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Lepszego debiutu w ekstraklasie
koszykarki JAS -FBG Zagłębie
nie mogły sobie wymarzyć.
W pierwszym w historii meczu
pokonały brązowego medalistę
poprzednich rozgrywek, 
ekipę zTorunia.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
życzę wszystkim nauczycielom

nieustannej satysfakcji z rozwijania
uczniowskich pasji i talentów,

sukcesów w pracy dydaktycznej,
pogody ducha i szczęścia 

w życiu osobistym.

Arkadiusz Chęciński,
Prezydent Sosnowca 

www.kuriermiejski.com.pl           nakład 30.000 egzemplarzy
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II edycja Budżetu Obywatelskiego

Mieszkańcy decydują. Do wydania 6 milionów
Krzysz tof Po lacz kie wicz

– W su mie zgło szo no 142 pro jek ty,
z cze go 119 pro jek tów zo sta ło oce nio -
nych po zy tyw nie, 13 zo sta ło od rzu co -
nych, a 10 zo sta ło wy co fa nych przez
au to rów. Uda ło nam się rów nież po łą -
czyć si ły miesz kań ców, któ rzy za na szą
na mo wą po sta no wi li zgło sić wspól ny
pro jekt. Osta tecz nie pod gło so wa nie
zo sta nie pod da nych 112 pro jek tów
w 16 ob sza rach i stre fie edu ka cji – wy -
ja śnia Mi chał Mer cik, na czel nik Wy -
dzia łu Roz wo ju i Pro mo cji Mia sta. 
W te go rocz nej edy cji BO, któ re go pu la
środ ków zo sta ła zwięk szo na z 5 do 6
mln zło tych, mi lion zło tych prze zna -
czo no na stre fę edu ka cji (pla ce za baw,
bo iska na te re nach pla có wek oświa to -
wych) – jest to stre fa ogól no miej ska,
w któ rej je den pro jekt nie mo że prze -
kro czyć 50 procent środ ków przy pa da -
ją cych na tę stre fę, tj. 500 tys. zł. Po zo -
sta łe fun du sze zo sta ły po dzie lo ne na 16
ob sza rów kon sul ta cyj nych we dług
wzor ca:

– 50 pro cent środ ków zo sta nie po -
dzie lo nych w rów nych czę ściach po -
mię dzy wszyst kie Ob sza ry Kon sul ta -
cyj ne,

– 25 pro cent środ ków zo sta nie po -
dzie lo nych po mię dzy Ob sza ry Kon sul -
ta cyj ne, pro por cjo nal nie do licz by
miesz kań ców po szcze gól nych Ob sza -
rów Kon sul ta cyj nych,

– 25 pro cent środ ków zo sta nie po -
dzie lo nych po mię dzy Ob sza ry Kon sul -
ta cyj ne, pro por cjo nal nie do po wierzch -
ni po szcze gól nych Ob sza rów Kon sul -
ta cyj nych. 

Otrzy ma na kwo ta przy pa da ją ca
na da ny Ob szar Kon sul ta cyj ny po dzie -
lo na zo sta ła na dwie rów ne czę ści:
na Stre fę Miesz kań ca (pla ce za baw, si -
łow nie, zie leń miej ska, itp.) oraz
na Stre fę Dro go wą (dro gi, chod ni ki). 

– Je stem pod wra że niem za an ga żo -
wa nia miesz kań ców i spo so bu, w ja ki
zo sta ły przez nich przy go to wa ne pro -
jek ty. Nie któ re za wie ra ją na wet peł ny

kosz to rys i go to we pro jek ty wraz z wi -
zu ali za cja mi i zdję cia mi. Mo dy fi ka cja
i po dział na stre fę miesz kań ca i dro go -
wą spra wi ły, że miesz kań cy zło ży li
spo ro pro jek tów do ty czą cych re mon -
tów chod ni ków i dróg w swo im naj bliż -
szym oto cze niu. Wi dzę kil ka na praw -
dę cie ka wych pro po zy cji, ale nie bę dę
zdra dzał swo ich fa wo ry tów, zo ba czy -
my, co spodo ba się sa mym miesz kań -
com. Przy po mi nam, że w tej edy cji Bu -
dże tu Oby wa tel skie go każ dy głos jest
cen ny, po nie waż wszyst kie nie wy ko -
rzy sta ne w po szcze gól nych Ob sza rach
Kon sul ta cyj nych środ ki przej dą do Ob -
sza ru Kon sul ta cyj ne go, w któ rym bę -
dzie naj więk sza fre kwen cja wy bor cza.
A jest o co wal czyć, już dzi siaj wia do -
mo, że jest to oko ło 145 ty się cy zło -
tych – mó wi Ar ka diusz Chę ciń ski, pre -
zy dent So snow ca.

Każ dy miesz ka niec, któ ry ukoń -
czył 16 lat, w cza sie paź dzier ni ko we go
gło so wa nia bę dzie mógł wy brać trzy
pro jek ty, po jed nym z każ dej stre fy
kon sul ta cyj nej (miesz kań ca, dro go wej
i edu ka cji). War to pod kre ślić, że gło so -
wać moż na elek tro nicz nie, li stow nie
oraz bez po śred nio w punk tach kon sul -
ta cyj nych.

Cześć i chwała bohaterom! Sosnowiec uczcił
pamięć Żołnierzy Wyklętych i oddał hołd
żołnierzom z Batalionu Obrony Narodowej
„Sosnowiec”, a także niezłomnej bohaterce,
Danucie Siedzikównej, czyli „Ince”. Tablica
poświęcona jej pamięci stanęła na skwerze
przy zbiegu ul. Orlej, Nowopogońskiej
i Mariackiej. str. 14

112 propozycji projektów będzie czekało na mieszkańców Sosnowca w czasie głosowania w II edycji Budżetu Obywatelskiego w mieście. Najwięcej planów
na zagospodarowanie 6 milionów złotych mają mieszkańcy Centrum, Sielca oraz Pogoni i Starego Sosnowca. Głosować można do 9 października. 

Piotr D
eląg

Zgłoszenia w poszczególnych strefach:
• w obszarze I (Milowice) – 4
• w obszarze II (Pogoń) – 9
• w obszarze III (Stary Sosnowiec) – 8
• w obszarze IV (Środula) – 7
• w obszarze V (Centrum, Sielec) – 14
• w obszarze VI (Zagórze Północ) – 8
• w obszarze VII (Zagórze Południe) – 6
• w obszarze VIII (Kukułek) – 1
• w obszarze IX (Klimontów, Dańdówka) – 5
• w obszarze X (Kalinowa) – 3
• w obszarze XI (Bobrek Niwka) – 4
• w obszarze XII (Modrzejów, Jęzor, Bór) – 4
• w obszarze XIII (Kazimierz Górniczy) – 6
• w obszarze XIV (Juliusz) – 2
• w obszarze XV (Ostrowy Górnicze) – 3
• w obszarze XVI (Maczki, Kolonia Cieśle) – 5
• w strefie edukacji – 23

Więcej informacji na temat zasad głosowania
znajