ser wa cje astro no micz ne, gry kom pu te ro we i qu izy o te ma ty ce
ekologicznej, za byt ko wy sprzęt po żar ni czy, warsz ta ty z die te ty ki, ko -
sme to lo gii i fi zjo te ra pii, sy mu la tor da cho wa nia. Bę dą tak że po ka zy do -
świad czeń, m. in. po kaz wy ła do wań na cew kach te sli, me to dy szyb kie -
go li cze nia i tri ki ma te ma tycz ne oraz ro bo ty le go i wy kła dy na
temat biz nes pla nu, pu blic re la tions, astro no mii i eko lo gii. Pik nik za pla -
no wa no na 23 wrze śnia. Roz pocz nie się o godz. 11.00 i po trwa
do 16.00. Pa tro nat ho no ro wy nad im pre zą ob jął Ka zi mierz Gór ski, pre -
zy dent So snow ca, a me dial ny, „Ku rier Miej ski”. 

Kolarze przejechali przez ul. Orląt Lwowskich w kierunku Mysłowic. 

arc UM
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MIASTO

Prawdziwy kompleksowy system gospodarki odpadami w Sosnowcu

Z przodu budynek socjalny, obok sortownia Plac części biologicznej zakładu

Boksy zsypowe Boksy na surowce wtórne

Przenośniki taśmowe Kompostownia

Sortownia Linie technologiczne sortowni
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PAGINAMIASTO

Projekt  „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu”  współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

Programu Infrastruktura i Środowisko

Szanowni Mieszkańcy Sosnowca,

W związku z licznymi sygnałami i zapytaniami, jakie napływają do Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów sp. z o.o. i Urzędu Miejskiego w Sosnowcu na skutek rozpowszechniania nieprawdziwych
informacji m.in. przez fikcyjną instytucję o nazwie Sosnowieckie Forum Ochrony Zdrowia na temat rzekomej budowy spalarni odpadów informujemy, iż wszystkie stwierdzenia zawarte w rozklejanych
ogłoszeniach nie mają potwierdzenia w rzeczywistości.

Jednocześnie, mając na uwadze powyższe pragniemy wyjaśnić, iż na obecnym etapie w Sosnowcu nie jest budowana oraz nie wydano pozwolenia na budowę jakiejkolwiek instalacji do utylizacji termicznej
odpadów. 

Faktem jest, iż na przestrzeni ostatnich lat kilka firm wyrażało zainteresowanie budową spalarni odpadów w Sosnowcu. Jedna z nich wystąpiła bez porozumienia z gminą o wydanie decyzji odnośnie
środowiskowych uwarunkowań inwestycji, polegającej na budowie Zakładu Utylizacji Termicznej Odpadów i Osadów Ściekowych w rejonie ul. Radocha 4. Zgodnie z prawem gmina Sosnowiec nie mogła w tej
sprawie orzekać, dlatego prowadzenie postępowania i wydanie decyzji zostało powierzone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie. W toku tego
postępowania gmina Sosnowiec oraz Prezydent Sosnowca Kazimierz Górski wielokrotnie zgłaszali nieprawidłowości w prowadzonym postępowaniu, domagając się zwłaszcza
rozprawy otwartej dla społeczeństwa. Uwagi te były zgłaszane już w pierwszej połowie 2013 roku. Finalnie w związku z niedotrzymaniem stosownych procedur przez organ prowadzący postępowanie,
ostateczną decyzję wydaną przez Prezydenta Siemianowic Śląskich oprotestowano. Organ decydujący w tej sprawie, czyli Samorządowe Kolegium Odwoławcze, w całości przyznał rację gminie
Sosnowiec i Prezydentowi Kazimierzowi Górskiemu, unieważniając działania Prezydenta Siemianowic Śląskich.

Ponadto sprawą dogłębnie zajęła się Komisja Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska sosnowieckiej Rady Miejskiej. W wyniku obrad tejże komisji radni zgodnie przyjęli stanowisko o braku zgody na budowę
jakiejkolwiek tego typu instalacji w rejonie ul. Radocha 4 w pobliżu osiedla Jagiellońska.

Inwestycją miejską z zakresu gospodarki odpadami jest Projekt „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu”, współfinansowany ze środków Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W jego ramach we wrześniu br. nastąpiło otwarcie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu.

W skład zakładu wchodzą obiekty wybudowane zgodnie z wymogami dostępnej techniki i technologii zapewniające przyjmowanie i przetwarzanie odpadów komunalnych obejmujące: 
• mechaniczno – biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub części do odzysku,
• przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin,
• składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności.

Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu objęła realizację:
• sortowni odpadów, 
• kompostowni odpadów zielonych,
• kompostowni odpadów organicznych ulegających biodegradacji wydzielonych z odpadów zmieszanych komunalnych i zbieranych selektywnie,
• magazynu odpadów elektrycznych i sprzętu AGD wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych i punktu przyjmowania odpadów bezpośrednio od indywidualnych dostawców,
• instalacji do demontażu odpadów wielkogabarytowych,
• placu gromadzenia odpadów budowlanych,
• komór do składowania odpadów budowlanych zawierających azbest.

Uzupełnieniem dla wybudowanego Zakładu są pozostałe działania inwestycyjne prowadzone w ramach Projektu tj.: 
• budowa składowiska odpadów komunalnych na potrzeby zdeponowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, przetworzonych i unieszkodliwionych w wybudowanym Zakładzie Przetwarzania

i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu,
• dostawa sprzętu ruchomego do obsługi obiektów Zakładu i składowiska,
• rozbudowa części biologicznej Zakładu. 

Dla tych z Państwa, do których nie trafiły informacje o wdrażanym systemie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ponownie załączamy materiały informacyjne. Dziękujemy jednocześnie tym wszystkim,
w szczególności Państwu, którzy przyczynili się do sprawnego wprowadzenia w Sosnowcu selektywnej zbiórki odpadów. 

Ufamy, iż wyjaśnienia pozwolą Państwu na właściwą interpretację nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych przez fikcyjne organizacje i tym samym nie zakłócą Państwa spokoju. Ponadto mając
na uwadze przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych [Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883] apelujemy o ostrożność oraz weryfikację intencji i faktycznego istnienia podmiotu zbierającego jakiekolwiek podpisy
w oparciu o temat rzekomej spalarni. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tego tematu zapraszamy do kontaktu zWydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
pod numerem telefonu: 32 296 05 79 oraz MZSO ul. Grenadierów 86 tel. 32 263 47 23.

Z poważaniem,

Sosnowiec, 8 września 2014 r.
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Czym właściwie jest azbest?
 

Wyroby zawierające azbest dzielą się na dwie grupy:
 

 

 

 

 

Skąd bierze się azbest, który wdychamy?

 

Czyste miasto, to piękne miasto – dbajmy wspólnie o Sosnowiec!

 

 

 

Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości
 

 
 

 

  

 
 
  

Możliwe dotacje

Z pewnością każdy już słyszał o szkodliwości azbestu, ale często nie 

wiemy, dlaczego jest on taki groźny dla zdrowia i skąd właściwie bierze 

się w powietrzu. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na te pytania i wskazówki 

służące bezpiecznemu usuwaniu materiałów zawierających azbest. 

Co ważne, na taką inwestycję mieszkańcy Sosnowca mogą dostać dotację.

Uważaj na azbest!

Więcej informacji, porad i wskazówek znaleźć można na stronach internetowych www.mzso.sosnowiec.pl i www.sosnowiec.pl. 
W przypadku innych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z działem ochrony środowiska Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów Sp. z o.o. w Sosnowcu pod numerem telefonu 32 263 47 23.
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Czyste miasto, to piękne miasto – dbajmy wspólnie o Sosnowiec!

System segregacji śmieci w naszym mieście działa już od dawna, ale nadal 

jeszcze nie wszyscy znają dobrze jego zasady. Dlatego poniżej zebraliśmy 

dla Państwa najważniejsze wskazówki, co i gdzie należy wyrzucać. 

Warto zostawić je sobie jako „ściągawkę” na przyszłość!

Segregacja to podstawa

Więcej informacji, porad i wskazówek znaleźć można na stronach internetowych www.mzso.sosnowiec.pl i www.sosnowiec.pl. 
W przypadku innych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z działem ochrony środowiska Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów Sp. z o.o. w Sosnowcu pod numerem telefonu 32 263 47 23.

Odpady suche
 butelki PET
 inne butelki z tworzyw sztucznych
 (np. po szamponach, płynach do
mycia naczyń, itp.)
 puste pojemniki po jogurtach, 
serkach, margarynach
 metale i drewno

 kartony po mleku i innych napo-
jach (tzw. tetrapaki)
 folie i torebki z tworzyw sztucz-
nych
 inne surowce z tworzyw sztucz-
nych
 opakowania wielomateriałowe

 pozbawione zanieczyszczeń po-
jemniki i puszki metalowe
 płyty CD
 tekstylia i obuwie
 makulatura i niezanieczyszczony 
organicznie papier

Odpady mokre

 odpady kuchenne np. resztki 
jedzenia, obierki owoców i wa-
rzyw, fusy z kawy i herbaty, sko-
rupki jajek itp.
 odpady tytoniowe (np. niedopałki
papierosów, popiół papierosowy)
 popiół i trociny

 rośliny i ziemia kwiatowa
 zużyte ręczniki papierowe i chus-
teczki higieniczne
 pieluchy jednorazowe i inne środ-
ki higieny osobistej
 zanieczyszczone woreczki i toreb-
ki papierowe

 mokry papier i karton
 zużyte jednorazowe worki do 
odkurzaczy
 pozostałości po domowej hodowli 
zwierząt

Szkło

 szkło bezbarwne i kolorowe np. słoiki, butelki, szklane opakowania po kosmetykach, szklanki.

Uwaga! Do szkła nigdy NIE WRZUCAJ: luster, szkła okiennego ani samochodowego, ceramiki, żarówek ani świetlówek!

 zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny
 odpady wielkogabarytowe (w tym 
odpady budowlano-remontowe 
typu: drzwi, okna, armatura ła-
zienkowa, ceramika sanitarna itp.)

 zużyte baterie i akumulatory, 
świetlówki
 zużyte opony
 odpady zielone (skoszona trawa, 
opadłe liście, gałęzie z przycinki 
drzew i krzewów)

 tekstylia
 przeterminowane leki, zużyte igły, 
termometry
 inne drobne odpady niebezpiecz-
ne wydzielone ze strumienia od-
padów komunalnych.

Nie wszystkie odpady można wyrzucać do zwykłych śmieci! Przeterminowane leki koniecznie oddaj do aptek, a zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny zanieś do sklepu, gdy kupujesz nowy – wtedy sklep przyjmie go bezpłatnie. Pamiętaj również o dwóch Gminnych Punktach 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (ul. Grenadierów i ul. Baczyńskiego 11) oraz analogicznym punkcie mobilnym. 
Możesz tam za darmo oddać m.in.:

Odpady problematyczne
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HISTORIA

Kiedyś Granica, dziś Maczki

Osa da Mać ki zna na by ła już w XVIII wie -
ku, choć wła ści we zna cze nie uzy ska ła do -
pie ro w po ło wie XIX wie ku dzię ki wy bu -
do wa niu tu sta cji ko le jo wej na tra sie War -
sza wa – Wie deń, a na stęp nie li nii
ko le jo wej do Iwan gro du (1884). Uro czy -
ste otwar cie tra sy ko le jo wej na stą pi ło
w dniu 15 kwiet nia 1848 r. Oprócz bu dyn -
ku dwor ca do użyt ku od da no pa ro wo zow -
nię i ko mo rę cel ną. Sta cja wraz z two rzą -
cą się wo kół niej osa dą, za miesz ka łą po -
cząt ko wo wy łącz nie przez ob słu gę ko lei,
na zwa na zo sta ła Gra ni cą. Gra ni ca roz wi -
nę ła się w du ży ośro dek ko le jo wy. W la -
tach 1848 – 1859 by ła je dy ną sta cją nad -
gra nicz ną Ce sar stwa Ro syj skie go. Krzy -
żo wa ły się tu dro gi Ro sji, Prus
i Au stro -Wę gier. Dwo rzec po wstał na pust -
ko wiu w pew nym od da le niu od wsi. Usy -
tu owa no go w spo sób szcze gól ny – mię -
dzy to ra mi ko le jo wy mi. Ca ła za bu do wa
sta cji zwró co na jest w kie run ku to rów. Bu -
dy nek dwor ca za pro jek to wał Hen ryk Mar -

co ni, je den z naj wy bit niej szych ar chi tek -
tów pierw szej po ło wy XIX w. Oka za ła,
neo re ne san so wa bry ła za ło żo na zo sta ła
na pla nie wy dłu żo ne go pro sto ką ta o im po -
nu ją cej dłu go ści 230 me trów. Bu dow la
cha rak te ry zu je się pro sto tą for my, sy me -
trią i osio wo ścią. W ele wa cjach de ko ro wa -
na by ła bo nio wa niem i mia ła wy dat ny
gzyms kost ko wy (po II woj nie świa to wej
zli kwi do wa ny). Dwo rzec był miej scem
eks pe dy cji oso bo wej i to wa ro wej, a za ra -
zem peł nił funk cje re pre zen ta cyj ne. W je -
go wnę trzach mie ści ły się po ko je dla po -
dró żu ją ce go ca ra i je go ro dzi ny. Tzw.
„apar ta men ty dwor skie”, znaj du ją ce się
na pię trze, wy po sa żo ne by ły w oka za łe
me ble i mar mu ro we ko min ki, a ścia ny po -
miesz czeń zdo bi ła po li chro mia. Na par te -
rze mie ści ły się po cze kal nie dla po dróż -
nych kla sy I, II i III, po łą czo ne z re stau ra -
cja mi i bu fe ta mi. Re stau ra cje I kla sy
za chwy ca ły wy twor no ścią wy stro ju.
W bu dyn ku znaj do wał się rów nież kan tor

wy mia ny pie nię dzy. Obok dwor ca mie ścił
się za pro jek to wa ny przez Mar co nie go bu -
dy nek ko mo ry cel nej. W 1884 r. przez
Gra ni cę prze pro wa dzo no dru gą li nię ko le -
jo wą – od ci nek Dro gi Że la znej Iwan grodz -
ko – Dą brow skiej, któ ra łą czy ła Iwa no gród
(Dę blin) z Dą bro wą Gór ni czą. Dla po trzeb
tej ko lei po wstał tzw. młod szy dwo -
rzec – znisz czo ny w okre sie oku pa cji hi -
tle row skiej. W pew nym od da le niu
od dwor ca za czę ła kształ to wać się osa da.
Pierw szy mi jej miesz kań ca mi by li ko le ja -
rze z ro dzi na mi, funk cjo na riu sze stra ży
gra nicz nej, urzęd ni cy ob słu gu ją cy ko mo rę
cel ną, woj sko ro syj skie i żan dar me ria. Po -
wsta wa ły tu do my miesz kal ne, ho te le,
pocz ta, ko sza ry, cer kiew pra wo sław na.
W 1857 ro ku po sta wio no ka pli cę rzym -
sko ka to lic ką, w któ rej msze od pra wiał
ksiądz z Za gó rza, a w 1893 ro ku zbu do -
wa no ko ściół (przez 30 lat na le żał do pa ra -
fii za gór skiej). Pa ra fia pw. Świę tych Apo -
sto łów Pio tra i Paw ła w So snow cu -Macz -
kach zo sta ła usta no wio na 28 ma ja 1924 r.
przez bi sku pa kie lec kie go Au gu sty na Ło -
siń skie go. Pierw szym pro bosz czem zo stał
ks. Bo le sław Stra dow ski. Świą ty nia, we -
dług pro jek tu Ar tu ra Go ebla, zo sta ła wy -
bu do wa na w la tach 1892-1894 sta ra niem
za wia dow cy sta cji Ada ma Dzie wul skie go
i je go po moc ni ka Ja na Gaw roń skie go oraz
z fun du szy po cho dzą cych ze skła dek ko -
le ja rzy i pa sa że rów oraz do ta cji To wa rzy -
stwa Dro gi Że la znej War szaw sko -Wie deń -
skiej. Neo go tyc ka świą ty nia pw. Zmar -
twych wsta nia Pań skie go i Świę tych

Apo sto łów Pio tra i Paw ła zo sta ła po bło go -
sła wio na 1 li sto pa da 1894 r. z upo waż nie -
nia Kon sy sto rza Ge ne ral ne go Die ce zji
Kie lec kiej przez ks. Jó ze fa Do tkie wi cza.
Ko ściół jest nie wiel ką jed no na wo wą świą -
ty nią, wy bu do wa ną z ce gły oraz sztucz ne -
go ka mie nia, za mknię tą krót kim pię cio -
bocz nym pre zbi te rium. We wnę trzu
na uwa gę za słu gu ją frag men ty daw ne go
neo go tyc kie go wy po sa że nia, m.in. or ga ny
w 1896 r. zbu do wa ne przez Adol fa Ho ma -
na, fi gu ral ne i or na men tal ne wi tra że,
chrzciel ni ca, ob raz św. Józefa, or ga ny,
wiecz na lam pa, kru cy fiks oraz ła wa ko la -
tor ska. Wspo mnia na wcze śniej cer kiew
pw. św. Ka ta rzy ny po wsta ła ok. 1860-1870
ro ku i została wy bu do wa na dla Ro sjan za -
miesz ku ją cych w przy gra nicz nej osa dzie.
Bu dow la za ło żo na zo sta ła na pla nie krzy -
ża grec kie go z ośmio bocz ną wie żą
na skrzy żo wa niu ra mion; dru gą, niż szą
wie żę umiesz czo no na koń cu jed ne go z ra -
mion, a prze ciw le głe ra mię koń czy ła pół -
ko li sta ap sy da. Cer kiew by ła mu ro wa na,
otyn ko wa na, ozdo bio na po zio my mi pa -
sma mi bo nio wa nia. Otwo ry okien ne o wy -
kro ju łu ku zdo bi ła de ko ra cja ar chi tek to -
nicz na. Dach kry ty był bla chą, a ko pu ła
cer kwi, we dług re la cji, zło co na. Do 1910 r.
cer kiew pw. św. Ka ta rzy ny sta no wi ła od -
ręb ną pa ra fię. Jej ad mi ni stra to ra mi by li
m.in. oj ciec Te ren tij Sie rie bria kow i oj ciec
F. F. Jer mo len ko. Nie re mon to wa ną roz pa -
da ją cą się cer kiew zbu rzo no w la -
tach 50. XX w. Zna cze nie osa dy, a wraz
z nim ca łe go ze spo łu dwor co we go, za czę -

ło stop nio wo ma leć po prze pro wa dze niu
li nii ko le jo wej przez So sno wiec i utwo rze -
niu tu taj sta cji nad gra nicz nej. Dal szy spa -
dek ro li osa dy wią że się z od zy ska niem
nie pod le gło ści i zli kwi do wa niem gra ni cy
z Au strią. Wte dy tak że ak tu al ność stra ci ła
na zwa miej sco wo ści. Zmie nio no ją
na Uro czy sko, a na stęp nie w 1925 r.
na Macz ki. W okre sie mię dzy wo jen nym
na stę po wa ły rów nież in ne zmia ny w miej -
sco wo ści. Z ini cja ty wy pre zy den ta RP Ga -
brie la Na ru to wi cza wy bu do wa no w Macz -
kach za kła dy wo do cią go we, któ re już
od 1930 ro ku za opa try wa ły So sno wiec
w wo dę. W 1919 ro ku po wsta ło Gim na -
zjum Re al ne – pierw sza szko ła śred nia
w Macz kach. W je go miej sce, w bu dyn ku
daw nej ko mo ry cel nej, utwo rzo no w 1926
ro ku Szko łę Rze mieśl ni czo -Prze my sło wą,
w któ rej che mii uczył zna ny pi sarz Le on
Krucz kow ski. Po II woj nie świa to wej
w tym miej scu dzia ła ła do lat 70. XX wie -
ku Za sad ni cza Szko ła Za wo do wa.
W Macz kach ist nia ły ko lo nie: Wo do cią gi,
Cie śle, Wą gród ka, Sta re Macz ki (daw -
na wieś Mać ki) – o czym przy po mi na ją
obec nie na zwy ulic. Pier wot nie Macz ki
by ły gmi ną, od 1955 ro ku gro ma dą,
w 1958 ro ku sta ły się osie dlem w po wie -
cie bę dziń skim, a w 1973 ro ku we szły
w skład mia sta Ka zi mierz Gór ni czy. Włą -
czo ne wraz z nim w ob ręb ad mi ni stra cyj -
ny So snow ca sta no wią je go „zie lo ną dziel -
ni cę”.

Tekst i zdjęcia: Michał Węcel

Stacja kolejowa.

Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. 

Sala bufetu.

Most na Przemszy.
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Program „Siadamy z kulturą” to na-
prawdę dobry projekt telewizyjny.
Tylko niewiele osób o nim wie…
Od listopada 2012 r. przygotowu-
ję we współpracy z TV Zagłębie
program „Siadamy z kulturą”.
Program jest transmitowany dla
użytkowników Platformy UPC
na kanale 36, ale dostępny jest
również na serwisie YouTube
oraz na stronie internetowej TV
Zagłębie. Program realizuję dzię-
ki uzyskaniu stypendium Prezy-
denta Miasta Sosnowca. 

Jaka jest formuła tego programu?
Zapraszam znane osobowości ze
świata kultury i nauki. Są to oso-
by związane z Sosnowcem lub
szerzej, z Zagłębiem Dąbrow-
skim. Podejmujemy tematy do-
tyczące szeroko rozumianej
sztuki, kultury i nauki. Wśród
zaproszonych osób znalazły się
takie postaci jak profesorowie
Marian Kisiel, Marek Barański,
Jacek Rykała, poeci Wojciech
Brzoska, Jerzy Suchanek, mala-
rze Mira Kostyła, Czesław Ga-
łużny, Marek Przybyła czy foto-
grafik, Zbigniew Podsiadło.
Rozmawiam z moimi gośćmi,
właściwie oddając im głos. Oso-
biście nie lubię programów, gdy
prowadzący robi wokół siebie
szum, przyćmiewając zaproszo-
ne osoby. Taki program niewiele
wnosi w życie oglądającego, nie
pokazuje, jak ciekawego czło-
wieka zaproszono do studia. Sta-
ram się zatem moderować roz-
mowę tak, by widz dowiedział
się czegoś ważnego o ludziach
ze swojego regionu, by poznał
ich dorobek artystyczny czy na-
ukowy, ale także wysłuchał
anegdot lub komentarzy
do spraw, w których dana osoba
jest specjalistą. Teraz prowadzi
się szybkie rozmowy, zadaje
sztampowe pytania i uzyskuje
płytkie odpowiedzi. Każdy mo-
że się wypowiadać jako ekspert
na każdy temat. Mój program
stoi w opozycji do tak pojmowa-
nego dziennikarstwa. 

Jak narodził się pomysł, żeby stwo-
rzyć taki program?
Jestem po prostu osobą, która
przywiązuje się do miejsca,
w którym jest i żyje. Kiedy stu-
diowałam, zajmowałam się
Piwnicą Literacką Remedium
w Sosnowcu. Pomysł napisania
książki na ten temat jest jeszcze
w fazie uśpienia, ale wierzę, że
uda mi się go zrealizować. Za-
częłam zajmować się także sze-
roko pojmowanym regionali-
zmem i edukacją regionalną
w przedszkolach i szkołach.
Dzięki temu zobaczyłam, jakie
bogactwo i potencjał kryje Zie-
mia Zagłębiowska. Chciała-
bym, aby inni również docenili
to, co posiadają, najpierw mu-
szą się o tym jednak dowie-
dzieć…

Jaki jest odzew po kolejnych progra-
mach „Siadamy z kulturą”?
To program, skierowany
do „przeciętnego” miłośnika
swojego regionu, Małej Ojczy-
zny. Mieszkańcy często nie mają
pojęcia, jakie ciekawe postaci są
związane z miastem i z zaintere-
sowaniem słuchają, co moi go-
ście mają do powiedzenia. Od-
zew, moim zdaniem, jest bardzo
pozytywny. Programy nagrywa-
ne są w Teatrze Zagłębia w So-
snowcu. Trwają około 25, maksy-
malnie 30 minut każdy. To sta-
tyczna rozmowa pomiędzy
dwiema osobami, które mogą
i często mają różne podejście
do omawianych spraw i tematów.
Nigdy się jednak nie spieram
z moimi gośćmi. Nie jest to show,
przyświeca mi idea, by pokazać,

że zawsze możemy ze sobą roz-
mawiać. Nie musi się dziać mnó-
stwo na ekranie, żeby człowiek
chciał coś zobaczyć i czegoś po-
słuchać. W tym programie liczą
się słowa, a nie wszystkie dodat-
kowe efekty, z których korzysta
telewizja. Dzisiejsza publicysty-
ka to najczęściej widowisko,
wzajemne przekrzykiwanie się,
z którego nic nie wynika. My, jak
za dawnych czasów, po prostu
rozmawiamy. 

Jak przygotowuje się Pani do roz-
mowy?
Trzeba przyznać, że zawsze jest
to… ciężka praca, podczas której
sama dużo się uczę. Zawsze robię
kwerendę biblioteczną. Szukam
informacji na temat danej osoby.
Notatka w Wikipedii nie wystar-

czy, by z kimś porozmawiać.
Można jedynie zadać sztampowe,
standardowe pytanie. Żeby wejść
głębiej, trzeba znać dzieła literac-
kie i naukowe, zobaczyć wysta-
wę, obejrzeć prace, katalogi wy-
staw, przeczytać recenzje kryty-
ków. Największą nagrodą są
słowa uznania tuż po nagraniu,
gdy rozmówca jest zaskoczony, że
tak wnikliwie pochyliłam się
nad jego dziełem. Pamiętam jak
prof. Zbigniew Białas ucieszył się
z pytania o jego tłumaczenia lite-
ratury nigeryjskiej. A na fali po-
pularności jego debiutanckiej po-
wieści „Korzeniec” ciągle opo-
wiadał o kafelku, który znalazł
na Pogoni…

Które ze spotkań zapadło Pani w pa-
mięć? 
Wyborna dla mnie w sensie in-
telektualnym i temperatury dia-
logu była rozmowa z Dariuszem
Rekoszem. Po pierwsze, ze swo-
jej strony znam wszystkie książ-
ki, które napisał, a po dru-
gie – liczy się jego osobowość.
Pytania były zadawane z dużą
intensywnością. Rozmowa
przypominała bardziej mecz te-
nisowy albo gwałtowną burzę.
To było istne szaleństwo. Na-
wiasem mówiąc, pan Rekosz
był sędzią piłkarskim… Mile
wspominam także rozmowy
z panami Michałem Kaczmar-
czykiem o zdrowym regionali-
zmie oraz z Romanem Pawla-
kiem, na temat „Gry o tron”,
o tym, jak się uzupełniają książ-
ka i film. Podczas nagrywania
programu z Jerzym Suchankiem
deszcz dzwonił o dach teatru tak
silnie, że prawie go słychać
na nagraniu. Na szczęście, eki-
pa poradziła sobie z dudnie-
niem, które świetnie ilustrowało
rozmowę o bębniących w Sole
otoczakach – ulubionym moty-
wie poety. Z kolei odkrywanie
nowych światów w sztukach
plastycznych przeżyłam z profe-
sorem Jackiem Rykałą. Pamię-
tam, że zaskoczył mnie Zbi-

gniew Leraczyk, dyrektor Te-
atru Zagłębia. Ja zadałam mu
pytanie, czy nie wolałby wystę-
pować w serialach, a on mnie
zapytał, czy ja chciałabym pra-
cować w TVN-ie. Nie wiedzia-
łam, co odpowiedzieć. 

Kogo będzie Pani gościć w tej edycji?
Te raz za mie rzam bar dziej po ka zać
ko bie ty. Za pro si łam dzien ni kar kę,
po et kę i re dak tor kę „Go ścia Nie -
dziel ne go”, Bar ba rę Grusz kę
Zych oraz pi sar kę zwią za ną przez
dłu gi okres z Za głę biem, Mar tę
Fox. Mam na dzie ję, że uzy skam
zgo dę pa ni pro fe sor Ewy Za wadz -
kiej oraz zna ne go te no ra, księ dza
dok to ra Paw ła So bie raj skie go. Za -
mie rzam tak że za pro sić jed ne go
z ak to rów Te atru Za głę bia, ale
jesz cze nie zdra dzę na zwi ska. 
Póki co zachęcam wszystkich
do oglądania programów „Sia-
damy z kulturą”. 

Dziękuję za rozmowę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman

wrzesień 2014 nr 8

ROZMOWA KURIERA

14

Pa ni Ma rian na Ba ran (z do mu Bra tek) uro dzi ła się 25 lip ca 1913 r.
w So snow cu. Ob cho dzi ła 101. uro dzi ny! W wie ku 15 lat, po tra gicz nej
śmier ci oj ca pod ję ła pra cę za wo do wą. Do 60. ro ku ży cia pra co wa ła ja -
ko bra karz w Za kła dach Dzie wiar skich „Wan da”, w dzia le kon tro li ja -
ko ści. W 1934 r. wy szła za mąż. Pan Jan zmarł w 1975 r. i zo sta ła wdo -
wą. W 1946 r. na świat przy szła jej cór ka – Hen ry ka, z któ rą miesz ka
do chwi li obec nej. Pa ni Ma rian na ma jed ne go wnu ka, ale speł nia się
tak że ja ko szczę śli wa pra bab cia dla 10-let nie go Wik to ra. 

Pan Ta de usz Szy mon Woj cie chow ski (na zdjęciu) uro dził się 18 lip -
ca 1911 r. Świę to wał 103. uro dzi ny! Pierw sze la ta swo je go ży cia spę -
dził w Cze la dzi, ale ca łe swo je do ro słe ży cie zwią zał z So snow cem.
Kie dy miał rok, w nie szczę śli wym wy pad ku na ko pal ni zgi nął je go oj -
ciec i od te go cza su wy cho wy wał go bar dzo do bry oj czym. Pan Ta de -
usz, po mi mo złych wspo mnień, rów nież pod jął pra cę w ko pal ni „So sno -
wiec”, gdzie prze pra co wał 30 lat. W ma ju 1951 r. po ślu bił Wie sła wę
Go rell, któ ra uro dzi ła mu dwie cór ki – Ja dwi gę i Mi ro sła wę. Do cze kał
się tak że wnucz ki – Han ny. 

Ja ki jest spo sób dla Pa na Ta de usza na dłu go wiecz ne ży cie? Po -
zy tyw ne my śle nie, wro dzo ny opty mizm, uśmiech na co dzień, przy -

ja zny sto su nek do in nych i co naj waż niej sze – jak naj mniej stre sów.
Ca łe ży cie ko chał przy ro dę i od po czy wał, upra wia jąc przy do mo wy
ogró dek, a po tem dział kę. Da lej za chwy ca się pięk nem drzew
i kwia tów, a zi mą – bie lą śnie gu. Każ da po ra ro ku ma dla Ju bi la ta
swój nie po wta rzal ny urok. Uro dzi ny i imie ni ny hucz nie spę dza
w gro nie przy ja ciół i zna jo mych, a każ dą wol ną chwi lę z naj bliż szą
ro dzi ną. 

W uro czy sto ści 101. uro dzin Pa ni Ma rian ny Ba ran  brał udział
w ma ju za stęp ca pre zy den ta So snow ca, Ry szard Łu kaw ski. Ju bi lat ka
otrzy ma ła dy plo my z ży cze nia mi od wojewody  śląskiego, Pio tra Li -
twy i pre zy den ta So snow ca,  Ka zi mie rza Gór skie go oraz oko licz no ścio -
wy upo mi nek. 

Z ko lei w uro czy sto ści z oka zji 103. uro dzin Pa na Ta de usza Woj cie -
chow skie go uczest ni czył za stęp ca pre zy den ta So snow ca, Zbi gniew Sza -
le niec, któ ry tak że wrę czył dy plo my od wo je wo dy ślą skie go i pre zy -
den ta mia sta oraz na gro dę ju bi le uszo wą. 

Przed sta wi cie le władz mia sta zło ży li Ju bi la tom naj ser decz niej sze
ży cze nia, przede wszyst kim zdro wia, ra do ści i po go dy du cha. Do ży -
czeń przy łą cza się tak że re dak cja „Ku rie ra Miej skie go”. red

W tym programie liczą się słowa, a nie show, przekonuje Edyta Antoniak-Kiedos

Rozmowa z Edytą Antoniak-Kiedos, krytykiem literackim, autorką programu „Siadamy z kulturą” i miłośniczką Małej Ojczyzny 

Edyta Antoniak-Kiedos jest
krytykiem literackim, regionalistą,
animatorem kultury, nauczycielem
i wykładowcą. Ukończyła filologię
polską i studia doktoranckie
z zakresu literaturoznawstwa
na Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach. Przygotowuje
rozprawę doktorską o twórczości
poetyckiej Tadeusza Kijonki.
Wcześniej zafascynowała ją
twórczość autorów Piwnicy
Literackiej Remedium w Sosnowcu
i wciąż ma nadzieję, że przygotuje
książkę ze wspomnieniowymi
rozmowami na jej temat. Z TV
Zagłębie realizuje cykl wywiadów
telewizyjnych „Siadamy z kulturą”,
które można oglądać m.in.
na serwisie YouTube oraz na stronie
TV Zagłębie. Jest stypendystką
Marszałka Województwa Śląskiego.
W tym i ubiegłym roku otrzymała
stypendium Prezydenta Miasta
Sosnowca w Dziedzinie Kultury. 

Wyborne rozmowy

STULATKOWIE

arc TV Zagłębie
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LESZEK SZCZASNY

Co robił w Ruandzie?
Przez ponad tydzień z lubością
penetruję czystą i bezpieczną
stolicę Kigali, zwaną Singapurem
Afryki. Nad jeziorem Kivu,
przy granicy z Kongiem, spędzam
wigilię, szukając wina
bananowego. Na wsi z kolorowo
poubieranymi pasterkami
przemierzam plantacje kawy
i herbaty. Zamiast gonić
za popularnymi w Ruandzie
szympansami, wolę być blisko
przyjaznych ludzi – na weselu,
w rozśpiewanych i roztańczonych
świątyniach chrześcijańskich,
na festynie samorządowym,
w trakcie ludowych sądów
gacaca. Uczę się grać w igisoro
i odnotowuję pierwsze
zwycięstwa. Podziwiając tutejszą
przedsiębiorczość, sam daję
zarobić ulicznym krawcom.
W przerwach rozkoszuję się
świeżymi ananasami, bordowymi
awokado i japońskimi śliwkami
oraz szkolę się, jak reagować
na formułę „Muzungu,
faranga!!!”. I z dziećmi,
i z dorosłymi, przybijam
popularnego tu „żółwika”,
a fryzjerkom z Gisenyi,
kunsztownie zaplatającym czarne
warkoczyki, obiecuję, że
do Ruandy na pewno wrócę.

Więcej informacji o podróżniku
można znaleźć na stronie
internetowej:
www.leszekszczasny.blogspot.com
Można także napisać maila:
l.szczasny@interia.pl. 

Syl wia Ko sman

Le szek Szcza sny, z za mi ło wa nia
nie za leż ny glob tro ter, a w ży ciu
nie spo koj ny duch, był w lip cu go -
ściem Miej skiej Bi blio te ki Pu -
blicz nej, fi lii nr 1 przy ul. Kos sa -
ka w So snow cu. Czy tel ni cy i go -
ście bi blio te ki mie li nie po wta rzal -
ną oka zję, by prze żyć „Ru and kę
w Afry ce”. Po dróż nik opo wia dał
o swo jej po dró ży do Ru an dy, któ -
rą zwie dził w 2011 r. Slaj do wi sko
„Ru andka w Afry ce, czy li z pie -
kła do ra ju”, któ re za pre zen to wał
czy tel ni kom w So snow cu, jest
ma te ria łem przy go to wa nym
z trzy i pół ty go dnio wej wy pra wy
wła śnie do ser ca Afry ki.

O so bie pan Le szek mó wi
i pi sze krót ko: – Z wy kształ ce nia
je stem po li to lo giem i fi lo zo fem,
a z za mi ło wa nia spo łecz ni kiem,
fo to gra fem i przede wszyst kim
nie za leż nym glob tro te rem. Mam
mnó stwo ener gii, zmysł ob ser -
wa cji i swo je zda nie. Po nie waż
po dró żu ję na praw dę za gro sze,
je stem ży wym do wo dem na to,

że „chcieć to móc”. Do cie ram
w głąb da nej kul tu ry, czę sto
pod wa ża jąc zwią za ne z nią ste -
reo ty py. 

W 2010 ro ku wy dał książ kę
„Świat na wy cią gnię cie rę ki”,
a te raz już pi sze ko lej ną pt. „Afry -
kań ski rytm”. 

WITAJ W KRAJU

MILIONA UŚMIECHÓW

ITYSIĄCA WZGÓRZ!

Na lep kę z ta kim na pi sem otrzy -
mu je każ da oso ba, prze kra cza ją -
ca gra ni cę Ru an dy. Mia sta,
a w więk szo ści wio ski, le żą
na dzie siąt kach wzgórz. Sa mi Ru -
and czy cy przyj mu ją cu dzo ziem -
ców bar dzo go ścin nie. Są
uśmiech nię ci, sym pa tycz ni, po -
moc ni i… roz tań cze ni. – Za ra ża ją
do brym na stro jem, opty mi zmem
i po go dą du cha. Chęt nie po zu ją
do zdjęć i opo wia da ją o swo im
pań stwie – re la cjo nu je po dróż -
nik. – Ru an da to kraj kon tra stów.
Z jed nej stro ny to ma ły pod rów ni -
ko wy kraj, sło wem raj ty sią ca
wzgórz i mi lio na uśmie chów.
Z dru giej stro ny, pie kło, ja kim by -
ły bra to bój cze wal ki po mię dzy
Tut si i Hu tu w 1994 r., od cho dzi
po wo li na dru gi plan – mó wi pan
Le szek.

W Ru an dzie rzu ca się w oczy
nie by wa ła przed się bior czość. Ru -
and czy cy pró bu ją sprze dać
wszyst ko, czę sto bez po śred nio
od ra zu na uli cy, a pań stwo po -
zwa la na nie skrę po wa ny roz wój
ryn ku. – Przy kła do wo męż czy zna
pro po no wał oso bi ste ma lo wa nie
pa znok ci pa niom, po pro stu
na uli cy, a pa nie chęt nie ko rzy sta -
ły z tej moż li wo ści. Nie któ rzy
pro wa dzi li punkt, gdzie ła do wa ne
są te le fo ny ko mór ko we, bo nie
wszę dzie jest prąd, zwłasz cza
w ma łych wsiach. Spotkałem się
jesz cze z pu blicz nym far bo wa -
niem tka nin, ro bie niem i wy wo ły -
wa niem zdjęć za drob ną opła tą
oraz sprze da wa niem na uli cach
ubrań i bu tów. Czę ściej jed nak
moż na spo tkać się z tym, że Ru -
and czy cy ku pu ją po pro stu ma te -
riał i da ją do szy cia we dług wła -

sne go po my słu – do da je. Dba ją
tak że o ochro nę śro do wi ska, za -
bra nia jąc… po sia da nia i sprze da -
wa nia w skle pach fo lio wych wo -
recz ków i jed no ra zo wych re kla -
mó wek. Na gra ni cy skru pu lat nie
spraw dza ją ba ga że i zna le zio ne
wor ki po pro stu za bie ra ją. W skle -
pach za ku py są pa ko wa ne do pa -
pie ro wych to re bek. 
Ru an da roz wi ja się co raz szyb -
ciej. Nie bra ku je no wi nek tech no -
lo gicz nych, luk su so wych re zy -
den cji i sa mo cho dów. Do mi nu je
jed nak nie prze mysł, ale rol nic -
two. Wa run ki do pro wa dze nia
upraw są ide al ne. Upra wia się ka -
wę, her ba tę, ba weł nę, trzci nę cu -
kro wą,  głów nie na eks port,
a na po trze by kra ju ma niok, ba ta -
ty, pro so, sor go, ku ku ry dzę i wa -
rzy wa. Roz wi nię ta jest ho dow la
by dła, owiec i kóz. Z bo gactw na -
tu ral nych wy do by wa się ru dy: cy -
ny, wol fra mu, tan ta lu, fos fo ry -
tów. – W grud niu, kie dy by łem
w Ru an dzie, tem pe ra tu ra wy no si -
ła po nad 20 stop ni. Po ja wia ły się
rzę si ste ule wy, ale po go da jest
sło necz na. Pa ra so li uży wa się
głów nie ja ko ochro nę przed…
słoń cem. Wszę dzie za to moż -
na ku pić, do słow nie za gro sze,
pysz ne i so czy ste owo ce – mó wi
pan Le szek. 

WIERZĄ MOCNO, ALE

ŚWIĘTUJĄ… KRÓTKO

Msze świę te w Ru an dzie i in ne
na bo żeń stwa trwa ją bar dzo dłu go,
cza sem na wet po nad dwie go dzi -
ny, a pod czas mszy ksiądz dłu go
i chęt nie roz ma wia z wier ny mi.
Re li gij ność jest zresz tą chęt nie
ma ni fe sto wa na. – W środ ko wej
Afry ce do mi nu je chrze ści ja nizm,
a świą ty nie, na wet w dni po wsze -
dnie są peł ne wier nych – pod kre -
śla pan Le szek. – Msze przy po -
mi na ją wi do wi ska te atral ne. Jest
du żo tań ca i śpie wu. Po nad to Sło -
wo Bo że jest chęt nie gło szo ne
na uli cach – opo wia da po dróż nik. 
Na wet skle py ma ją re li gij ne na -
zwy, cho ciaż je dy nie nie wiel kie
fi gur ki świę tych Mi ko ła jów
na wy sta wach skle po wych i bil l -

bo ar dy re kla mu ją ce coca-co lę,
przy po mi na ły przy chod niom, że
zbli ża ją się świę ta. Skle py, któ re
sprze da ją zwy kłe ar ty ku ły prze -
my sło we, na zy wa ją się np. „Dar
Bo ga”. Re li gij ne na pi sy po ja wia -
ją się tak że na sa mo cho dach.
Choć nie czuć by ło at mos fe ry
zbli ża ją cych się świąt Bo że go
Na ro dze nia, to jed nak 25 grud -
nia msza świę ta by ła bar dzo uro -
czy sta. 

Pan Le szek uczest ni czył tak -
że w uro czy sto ściach za ślu bin,
w mie ście, jak i na pro win cji.
W mie ście obo wiąz ko wym ele -
men tem na kry cia gło wy był ka -
pe lusz u pań, a na pro win cji za ba -
wa od by wa ła się pod go łym nie -
bem. Pa ra mło da jed nak na wła -
snym przy ję ciu nie tań czy ła, od -
da jąc po le do po pi su – za pro szo -
ne mu ze spo ło wi mu zycz no -ta -
necz ne mu. Po uro czy stym po kro -
je niu tor tu, kil ku po sił kach
i trzech go dzi nach, przy ję cie we -
sel ne się za koń czy ło. Po dob nie
wy glą da ło we se le na wsi, ale za -
miast ze spo łu był di dżej. Sa mo
we se le, tak że krót kie, od by ło się
wła ści wie w… ku ku ry dzia nym
po lu. To ast zo stał wnie sio ny,
praw do po dob nie ze wzglę dów
re li gij nych, co ca -co lą, a każ dy
z go ści do stał skrom ny obiad i ka -
wa łek cia sta. Po trzech go dzi nach
pa ra mło da opu ści ła za ba wę,
a za ni mi ro ze szli się go ście. 

AU TO STO PU NIE ZNA JĄ, ALE

TAK SÓ WEK MA JĄ DO STA TEK

Sieć ko mu ni ka cyj na w Ru an dzie
jest bar dzo do brze roz wi nię ta.
Oprócz licz nie kur su ją cych au to -
bu sów, za trzy mu jących się na każ -
de żą da nie pa sa że ra, któ ry po pro -
stu pu ka w szy bę, da jąc znać, że
chce wy siąść i pła ci za prze jazd
po do tar ciu do wy zna czo ne go
miej sca, dzia ła ją set ki tak só wek.
Tak sów ka mi nie są jed nak sa mo -
cho dy, ale mo to ry i… ro we ry. Ro -
we ry jed nak wo żą lu dzi głów nie
na pro win cji za nie wiel ką opła tą,
a ba gaż ni ki ro we ro we są spe cjal -
nie przy sto so wa ne do prze wo że -
nia osób. In sty tu cji au to sto pu

Ruandczycy nie zna ją i prak tycz -
nie wszę dzie po ru sza ją się na ro -
we rach. 

– Wy obra ża łem so bie, że to
pań stwo afry kań skie jest brud ne
i za ku rzo ne. Jed nak nie moż -
na wszyst kich państw afry kań -
skich wrzu cać do jed ne go wor -
ka. Ca ły czas na uli cach pra cu ją
służ by po rząd ko we, a sto li ca te -
go pań stwa, Ki ga li, to barw ne,
ży we, gwar ne mia sto. Na uli -
cach miast spo ty ka się set ki lu -
dzi i sa mo cho dów. Sa mo Ki ga li
na zy wa ne jest Sin ga pu rem
Afry ki. Sta no wi sym bol do brze
roz wi ja ją ce go się mia sta i dość
bo ga te go, jak na Afry kę – opo -
wia da pan Le szek. 

Hymn te go kra ju roz po czy -
na się od słów: „Ru an da pięk -
na…”. – Do ty czy to z pew no ścią
kra jo bra zu i przy ro dy te go kra -
ju, ale tak że uro dy tych lu dzi.
Ru an da jest chy ba je dy nym kra -
jem na świe cie, w któ rym więk -
szość osób za sia da ją cych w par -
la men cie, sta no wią wła śnie ko -
bie ty. Ko bie ty w tym pań stwie
są bar dzo pięk ne. Sa mo pań -
stwo, choć nie wiel kie, war to
zwie dzić. Moż na to zro bić
za na praw dę nie wiel kie pie nią -
dze – pod su mo wał pan Le szek. 
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R(u)andka w Afryce
Podróżnik Leszek Szczasny zdradzał tajemnice afrykańskiej ziemi w ramach akcji MBP „Literaccy łowcy przygód na start”

Ruanda to państwo w środkowo-
wschodniej Afryce, położone
pomiędzy dwoma potężnymi
sąsiadami, Demokratyczną
Republiką Konga (dawniej
Zairem) na zachodzie
a Tanzanią na wschodzie. Oprócz
tego graniczy
z Ugandą na północy
i Burundi na południu. Jest
położona na bardzo
pofałdowanym terenie, skąd wziął
się przydomek Ruandy, Kraj
tysiąca wzgórz (fran. Pays des
Mille Collines /ˈpei dəmil kolin/;
Igihugu cy'Imisozi Igihumbi
w jęz. kiniarwanda). Jest to jeden
z najgęściej zaludnionych krajów
w Afryce. Stolicą Ruandy jest
liczące około 1 miliona
mieszkańców Kigali. Kraj jest
najbardziej znany z jednego
z najdramatyczniejszych
wydarzeń ostatnich
lat – ludobójstwa w 1994 roku,
w którym śmierć poniosło co
najmniej 800 000 ludzi. 

Ruanda piękna... Od tych słów rozpoczyna się hymn tego kraju - pięknego, ale i pełnego kontrastów. 
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Wzniesiona na począt-
ku XIX stulecia w bezpośrednim
sąsiedztwie klimontowskiego
dworu. Prawdopodobnie już
wcześniej istniała w tym miejscu
budowla sakralna. Zdają się to
potwierdzać zapiski parafii my-
słowickiej o nabożeństwach od-
prawianych w Klimontowie już
w roku 1793.

Według legendy, kaplicę zbu-
dowali wzięci do niewoli przez
pana Mieroszewskiego niemiec-
cy rycerze -rabusie  grasujący
swego czasu na naszych tere-
nach.

Inna legenda, pochodząca
z czasów Powstania Stycznio-
wego, głosi o związanym z ka-
plicą bohaterskim czynie Wan-
dy Malczewskiej (ciotki znane-
go malarza) – charyzmatycznej
mistyczki, nauczycielki, po-
wstańczej kurierki i pielęgniar-
ki, a obecnie Sługi Bożej. Otóż
podczas Powstania dwór kli-
montowski był często odwiedza-
ny przez polskich żołnierzy,
a sama kaplica miała być wyko-
rzystywana jako  miejsce ukry-
cia broni. Kiedy nadszedł tra-
giczny w skutkach kres narodo-
wego zrywu, Rosjanie nakazali
zburzenie świątyńki. Wysłany
w tym celu  oddział sołdatów
miał dokonać dzieła zniszcze-
nia. Wieść o tym dotarła
do przebywającej w zagórskim
dworze, wspomnianej Wandy
Malczewskiej, która nie zastana-
wiając się, dopadła pierwszej

lepszej bryczki i pognała co koń
wyskoczy do Klimontowa.

Żołnierze właśnie przystępo-
wali do rozbiórki, gdy pod ka-
pliczkę zajechała wielce wzburzo-
na pani Wanda. W charaktery-
styczny dla siebie, zdecydowany
sposób oświadczyła, że ten kto
pierwszy dotknie murów tej świę-
tej budowli, gromem z jasnego
nieba rażony natychmiast zosta-
nie. Żołnierze, czy to za sprawą
groźby, czy może raczej determi-
nacji „charakternej” niewiasty,
biorąc pod uwagę obecność coraz
bardziej wrogo nastawionego tłu-
mu klimontowskich włościan, po-
stanowili odstąpić od swych nie-
cnych zamiarów. Tak oto dzięki
obywatelskiej, cywilnej odwadze
mamy dzisiaj w granicach So-
snowca ten interesujący zabytek.

Po wielu latach mieszkańcy
Klimontowa uczcili pamięć
wspaniałej kobiety, nadając jej
imię parkowi, na którego skraju
usytuowana jest kaplica.

Budowla ta bywa również na-
zywana kaplicą Wandy Mal-
czewskiej, co wydaje się być
w pełni uzasadnione.

Kaplica dworska w Klimontowie

Jest pa miąt ką po cza sach, gdy
Rzecz po spo li ta znaj do wa ła się
pod za bor czym uci skiem swych
są sia dów. Wła śnie wte dy, po -
przez zie mie dzi siej sze go So -
snow ca po pro wa dzo no pierw szą
w Kró le stwie Pol skim li nię ko le -
jo wą. By ła to słyn na Dro ga Że -
la zna War szaw sko -Wie deń ska,
któ ra do tar ła w 1847 ro ku
do Ma czek – zwa nych wów czas
Gra ni cą. W rok póź niej na Bia -
łej Prze mszy ukoń czo no bu do wę
pięk ne go, ka mien ne go mo stu
gra nicz ne go. Ofi cjal ne otwar cie
li nii na stą pi ło 1 kwiet nia 1848
roku i wów czas  po no wiut kim
mo ście prze mknę ły pierw sze po -

cią gi roz kła do we. Był to czas
wiel kiej pro spe ri ty, za rów no dla
Ma czek, jak i dla ro dzą ce go się
prze my sło we go Za głę bia. Kres
„gra nicz nej ka rie ry” mo stu przy -
nio sła I woj na świa to -
wa – w 1914 roku  bu dow la zo -
sta ła czę ścio wo wy sa dzo -
na w po wie trze przez woj ska
au striac kie. Po od zy ska niu
niepodległości most prze stał łą -
czyć te re ny dwóch za bo rów, sta -
jąc się ma low ni czo po ło żo nym
za byt kiem tech ni ki i waż ną pa -
miąt ką hi sto rycz ną. 

Bę dąc w Macz kach, war to
rów nież zo ba czyć nad szarp nię ty
zę bem cza su gmach dwor ca ko le -

jo we go z 1848 ro ku. Z ostat nich,
opty mi stycz nych in for ma cji wy ni -
ka, że nad cho dzą do bre cza sy dla
tej wspa nia łej, uni ka to wej bu dow -
li.  Wśród miejsc god nych po zna -
nia znaj du ją się ko ściół św. Pio tra
i Paw ła (1892 r.), naj star sza w re -
gio nie wie ża ci śnień (1880 r.),  ka -
pli ca (1857 r.), po mnik Ta de usza
Ko ściusz ki i Krzyż Wol no ści.

God na uwa gi jest tak że tu tej -
sza ar chi tek tu ra. Wpraw ne oko
do cie kli we go tu ry sty z pew no -
ścią do strze że licz ne obiek ty
z cza sów, gdy Macz ki na zy wa no
Gra ni cą.

Tekst i zdjęcia: Artur Ptasiński

Most kolejowy w Maczkach

Z KU RIE REM PO SO SNOW CU

Wa ka cje na me dal
Już po raz czwar ty gru pa dzie ci z Ukra iny (Ko ło my -
ja, Sta ry Ska łat) go ści ła na ko lo niach w So snow cu.
Dzie ci wspól nie z opie ku nem – ks. Ra fa łem Chaj -
du gą – zwie dzi li m.in. Ogro dzie niec, Ła giew ni ki,
Kwa śniów, Wie licz kę oraz Wą chock. Na za koń cze -
nie ich po by tu w Miej skim Ośrod ku Spor tu i Re kre -
acji od by ło się uro czy ste po że gna nie. W trak cie spo -
tka nia dzie ci za pre zen to wa ły umie jęt no ści wo kal ne
oraz wrę czy ły sym bo licz ne po dzię ko wa nia dla
wszyst kich osób i in sty tu cji, któ re wspar ły ideę po -
by tu dzie ci ukra iń skich w So snow cu. W spo tka niu
uczest ni czy li Ja ro sław Pię ta, po seł na Sejm RP, któ -
ry w imie niu za rzą du Za głę bia So sno wiec prze ka -
zał oko licz no ścio we ko szul ki w bar wach na ro do -
wych, Wil helm Zych, wi ce prze wod ni czą cy Ra dy
Miej skiej w So snow cu, Sła wo mir Kor czyń ski, wpół -
po my sło daw ca ko lo nii, Edward Bo ber, rad ny Ra dy
Miej skiej w Dą bro wie Gór ni czej, a tak że przed sta -
wi cie le PCK, MOPS oraz za przy jaź nio nych przed -
się bior ców. red

Be ata Ostro wic ka (na zdjęciu), au tor -
ka 23 ksią żek przy go do wych dla
dzie ci i mło dzie ży, by ła 22 sierp nia
go ściem Miej skiej Bi blio te ki Pu -
blicz nej. Naj młod si uczest ni cy bi -
blio te ki mie li oka zję za dać py ta nia
pi sar ce i do wie dzieć się, skąd czer -
pie po my sły do swo ich ksią żek, w ja -
ki spo sób jej bo ha te ro wie otrzy mu ją
imio na i jak wy glą da dzień pra cy pi -
sar ki. A kie dy już książ ka zo sta nie
na pi sa na, to co się z nią da lej dzie je
w wy daw nic twie i dru kar ni. 

– Naj pierw mu si być po mysł.
Mu szę wy obra zić so bie mo ich bo -
ha te rów, wy my ślić ich lo sy, co się
bę dzie z ni mi dzia ło i ja kie bę dzie
za koń cze nie. Wte dy za czy na się pi -
sa nie. Kie dy hi sto ria jest skoń czo na,
mo ja książka tra fia do wy daw nic -
twa, gdzie jest czy ta na, ilu stro wa na,
a po tem dru ko wa na – wy ja śnia ła pi -
sar ka.

Trze ba wy my śleć po stać głów -
ne go bo ha te ra. – Pew ne go dnia bu -
dzi się Dzi ko lu dek. Kie dy się bu dzi
i chce wstać, to koł dra ła pie go
za no gi, więc wsta jąc, przy oka zji
prze wra ca kloc ki. Ha łas bu dzi po -
zo sta łych człon ków ro dzi ny. Jak się
ba wi w ogród ku, to jest ca ły brud -

ny, a jak sie dzi przy sto le i je po si -
łek, to dzi ko lu dek za mie nia się
w pro siacz ka -świ niacz ka. Zna cie
więc mo że ja kie goś dzi ko lud -
ka? – py ta ła pi sar ka. – Po my sły bio -
rą się czę sto… z co dzien no ści – do -
da ła. 

Książ ka po sta je w cią gu kil ku -
na stu mie się cy. – Zwy kle na pi sa nie
książ ki zaj mu je mi oko ło 12 mie się -
cy. Pra cu ję w do mu, więc cza sa mi
cięż ko mi się zmo bi li zo wać, ale bar -
dzo to lu bię – stwier dzi ła pi sar ka. 

Spo tka nia z czy tel ni ka mi cza sa mi
też in spi ru ją. – W jed nej z ksią żek
bo ha ter ką jest dziew czy na, któ ra
przy je cha ła z ma łej miej sco wo ści
do du że go mia sta i cią gnie za so bą
ba gaż złe go do świad cze nia z dzie ciń -
stwa. Mia łam po mysł na pierw szą
sce nę, na to, co się bę dzie da lej dzia -
ło i na za koń cze nie, ale nie mia łam
po my słu na imię bo ha ter ki. Przez pół
książ ki by ła To sią, po tem An to sią,
na stęp nie Zo sią, ale ca ły czas czu -
łam, że to imię do niej nie pa su je.
Pod czas jed ne go ze spo tkań w Kra -
ko wie po ja wi ła się bar dzo prze bo jo -
wa dziew czy na. Mia ła na imię Mar -
cy sia. Tak mi przy pa so wa ła, że mo ja
bo ha ter ka zo sta ła Mar cy sią – opo -
wia da ła Be ata Ostro wic ka. 

Nie wy klu czo ne, że ze spo tka -
nia w So snow cu też na ro dzi się
no wa hi sto ria. Naj młod si czy tel ni -
cy za pro po no wa li hi sto rię o tik-ta -
kach. O tym, że by… dzie ci ich nie
ja dły. SK

„Li te rac cy łow cy przy gód
na start”, czy li ak cja let nia Miej -
skiej Bi blio te ki Pu blicz nej
w So snow cu, cie szy ła się ol -
brzy mią po pu lar no ścią dzie ci
i mło dzie ży. Uczest ni cy od by li
po dró że po naj cie kaw szych za -
kąt kach świa ta, dzię ki któ rym
mie li szan sę prze żyć wspól nie
z bo ha te ra mi ksią żek nie za po -
mnia ne przy go dy, wy ru szyć
do miejsc, w któ rych ni gdy nie
by ły. 

Atrak cji nie bra ko wa ło w wy -
po ży czal ni dla dzie ci Bi blio te ki
Głów nej przy ul. Ze ga dło wi -
cza 2. Czy tel ni cy każ dy ty dzień
spę dzi li w in nej kra inie geo gra -
ficz nej i hi sto rycz nej. Od by li po -
dróż do Sta ro żyt ne go Egip tu.
Wraz z Kle opa trą po zna ły po ło -
że nie geo gra ficz ne, ję zyk i kul -
tu rę Egip tu. Uczest ni czy ły rów -
nież w ob rzę dzie mu mi fi ka cji
fa ra ona. Od da ły hołd wiel kie mu
wład cy, a je go za bal sa mo wa ne

cia ło zło ży ły w pod ziem nym
gro bow cu i po wie rzy ły bo go wi
Se to wi, wład cy ciem no ści. Do -
dat ko wo, przy orien tal nych
dźwię kach mu zy ki, dzie ci pre -
zen to wa ły przy go to wa ne stro je
i umie jęt no ści ta necz ne. Na ko -
niec na wszyst kich po dróż ni ków
cze ka ła uczta, czy li pysz na „ka -
sza po egip sku” i pre zen ty
od Kle opa try. 

Bi blio te ka rze ze wszyst kich
fi lii sta nę li na wy so ko ści za da -

nia. Dla dzie cia ków przy go to -
wa no wy ciecz ki, raj dy ro we ro -
we, pod cho dy, pro jek cje fil mo -
we, kon kur sy, spo tka nia au tor -
skie, a na wet warsz ta ty
su rvi va lu, czy li sztu ki prze trwa -
nia. Dzie ci wy lą do wa ły na bez -
lud nej wy spie, tra fi ły do tro pi -
kal nej dżun gli, a tak że… na bie -
gun. Zwie dzi li prak tycz nie…
ca ły świat, nie wy da jąc zło tów -
ki. To by ła nie mal po dróż za je -
den uśmiech. SK

Dzi ko lud ki, kło po ty i sta re za gad ki

Łowcy przygód zwie dzi li ca ły świat 

Przedstawiamy oryginale,
staropolskie zagadki
z XVII wieku, które pisarka
umieściła w jednej ze swych
książek. Zapraszamy Czytelników
do gimnastykowania głowy:

Ponad wodą u rzeczki chodzi rycerz
śmiały. Zobaczyły go kumeczki
i pouciekały.

Ma nogi, nie chodzi, ma rogi, nie bodzie. 

Dwaj synowie i dwaj ojce, gdy byli
na łowach w lesie, zastrzelili trzy
zające, a każdy po jednym lisie. 

W lesie ścięto, w domu zgięto.
W stajni stało, ogon dało. Na ręce
wzięto – płakało.

Wszystkim potrzebnam, a nikt
mnie nie żąda. Ten, czyją jestem, już
mnie nie ogląda.
Ten, co mię zdziałał, dla siebie nie
życzy. Ten, co mię kupił, sobie nie
dziedziczy.

Prawidłowe odpowiedzi: bocian;
stół; dziadek, ojciec i syn; smyczek;
trumna. 
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Arc MBP

Akcja letnia MBP cieszyła się dużą popularnością. 
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Krzysz tof Po lacz kie wicz

– Wia do mo, że do ko na li śmy du -
żych ro szad w skła dzie, ma my
kil ku no wych za wod ni ków i głę -
bo ko wie rzy my w to, iż ja kość
dru ży ny jest pod nie sio na,
a dzię ki te mu zre ali zu je my cel.
Wcze śniej pu blicz nie po wie -
dzia łem, że gra my o miej sca 5-
8, jed nak dziś mo gę po wie dzieć,
że po pod pi sa niu kil ku umów
spon sor skich, ten ze spół nie tyl -
ko stać na awans z 2-3 miej sca,
ale na wy gra nie tej li gi. Ce lem
Za głę bia So sno wiec w tym se -
zo nie jest zwy cię stwo w roz -
gryw kach, czy li za ję cie pierw -
sze go miej sca, na to miast mi ni -
mal ny cel, to miej sce 3., któ re
jest pre mio wa ne bez po śred nim
awan sem – ta kie de kla ra cje
przed se zo nem zło żył pre zes
pił kar skie go Za głę bia, Mar cin
Ja ro szew ski.

Ro szad, o któ rych mó wił
pod czas spe cjal nej kon fe ren cji
pra so wej przed roz po czę ciem
se zo nu pre zes Ja ro szew ski, by ło
fak tycz nie spo ro. Z ze spo łem
po że gna ło się kil ku na stu pił ka -
rzy, a w ich miej sce przy szła
licz na gru pa. Ma te usz Ma trac ki,
Woj ciech Fa bi siak (obaj bram -
ka rze), Krzysz tof Mar kow ski,
Da niel Ku tar ba (obaj obro na),
Se ba stian Du dek, Mi łosz Ko zak,
Ka mil Za lew ski, Da wid Ryn dak
(wszy scy po moc), Ja kub Arak
i Piotr Giel (obaj atak). To gru -
pa pił ka rzy, któ ra wio sną za si li -
ła Zagłębie. Dla Mar kow skie go
i wy cho wan ka Ryn da ka to po -
wrót na Lu do wy.

Pierw szy mecz se zo nu i efek -
tow na wy gra na 4:1 nad Sta lą
Mie lec, po któ rej Zagłębie za sia -
dło na fo te lu li de ra, spra wi ła, że
ape ty ty wśród ki bi ców zo sta ły
moc no roz bu dzo ne. Zim ny
prysz nic przy szedł jed nak bar dzo
szyb ko, bo dwa ko lej ne me cze to
po raż ki so sno wi czan. W chwi li
odda wa nia te go ma te ria łu Za głę -
bie ma na kon cie dwa zwy cię stwa
i dwie po raż ki. I świa do mość, że
ła two na pew no nie bę -
dzie. – Po pierw szych nie po wo -
dze niach nie chcia łem do dat ko -
wo wpro wa dzać ner wo wej at -
mos fe ry. Wiem, że ten ze spół
stać na do bry wy nik. Cier pli wość
i spo kój. Ufam chło pa kom, ufam
szta bo wi tre ner skie mu. To na -
praw dę spe cy ficz na li ga. Tu taj
każ dy punkt trze ba wy szar pać.
Mo że to do brze, że po tknę li śmy
się tak szyb ko? – za sta na wia się
Ja ro szew ski, któ ry na każ dym
kro ku pod kre śla sta bil ną sy tu ację
klu bu. – Dzię ki na sze mu me ce -
na so wi, któ rym jest gmina So -
sno wiec, a tak że Ra dzie Miej -
skiej, ma my do brą sy tu ację. Sta -
ra my się wszyst kich prze ko ny -
wać, że war to in we sto wać
w pierw szy ze spół, a tak że w licz -
ne gru py mło dzie żo we, gdyż pra -
cu je my z ponad 400 dzieć mi. Ta
współ pra ca z mia stem po zwa la
my śleć i spo koj nie pra co wać. Tu -
taj ni ski ukłon w stro nę gmi ny,
za to, że zo stał za ak cep to wa ny
pro gram ter mi nów wpłat okre ślo -
nych kwot. Dzię ki te mu sta li śmy
się klu bem wia ry god nym, pła cą -
cym swo je zo bo wią za nia ter mi -
no wo. To wszyst ko prze kła da się

na moż li wo ści po zy ski wa nia i za -
trud nia nia za wod ni ków, któ rzy
czę sto zga dza ją się u nas grać
za pie nią dze ciut mniej sze, ale
pew ne. W ze sta wie niu Za rząd
Mia sta, Ra da Miejska, MOSiR,
Klub, bio rąc pod uwa gę wszyst -
kie zmien ne, moż na po wie dzieć,
że współ pra ca wy glą da wzo ro wo.
Każ dy pro blem, a ich aku rat nie
bra ku je w co dzien nej pra cy, jest
za ła twia ny szyb ko. Ży czył bym
wszyst kim pre ze som klu bów
w Pol sce, by mie li ta kie wa run ki
pra cy jak ja. Je że li wszy scy w So -
snow cu idzie my w jed nym kie -
run ku i nie ma tzw. ha mul co we -
go, to mu si my osią gnąć swój
cel – do da je Ja ro szew ski.

– Wy ko na li śmy ka wał mo -
zol nej pra cy, gdy pił ka rze by li
na urlo pach, my cięż ko pra co wa -
li śmy z pre ze sem, bu du jąc ze -
spół. Jego trzon sta no wią pił ka -
rze, któ rzy spraw dzi li się w cięż -
kich wio sen nych bo jach.
Do bra li śmy do te go no wych za -
wod ni ków, ta ką świe żą krew,
a wi sien ką na tor cie jest trans fer
Se ba stia na Dud ka. Po do ba ły mi
się je go sło wa, iż przyj ście
do Za głę bia jest dla nie go wy -
zwa niem, a nie de gra da cją. Nie
by ły dla nie go naj waż niej sze
pie nią dze, a cel i po mysł na je go
re ali za cję. Bar dzo nas cie szy, że
nie za sta na wiał się, tyl ko chciał
z na mi być – po wie dział tre ner

Smy ła, któ ry po pierw szych nie -
po wo dze niach nie ukry wał, że
w po łą czo nej II li dze ła twych
spo tkań nie bę dzie. – Pew nie, że
chciał bym, aby każ dy mecz
ukła dał nam się jak ze Sta lą, że
po kil ku mi nu tach pro wa dzi my
i kon tro lu je my mecz. Bę dzie my
dą żyć do te go, aby w każ dym
me czu przej mo wać ini cja ty wę.
Spo kój i kon se kwen cja w dzia ła -
niu. Tym mu si my się cha rak te ry -
zo wać. Umie jęt no ści są. Jak
resz ta czyn ni ków za gra, to my -
ślę, że koń co wy suk ces zo sta nie
do pię ty – do da je szko le nio wiec
Za głę bia.

Peł ne opty mi zmu są tak że
wła dze mia sta. – War to iść

do ce lu ma ły mi, ale pew ny mi
kro ka mi. Bę dzie my utrzy my -
wać bu dżet na ta kim po zio mie,
ja ki był do tych czas, by wspie -
rać klub. W mia rę moż li wo ści
i suk ce sów spor to wych, mo że
uda się, by wspar cie by ło więk -
sze.  Jed no cze śnie pra cu je my
nad in ny mi kwe stia mi, w tym
za ple czem spor to wym, czy
otocz ką, sam fakt że am ba sa do -
rem aka de mii zo stał Ar tur Bo -
ruc. To jest du ży pre stiż, po ka -
zu je to, że Za głę bie jest po zy -
tyw nie po strze ga ne, sko ro ta kie
gwiaz dy jak Ar tur Bo ruc uży -
cza ją wi ze run ku. Ko lej ną ta ką
in for ma cją jest po wo ła nie pla -
ców ki oświa to wej, ja ką jest
bur sa szkol na. Ozna cza to, że
bę dzie my mo gli za pra szać mło -
dzież, któ ra bę dzie mo gła  się
kształ cić w kla sach spor to -
wych. W nie dłu gim cza sie ta
bur sa zo sta nie wcią gnię ta
w Ze spół Szkół Ogól no kształ -
cą cych nr 14. Bę dzie ona wy -
ko rzy sty wa na na po trze by klu -
bu i aka de mii. Du żym suk ce -
sem klu bu był osią gnię ty
wy nik, je że li cho dzi o fre kwen -
cję pu blicz no ści. Jest to bar dzo
waż ny ele ment, gdyż dru ży -
na oprócz suk ce sów po trze bu je
rów nież ki bi ców, któ rzy ją
wspie ra ją. Do dat ko wo my ja ko
gmi na bę dzie my sta ra li się za -
go spo da ro wać te ren przy ul.
Kre so wej, by jak naj le piej
wspo móc klub i aka de mię – po -
wie dzia ła Agniesz ka Cze chow -
ska -Ko peć, za stęp ca pre zy den -
ta mia sta od po wie dzial na m.in.
za sport.

Zagłębie gra o awans
Czy piłkarzom z Sosnowca uda się wreszcie wyrwać z II ligi?

Zmarł  Wal de mar
Tor bus
W wie ku 83 lat zmarł Wal de mar
Tor bus, je den z naj lep szych tre ne -
rów mło dzie żo wych w hi sto rii Za -
głę bia So sno wiec. 23 sierp nia w ka -
pli cy na cmen ta rzu przy al. Mi rec -
kie go od by ły się uro czy sto ści
po grze bo we.

Wal de mar Tor bus na le żał
do gro na szko le niow ców, o któ rych
rze kło się ma wiać, że mie li tzw. no -
sa i za wsze po zna wa li się na ta len cie
dzie ci i mło dzie ży.  Był tre ne rem
m.in. An drze ja Ja ro si ka i Ja na Lesz -
czyń skie go. W 1962 ro ku wraz z re -
pre zen ta cją ju nio rów Za głę bia Dą -
brow skie go zwy cię żył w pre sti żo -
wych, ogól no pol skich roz gryw kach
o pu char im. Je rze go Mi cha ło wi cza.
Rok póź niej z ju nio ra mi na sze go
klu bu się gnął po wi ce mi strzo stwo
Pol ski.

– Tre ner Wal de mar Tor bus był
wspa nia łym czło wie kiem, nie zwy -
kle sza no wa nym w na szym klu bie,
nie tyl ko za pra cę, ale przede
wszyst kim za wie dzę i dar szli fo wa -
nia pił kar skich ta len tów. Skła da my
wy ra zy głę bo kie go współ czu cia ro -
dzi nie i bli skim zmar łe go – po wie -
dział Ma ciej Wa sik, rzecz nik so sno -
wiec kie go klu bu. KP

Udany początek
beniaminka
Bar dzo do brze roz po czę ły se zon
pił kar ki Czar nych. Be nia mi nek eks -
tra li gi w trzech pierw szych me czach
za no to wał dwie wy gra ne i re mis.

Po wy gra nej u sie bie z KKP
Byd goszcz i re mi sie z eki pą z Bia -
łej Pod la skiej na sza dru ży na za li -
czy ła pierw sze wy jaz do we zwy cię -
stwo. Czar ne po ko na ły FC AZS
AWF Ka to wi ce 2:0.

O wy gra nej prze są dzi ła do bra
koń ców ka w wy ko na niu so sno wi -
cza nek. Przez więk szość me czu
trwa ła za cię ta, wy rów na na wal ka.
W koń co wej fa zie to jed nak nasz
ze spół prze jął ini cja ty wę, cze go
efek tem by ły dwa tra fie nia. W 74
mi nu cie do siat ki tra fi ła Mar le -
na Ko niecz na, a dzie sięć mi nut
póź niej wy nik usta li ła Ka ro li -
na Grusz ka.

– Bra wo dziew czy ny! Ze spół
grał kon se kwent nie, do koń ca wie -
rzył w suk ces. W koń ców ce dziew -
czy ny prze chy li ły sza lę na swo ją ko -
rzyść. Po czą tek roz gry wek na praw -
dę mo że na pa wać opty mi zmem, ale
nie po pa da my w eu fo rię. Do sko na le
wie my, nad czym jesz cze mu si my
pra co wać – przy zna ła trenerka Czar -
nych, Agniesz ka Droz dow ska. KP

Kolejny sukces
trenera
Tomasz Hałat z Sosnowca ponownie
osiągnął sukces jako trener drużyny
Domów Dziecka, która
reprezentowała nasz kraj na 2.
Mistrzostwach Świata Domów
Dziecka. 

Re pre zen ta cja Pol ski w ze szłym
ro ku wy wal czy ła mi strzo stwo
świa ta, a w tym ro ku po now nie
gra ła w fi na le, jed nak tym ra zem
uzna ła wyż szość re pre zen ta cji Ro -
sji. Nasz ze spół prze grał po rzu -
tach kar nych 1:2 (po 3 pró by). 

Mi strzo stwa ro ze gra ne zo sta ły
na sta dio nie Le gii War sza wa.
Łącz nie by ło 26 dru żyn z ca łe go
świa ta, mię dzy in ny mi Bra zy lia,
Jor da nia, RPA, Wiet nam, Hisz pa -
nia, Fran cja, Niem cy i wie le in -
nych.  War to za zna czyć, iż tre ner
To masz Ha łat z dru ży ną so sno -
wiec kich do mów dziec ka wy wal -
czył mi strzo stwo Pol ski w 2010 ro -
ku. W tym ro ku grupa do tar ła
do ćwierć fi na łu, od pa da jąc z póź -
niej szym mi strzem Pol ski po rzu -
tach kar nych. Po ty tuł się gnę ła
dru ży na z Kra śni ka. 

Ser decz nie gra tu lu je my i ży -
czy my ko lej nych suk ce sów! KP

Na po cząt ku sierp nia na pla ży w Ust ce ro ze -
gra ny zo stał su perfi nał Mi strzostw Pol ski
w Be ach Soc ce rze. Wy stą pił w nim To nio Te -
am So sno wiec (na zdjęciu), któ ry grał w tur -
nie ju ba ra żo wym o awans do eks tra kla sy. Za -
wod ni kom z So snow ca ta sztu ka się uda ła
i w se zo nie 2015 za gra ją w eks tra kla sie.

Sześć ze spo łów bio rą cych udział w roz -
gryw kach zo sta ło po dzie lo nych na dwie gru -
py. W gru pie I ry wa li za cja wy glą da ła na stę -
pu ją co: Sport Pub Ra pid Lu blin – Bry -
za Sztu to wo 5:6, KU AZS SAN
Łódź – Bry za Sztu to wo 6:0, KU AZS SAN
Łódź – Sport Pub Ra pid Lu blin 3:2, na to -
miast w gru pie II od no to wa no wy ni ki: Bec -
pak Fir tech Zdro wie Gar wo lin – To nio Te am
So sno wiec 6:4 (3:1, 2:2, 1:1), bram ki dla To -
nio Te am: Ko wal ski, 2x R. Ki kla isz, Gim zia;
Wo do mex Bo ja no – To nio Te am Słupsk 4:6
(2:2, 2:4, 0:0), bram ki dla To nio Te am: 3x R.
Ki kla isz, Ko wal ski, S. Kraw czyk; Wo do mex
Bo ja no – Bec pak Fir tech Zdro wie Gar wo -
lin 2:3 (2:2, 0:0, 0:1).

W pierw szym me czu pół fi na ło wym KU
AZS SAN Łódź zre mi so wał z To nio Te am
So sno wiec 4:4, 0:2 rz. k. (1:2, 1:1, 2:1, 0:0
dogr., 0:2 rz. k.). Po dwie bram ki dla To nio
Te am zdo by li Ki kla isz i Gim zia. De cy du ją -
ce go kar ne go zaś strze lił Chło sta. Dru gi
mecz ro ze gra ły dru ży ny Bec pak Fir tech
Zdro wie Gar wo lin i Bry za Sztu to wo za koń -
czo ny wy gra ną 7:6. W me czu fi na ło wym To -

nio Te am So sno wiec zmie rzył się z Bec pak
Fir tech Zdro wie Gar wo lin, ule ga jąc 5:6
(1:3, 1:1, 3:2). Bram ki dla To nio Te am: Ko -
wal ski, Świecz ka, Kraw czyk, Chup tyś, Pa -
łasz. Mi mo tej po raż ki eki pa z So snow ca
wraz z Bec pak wy wal czy ła awans do eks tra -
kla sy.

Skład To nio Te am So sno wiec:
Szy mon Pal czew ski (k), Ma te usz Tu tak, Se ba stian
Kraw czyk, Mar cin Kraw czyk, Mi chał Zió łek, Kor dian
Świecz ka, Ar tur Pa łasz, Re mi giusz Chło sta, Emil
Gim zia, Ra fał Ki kla isz, Mar cin Chup tyś, Ra do mir Ko -
wal ski. 
Tre ner: Ma riusz Za dęc ki.

Tonio Team w ekstraklasie

arc Zagłębie Sosnowiec

Kibice liczą na to, że piłkarze Zagłębia będą mieli więcej okazji do takiej radości. 

arc To nio Te am So sno wiec
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co? gdzie? kiedy?

Poziomo: 1 – kończy pierwszy kwartał, 5 – do odmówienia po
spowiedzi, 8 – metal na obrączki, 9 – mieszkanko papugi, 10 –
kolorowe ołówki, 11 – tatarska niewola, 12 – kobiecy głos, 14 –
zniechęcenie, 16 – litera łacińskiego alfabetu, 17 – ubikacja
malucha, 19 – grecki bóg słońca, 21 – kapitan Nautilusa z książki
J. Verne’a, 22 – najwyższe góry Europy, 25 – gatunek śledzia, 28
– tekturowe pudło, 29 – manna, perłowa, jęczmienna, 30 –
muza, opiekunka astronomii, 32 – laska z ozdobną gałką –
atrybut hetmana, 34 – na nią nigdy nie jest za późno, 35 –
egzotyczny owoc lub gagatek, 36 – do cięcia, 37 – muza,
opiekunka poezji miłosnej, 38 – trujący grzyb, 39 – miejsce,
gdzie dawniej ścinano głowy.

Pionowo: 1 – obuwie Indian, 2 – korek, 3 – do gotowania wody,
4 – pirat, 5 – brzydko o kimś niezgrabnym, 6 – wyspa na M.
Śródziemnym, 7 – gatunek krokodyla, 13 – niejedna w
przychodni lekarskiej, 15 – przekazywanie myśli na odległość,
18 – obraz w cerkwi, 20 – ogół czasopism, 23 – karetka
pogotowia, 24 – pobiera opłaty, 26 – muzeum pod gołym
niebem, 27 – grecki bóg sztuki lekarskiej, 28 – mocno
wysuszona cienka kiełbasa, 31 – dziewięcioosobowy zespół,
33 – wśród sztućców. 

Rozwiązanie krzyżówki numer 7/2014: DARIUSZ GAWIN – WIELKI ZWROT
Na gro dy otrzy mu ją: Alek san dra Rusz niak z So snow ca, Ma rio la Tu taj-Trze biń ska z So snow ca, Ar tu r Adam ski z Bę dzi na.
UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.

Nagrody ufundowało Wydawnictwo ZNAK.

Philip Kazan

Apetyt (Wyd. ZNAK)

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) 296 06 53-54
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
Izba Wytrzeźwień

(32) 266 10 30
Schronisko dla zwierząt

(32) 293 75 56 
Całodobowa Pomoc

Drogowa 

505 230 311
Taxi

(32) 677 77 77

KUPON
krzyżówka nr  8

✂

Ape tyt rośnie w mia rę czy ta nia…
„Ape tyt” to po dróż zmy sła mi wy obraź ni po śre dnio wiecz nej Flo ren cji. Głów nym bo -
ha te rem jest Ni no La ti ni. Już od naj młod szych lat wie dział, co jest je go naj więk szą pa -
sją. Mie sza jąc skład ni ki, do da jąc przy pra wy, od da je się swo jej pa sji – go to wa niu. Szu -
ka jąc sma ku ide al ne go, sta ra się za po mnieć o cięż kim prze ży ciu, ja kim by ła śmierć mat ki oraz o pro -
ble mach. Je go sztu ce go to wa nia nie po tra fią się oprzeć Me dy ce usze, kar dy na ło wie, a na wet sam pa pież. 
Kie dy je go uko cha na Tes si na zo sta je zmu szo na do ślu bu z pod sta rza łym ary sto kra tą, Ni no za tra ca
się w pra cy. Obłęd ne uczty, roz pust ne kur ty za ny, po tra wy, któ re mą cą zmy sły – tyl ko on po tra fi wy -
cza ro wać spek takl, któ ry za chwy ca od Flo ren cji po Rzym. Ale raz roz bu dzo ny ape tyt nie da o so bie
za po mnieć. Tak jak pierw sza mi łość, któ rej nie na kar mią sa me wspo mnie nia. Je śli dro ga do ser ca
wie dzie przez żo łą dek, Ni no uży je naj wy kwint niej szych sma ków, by od zy skać uko cha ną.
„To książ ka o si le ge niu szu ku li nar ne go. Opo wieść, któ ra po bu dza zmy sły i ape tyt na ży cie” – tak
w skró cie opi su je książ kę Woj ciech Mo dest Ama ro – so sno wi cza nin, pierw szy w Pol sce re stau ra tor,
któ ry otrzy mał gwiazd kę Mi che lin. 

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym
dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które prosimy przesłać
wraz z wyciętym kuponem na adres redakcji 
(41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11) do 20 września 2014 r.

Wśród autorów poprawnych rozwiązań
rozlosowane zostaną nagrody, które prosimy
odbierać osobiście w redakcji.

Aleksandra Szarłat

Celebryci z tamtych lat (Wyd. ZNAK)

Pry wat ne ży cie wiel kich gwiazd PRL-u
Du żo się mó wi o dzi siej szych ce le bry tach. Ka li na Ję dru sik, Da niel Ol brych ski,

Be ata Tysz kie wicz, Ma ry la Ro do wicz, Woj ciech Gą sow ski, Le opold Tyr mand, Zby -
szek Cy bul ski, Jan No wic ki, Ma rek Hła sko, Agniesz ka Osiec ka… Czy oni rów nież
ni mi by li? Czym róż ni li się od dzi siej szych „gwiazd” z pierw szych stron ga zet? Jak wy glą da ło ich
ży cie? Jak spę dza li wol ny czas? Skąd bra li eks tra wa ganc kie stro je? Dzi siaj gwiaz dy po zu ją
na „ścian kach” i by wa ją na ban kie tach, a co trze ba by ło ro bić w cza sach PRL-u, aby tra fić do to -
wa rzy skiej śmie tan ki? 

Od po wie dzi na te i wie le in nych py tań zna leźć moż na w książ ce Alek san dry Szar łat. „Ce le bry -
ci z daw nych lat” to zbiór plo tek, le gend, ale tak że praw dzi wych hi sto rii oraz ca ła ma sa żar to bli -
wych aneg dot opo wia da nych przez sa mych bo ha te rów tam tych cza sów. Czy ta jąc tę książ kę, prze -
ko na my się, że ży cie za ku li sa mi ów cze sne go show -biz ne su, nie jed no krot nie by ło cie kaw sze od te -
go, któ re zna my współ cze śnie.

John Geddes

Najemnik (Wyd. ZNAK)

Elek try zu ją ca hi sto ria na jem ni ka – naj sku tecz niej sze go żoł nie rza do wy na ję cia
„Na jem nik” to praw dzi wa hi sto ria Joh na Ged de sa – czło wie ka, któ ry stał się

jed nym z naj bar dziej ce nio nych na ryn ku „spe cja li stów” od woj ny. W peł ni
poświęcił się swo jej pra cy, aż w koń cu sta ła się je go uza leż nie niem. Wie lo krot nie na wła sne ży -
cze nie znaj do wał się w sa mym środ ku wo jen ne go pie kła.

W książ ce opo wia da swo je do świad cze nia oraz hi sto rie swo ich ko le gów po fa chu. Na zy wa ją
ich „psa mi woj ny”. Bez nich nie wy gry wa się wo jen. Czym się więc kie ru ją, wy bie ra jąc ta ki za -
wód? Czy ta jąc „Na jem ni ka” ocza mi wy obraź ni wi dzi my ob raz współ cze snej woj ny. 

12 września godz. 19.00 Teatr Zagłębia:
CZERWONE ZAGŁĘBIE / Jarosław Jakubowski
PREMIERA 
12 września godz. 16.30 CIM Warszawska 3/20:
„Ameryka to za mało” – spotkanie z podróżniczką
i pisarką Lidią Stefek 
12 września godz. 11.00 Miejski Klub Maczki, ul.
Krakowska 26: XII Bieg Przełajowy o Puchar
Dyrektora Klubu
12-14 września Kompleks Sportowy przy ul. Orląt
Lwowskich 70, Hala Widowiskowo Sportowa przy ul.
Żeromskiego 9, Hala Widowiskowo-Sportowa
przy ul. Braci
Mieroszewskich 91: VIII MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL KOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT 
13-14 września Korty Tenisowe przy alei
Mireckiego 31: MŁODZIEŻOWY PUCHAR
SOSNOWCA W TENISIE ZIEMNYM 
15 września godz. 19.00 Energetyczne Centrum
Kultury, ul. Będzińska 65: Koncert inaugurujący
sezon artystyczny 2014/2015 w wykonaniu Śląskiej
Orkiestry Kameralnej
17 września godz. 17.00 Zamek Sielecki: Historia
ewangelików w Sosnowcu. Prowadzenie – ks. Adam
Malina
18 września godz. 11.00 Sala konferencyjna
Biblioteki Głównej, ul. Kościelna 11: Spotkania
z pasjami – spotkania edukacyjne online
19 września godz. 17.00 Zagłębie
Sosnowiec – Siarka Tarnobrzeg
19 września godz. 17.30 Miejski Klub Maczki, ul.
Krakowska 26: Spotkanie autorskie z Marią
Czubaszek 
19-21 września Hala Widowiskowo-Sportowa
przy ul. Żeromskiego 9, Hala Widowiskowo-

Sportowa przy ul. Braci Mieroszewskich 91:
VII FESTIWAL PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW 
20 września godz. 10.00 Stawiki: Pożegnanie Lata
na Stawikach
20 września godz. 18.00 ZSM ul. Wawel 2: Koncert
Dawida Podsiadło i Moniki Borzym
z towarzyszeniem Zespołu Energy Band Sala
Koncertowa
20-21 września Korty Tenisowe przy ul. Szkolnej 4b:
PUCHAR SOSNOWCA W TENISIE ZIEMNYM 
20 – 21 września SIBEX Jesień. Targi Budownictwa
i Wyposażenia Wnętrz. Expo Silesia
21 września godz. 16.00 Zamek Sielecki:
Weekendowa Akademia Rodzinna z cyklu „Sztuka
świata”
23 września godz. 11.00 Sosnowiecki Park Naukowo
Technologiczny: III Piknik Wiedzy 
23 września godz. 12.00 Biblioteka Główna, ul.
Zegadłowicza 2: Gdzie dziewczęta z tamtych lat?
Losy kobiet walczących o niepodległość – wernisaż
wystawy 
23 września godz. 15.00 Klub Maczki: Wycieczka
rowerowa
24 września godz. 17.00 Zamek Sielecki: Ewangelicy
w dawnym zaborze rosyjskim. Prowadzenie: ks. bs
Jan Cieślar
27 września Teatr Zagłębia: V Metropolitarna Noc
Teatrów
27 września godz. 11.00 teren Stadionu Ludowego
ul. Kresowa: „Integracyjne spotkanie
z Sosnowieckimi Organizacjami Pozarządowymi”  
28 września Stadion Ludowy: V Sosnowieckie
Spotkanie Starych Samochodów
29 września godz. 10.00 Klub Maczki: WITAJ
SZKOŁO NA WESOŁO 

18



wrzesień 2014 nr 8 19

PAGINAPAGINAROZRYWKA

HO RO SKOP

PANNA (23.08. – 22.09.) – Uwierz w sie -
bie, a od ra zu osią gniesz spo dzie wa ne
suk ce sy. Słoń ce i Mer ku ry w two im zna -
ku wró żą uda ny po czą tek wszyst kich no -
wych spraw! Po szu ku ją cy lep szej pra cy
ma ją przed so bą uda ny mie siąc. Do bry
hu mor bę dzie ci do pi sy wał, a po wo dze -
nia w mi ło ści nie za brak nie.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Po wa ka cjach
cze ka ją cię za wo do we nie spo dzian ki.
Więk szość z nich wyj dzie ci na do bre, ale
le piej bądź ostroż ny. We wrze śniu szczę -
ście naj bar dziej sprzy ja ci w spra wach,
któ re do ty czą mi ło ści i part ner stwa.
Znajdź wresz cie czas na swo je hob by, bo
zbyt wie le obo wiąz ków wpra wi cię
w ner wo wy na strój.
SKORPION (23.10. – 21.11.) – Skor pio ny
cze ka uda ny mie siąc. Chęt nie zaj miesz
się tym, na co do tych czas bra ko wa ło ci
cza su lub od wa gi. W spra wach za wo do -
wych za po wia da się kil ka nie spo dzia -
nek, któ re jed nak oka żą się ko rzyst ne.
Za kończ wresz cie spra wy i zna jo mo ści,
któ re nie słu żą już ni cze mu do bre mu.
STRZELEC (22.11. – 20.12.) – Sa mot ne
Strzel ce ma ją szan sę na wią zać cie ka wy
flirt, któ ry mo że prze ro dzić się w coś po -
waż niej sze go. Trzy maj się jed nak z da le -
ka od biu ro wych ro man sów i dwu znacz -
nych sy tu acji. Plot ki i in try gi mo gą za -
szko dzić two jej za wo do wej sy tu acji,
a na wet stać się przed mio tem nie przy -
jem nej roz mo wy z prze ło żo nym.
KOZIOROŻEC (21.12. – 20.01.) – Od wie -
dzi cię ktoś z da le ka, a je go wi zy ta zmie -
ni plan dnia czy ty go dnia ca łej ro dzi ny.
Bę dziesz jed nak za do wo lo ny, a twój do -
bry hu mor do brze wpły nie na wszyst kie
in ne spra wy. Try gon Słoń ca do da ci sił
ży cio wych i nie po wi nie neś mieć te raz
po wo dów do zmar twień. Pierw szy ty -
dzień wrze śnia sprzy ja upra wia niu spor -
tu.
WODNIK (21.01. – 20.02.) – Po szu ku ją cy
lep szej pra cy mo gą li czyć na cie ka we
pro po zy cje, ale trud no bę dzie im zde cy -
do wać się na naj lep szą z nich. Je śli ry wa -
li zu jesz z kimś o wzglę dy wy jąt ko wej
oso by, to masz te raz szan sę po ko nać
kon ku ren cję!
RYBY (21.02. – 20.03.) – Bę dziesz w do -
brym hu mo rze, a zdro wot ne pro ble my
po win ny cię omi nąć. Wrze sień sprzy ja
urzą dza niu przy jęć, ro dzin nych spo tkań
i róż nych uro czy sto ści. Za po wia da się
we so ły czas. Słoń ce sprzy jać bę dzie uda -
nym flir tom i obie cu ją cym ro man som. 
BARAN (21.03. – 19.04.) – Wa ka cje po -
wo li mi ja ją, czas po my śleć o ka rie rze
i pie nią dzach. W tym mie sią cu pla ne ty ci
sprzy ja ją w spra wach za wo do wych, ale
mu sisz naj pierw upo rząd ko wać wszyst -
kie za le gło ści. Słoń ce w kwin kunk sie
do two je go zna ku sprzy ja nie ste ty kon -
tu zjom, na głym cho ro bom i za wo do -
wym nie dy spo zy cjom. 
BYK (20.04. – 20.05.) – Mi mo koń ca wa -
ka cji, bę dziesz kwit nąć i na bie rać ocho ty
do to wa rzy skich wy jaz dów i spo tkań.
Nie mar nuj oka zji do za war cia cie ka -
wych zna jo mo ści. Sta niesz się pew ny
sie bie i bar dzo od waż ny. Two ja ener gia
i opty mizm po mo gą nie jed ne mu w po -
trze bie, a ty sam bę dziesz w do sko na łej
for mie.
BLIŹNIĘTA (21.05. – 21.06.) – Na po cząt -
ku wrze śnia po czu jesz przy pływ po zy -
tyw nej ener gii. War to zro bić wo kół sie -
bie tro chę po rząd ku i zna leźć wię cej cza -
su na to, co spra wia ci przy jem ność. Do -
brym po my słem jest zro bie nie kon tro l -
nych ba dań i za pro wa dze nie po rząd ku
w die cie i sty lu ży cia.
RAK (22.06. – 22.07.) – Bę dziesz w do -
brym na stro ju. Za in te re su jesz się spor -
tem i bę dziesz bar dzo ener gicz ny. Sek -
styl Słoń ca spra wi, że bę dziesz miał
ocho tę na no we zna jo mo ści i flir ty, ale
po zo sta łe pla ne ty uczy nią cię ostroż nym
i po dejrz li wym. Szczę ście naj bar dziej
sprzy ja ci od 5.09.
LEW (23.07. – 22.08.) – Rób wszyst ko
spo koj nie i ni gdzie się te raz nie spiesz.
Osią gniesz wie le, je śli prze my ślisz każ dy
krok i nie bę dziesz ule gać emo cjom.
Wrze sień sprzy ja mą drym de cy zjom fi -
nan so wym. Lwy w sta łych związ kach
prze ży wać bę dą roz kwit uczuć. Każ da
wspól nie spę dzo na chwi la bę dzie uda -
na, a więc po sta raj cie się jak naj wię cej
rze czy ro bić wspól nie. red

KINO
Re per tu ar Ki na He lios So sno wiec
9.09.– 11.09.2014

PREMIERY:
„SIN CITY. DAMULKA WARTA GRZECHU” 2D 13.30, 21.00
thriller/kryminał, od 15 lat, USA, 90 min. NAPISY
„SIN CITY. DAMULKA WARTA GRZECHU” 3D
11.00, 16.00, 18.30. 
Thriller/kryminał, od 15 lat, USA, 90 min. NAPISY
„JAKO W PIEKLE, TAK I NA ZIEMI”
10.30, 12.45, 17.00, 19.00, 21.15.
thriller/horror, od 15 lat, USA, 90 min. NAPISY

FILMY TYGODNIA:
„MAGIA W BLASKU KSIĘŻYCA” komedia/dramat/romans,
od 15 lat, USA, 97 min. NAPISY „DAWCA PAMIĘCI”
19.30, 21.45
science fiction/dramat, od 15 lat, USA, 98 min. NAPISY
„WAKACJE MIKOŁAJKA” 11.15, 13.30, 15.45, 18.00. familijny,
b/o, Francja, 97 min. NAPISY

„LUCY” 15.00, 20.15, 22.15. akcja, od 15 lat, Francja, 90 min.
NAPISY

FILMY DLA DZIECI:
„DZWONECZEK I TAJEMNICA PIRATÓW” 2D 13.30, 17.30. 
animacja, b/o, USA, 78 min. DUBBING

„DZWONECZEK I TAJEMNICA PIRATÓW” 3D 11.30, 15.30. 
animacja, b/o, USA, 78 min. DUBBING

W TYM TYGODNIU REPERTUAROWYM FILMAMI
ZASTRZEŻONYMI SĄ:
– „DZWONECZEK I TAJEMNICA PIRATÓW” 3D 
– „SIN CITY. DAMULKA WARTA GRZECHU” 3D

reklama

UWAGA! Dla naszych Czytelników mamy do wygrania
14 pojedynczych zaproszeń do kina, do odbioru
w naszej Redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 11)
z najnowszym wydaniem „Kuriera Miejskiego”.

TEATR - wrzesień 2014
12 Pt godz. 19:00 Czerwone Zagłębie /Jarosław
Jakubowski
13 Sb godz. 18:00 Czerwone Zagłębie /Jarosław
Jakubowski
14 Nd godz. 18:00 Eugeniusz Bodo – czy mnie ktoś
woła?
19 Pt godz. 17:00 Eugeniusz Bodo – czy mnie ktoś
woła?  
20 Sb godz. 18:00 Prywatna klinika/ J. Chapman, D.
Freeman
21 Nd godz. 18:00 Czerwone Zagłębie /Jarosław
Jakubowski

23 Wt godz. 10:00 Najmniejszy bal świata/Malina
Prześluga  
24 Śr godz. 18:00 Korzeniec / Z. Białas, T. Śpiewak
(BILETY 25 zł)
26 Pt godz. 19:00 Bobiczek/ Hanoch Levin
27 Nd  5 METROPOLITALNA NOC TEATRÓW
godz. 11:00 Szewczyk Dratewka/ Maria Kownacka
godz. 19:00 Czerwone Zagłębie /Jarosław
Jakubowski 
godz. 21:30 Piosenki Anny German – koncert Beaty
Deutschman
28 Nd godz. 18:00 Prawda/Florian Zeller

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, 
e -ma il: bow@te atrza gle bia.pl; stro na in ter ne to wa: www.te atrza gle bia.pl 

Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 6 do
naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 11) i podadzą swoje imię i nazwisko, otrzymają
bezpłatne zaproszenie, które będzie do odebrania w kasie Teatru. Warunkiem odebrania
biletu jest zapłacenie za jedno podwójne zaproszenie symbolicznej kwoty 2 zł.

Dla naszych czytelników mamy 3 podwójne zaproszenia:
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Czerwone Zagłębie” w dniu 21.09.2014 r.

(niedziela) godz. 18.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Korzeniec” w dniu 24.09.2014 r. (środa) 

godz. 18.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Bobiczek” w dniu 26.09.2014 r. (piątek)

godz. 19.00

Sta lin z Pił sud skim w So snow cu – ta kie rze czy tyl -
ko w „Czer wo nym Za głę biu”. W naj now szym pre -
mie ro wym przed sta wie niu Te atru Za głę bia mo że
zda rzyć się wszyst ko.
Spek takl „Czer wo ne Za głę bie” to fan ta zja na te -
mat Za głę bia Dą brow skie go i po sta ci z nim zwią -
za nych. Twór cy spek ta klu Alek san dra Po pław ska
i Ma rek Ka li ta z po pkul tu ro wym szny tem przed -
sta wia ją hi sto rię re gio nu. Nie jest to spek takl hi sto -
rycz ny. Choć od sy ła wi dza do wie lu au ten tycz nych
wy da rzeń, to mie sza ją się tu taj cza sy. Sza leń stwo
wkra da się w praw dzi wą hi sto rię re gio nu, a fa bu ła
jest dla wi dza tyl ko pre tek stem do dal szych po szu -
ki wań. Skąd na praw dę wzię ła się na zwa Czer wo -
ne Za głę bie? Czy rze czy wi ście zwią za na jest
z okre sem ko mu ni zmu? O czym roz ma wia li Pił -
sud ski ze Sta li nem w So snow cu? Na te i in ne py -
ta nia pró bu ją od po wie dzieć twór cy „Czer wo ne go

Za głę bia”. Daj się po rwać opo wie ści. Roz wiąż za -
gad kę „Czer wo ne go Za głę bia”. Zo stań Po szu ki wa -
czem Za gi nio ne go Mia sta. Pre mie rę spek ta klu za -
pla no wa no na 12 wrze śnia o godz. 19.00. Bi le ty
kosz tu ją od 25 do 40 zł. red

Re ży se ria: Alek san dra Po pław ska, Ma rek Ka li ta 
Sce no gra fia: Pau la Gro chol ska
Cho re ogra fia i ruch sce nicz ny: Pa weł i Piotr Ka -
miń scy
Mu zy ka i opra co wa nie mu zycz ne: Ma ria Ja nic ka
Ob sa da: Agniesz ka Bień kow ska, Ma ria Bień -
kow ska, Be ata Deut sch man, Kry sty na Gaw roń -
ska, Edy ta Osto jak, Mi chał Ba ła ga, Alek san der
Bli tek, Ka mil Boch niak, Prze my sław Ka nia,
Krzysz tof Ko rze niow ski, Grze gorz Kwas, Woj -
ciech Le śniak, To masz Mu szyń ski, An drzej
Roz mus, An drzej Śle ziak, Piotr Za wadz ki.

„Czerwone Zagłębie” w… Teatrze Zagłębia

Po nad 3 mln 334 tys. do fi nan so wa -
nia otrzy ma Za mek Sie lec ki w So -
snow cu. Pro jekt pod na zwą „Ada -
pta cja Zam ku Sie lec kie go w So -
snow cu na ce le kul tu ral ne” zo stał
po zy tyw nie za opi nio wa ny przez
Urząd Mar szał kow ski. W ra mach
pro jek tu za adap to wa ne do użyt ku
ma zo stać skrzy dło, któ re znaj du je
się bli żej Ba se nu Sie lec kie go. Od -
re stau ro wa na, a na stęp nie udo stęp -
nia na zwie dza ją cym, mia ła by zo -
stać tak że basz ta, w któ rej to czę ści
znaj du je się eks po zy cja ar che olo -
gicz na. Środ ki zo sta ną tak że prze -
zna czo ne na od świe że nie po li chro -
mii i od two rze nie ba ro ko wej ro ślin -
no ści w ogro dzie. Sam obiekt
zo sta nie do dat ko wo oświe tlo ny
i przy sto so wa ny dla po trzeb osób
nie peł no spraw nych. In we sty cja
w ca ło ści po chło nie pra wie 4 mln
zło tych. SK

Dotacja dla Zamku
Sieleckiego Da wid Pod sia dło i Mo ni ka Bu rzym oraz Ze spół Ener gy Band wy -

stą pią 20 wrze śnia w Sa li Kon cer to wej przy ul. Wa wel 2 w So -
snow cu. To bę dzie praw dzi wa mu zycz na uczta. Ar ty ści wy ko na ją
utwo ry, m.in. Glen na Mil le ra, Geo r ga Ger sh wi na czy Du ka El ling -
to na. Da wid Pod sia dło to obec nie jed no z naj bar dziej go rą cych na -
zwisk na pol skiej sce nie mu zycz nej. Ka rie rę mu zycz ną roz po czął
dzię ki pro gra mo wi X Fac tor, któ re go był lau re atem, a w ma ju 2013
ro ku wy dał de biu tanc ki al bum, za ty tu ło wa ny „Com fort and Hap -
pi ness”, któ ry w pierw szym ty go dniu po pre mie rze upla so wał się
na 1. miej scu w ze sta wie niu OLiS. Od tam tej po ry był wie lo krot -
nie no mi no wa ny do naj bar dziej pre sti żo wych pol skich na gród i na -
gra dza ny za swo je osią gnię cia. Z ko lei Mo ni ka Bo rzym jest polską
wo ka list ką jaz zo wo -so ulo wą. Pod czas Jazz Jam bo ree 2009 by ła
je dy nym pol skim wy ko naw cą i je dy ną ko bie tą za pro szo ną
przez Mi cha ła Urba nia ka na kon cert w Sa li Kon gre so wej. Ener gy
Band, któ ry bę dzie im to wa rzy szył, to je de na sto oso bo wy zgra ny
band, zło żo ny z wy bit nych mu zy ków, ab sol wen tów oraz wy kła -
dow ców Aka de mii Mu zycz nej w Ka to wi cach pod dy rek cją
wszech stron nej ar tyst ki,  Ka ta rzy ny „Pu my” Pia sec kiej –  dy ry -
gent ki, kom po zy tor ki, aran żer ki, pia nist ki, au tor ki tek stów, pro du -
cent ki. 

Bi le ty w ce nie 15 zło tych są do na by cia w Cen trum In for ma cji
Miej skiej oraz w sie dzi bie Miej skie go Klu bu im. Ja na Kie pu -
ry. Kon cert roz pocz nie się o godz. 18.00. SK

Dawid Podsiadło w Sali Koncertowej 
29 wrze śnia o godz. 17.00 w so -
sno wiec kim Klu bie Kie pu ry od bę -
dzie wie czór po świę co ny Lu dwi -
ko wi Ka sprzy ko wi – jed ne mu
z ini cja to rów bu do wy po mni ka Ja -
na Kie pu ry, pod czas któ re go bę -
dzie mia ła miej sce pro mo cja książ -
ki „Wspo mnie nia przy świe cach”.
Or ga ni za to rem spo tka nia jest dy -
rek tor Klu bu Kie pu ry – Mi chał
Gó ral, a po pro wa dzi je Bo le sław
Cie pie la – re dak tor książ ki. Książ -
ka po świę co na jest zmar łym
człon kom Sto wa rzy sze nia Au to -
rów Pol skich Od dział w Bę dzi nie,
ich ży ciu i dzia ła niom na rzecz
pro mo wa nia Za głę bia Dą brow -
skie go. Bę dzie to pierw sza te go ro -
dza ju pu bli ka cja, w któ rej wspo mi -
na no o czte rech so sno wiec kich
pro fe so rach: Wło dzi mie rzu Wój ci -
ku i Mi ro sła wie Poncz ku oraz
Wal de ma rze Ma ciąż ku i Zdzi sła -
wie Gwieź dzie. Pią tą syl wet ką po -

ka za ną w książ ce jest Kry sty -
na Pry ślak – człon ki ni SAP,
zamieszkała w Ła gi szy. Ho no ro we
miej sce w tej pu bli ka cji zaj mu je
Lu dwik Ka sprzyk – by ły pre zes
Fun da cji im. Ja na Kie pu ry w So -
snow cu, or ga ni za tor „Wie czor ków
przy świe cach” dla dr. Ja na Prze -
mszy -Zie liń skie go w Szko le Mu -
zycz nej w So snow cu. Spo tka -
nie uświet ni wy stęp mu zy ków Fil -
har mo nii Ślą skiej. red

Wspomnienia przy świecach

Maciej Stobierski
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Dom Handlowy 
„SUPERMARKET”

Stoisko 83E 

MIODY NATURALNE
JEDYNE Z CERTYFIKATEM

POLSKIEGO ZWI¥ZKU
PSZCZELARSKIEGO

Zapraszamy do nowootwartego Sklepu Firmowego Domu Pszczelarza

im. ks dr H. Ostacha w Kamiannej (k/ Krynicy-Zdroju)

W naszym Oœrodku Wypoczynkowym

do Pañstwa dyspozycji oddajemy:

-Apartamenty rodzinne, 

-Pokoje 1, 2, 3, 4 osobowe z ³azienkami,

-Salê bankietow¹ i konferencyjn¹.

Dom Pszczelarza

Kamianna 29

33-336 £abowa

www.kamianna.com.pl

(18) 474-16-77

Oferujemy:
-Noclegi ze œniadaniem,

 w formie sto³u szwedzkiego,

-Karczmê z kuchni¹ regionaln¹,

-Apiterapiê, saunê, masa¿,

-Plac zabaw dla dzieci,

-Boisko do siatkówki pla¿owej,

-Wyci¹g narciarski (30m od oœrodka),

-Kryty basen (Wysowa).

Zapraszamy na wypoczynek do

Kamiannej (k/ Krynicy-Zdroju)

Organizujemy:

-Szkolenia, bankiety,

-Zabawy taneczne, ogniska,

i inne zgodnie z oczekiwaniami klienta. 

Polecamy:
-NATURALNE MIODY POLSKIE

 z certyfikatem,

-Miody Pitne,

-Pierzgê, py³ek kwiatowy, propolis,

-Kosmetyki hipoalergiczne na bazie miodu,

-Produkty pszczelarskie,

-Soki naturalne t³oczone rêcznie,

-Wody mineralne i lecznicze.

reklama


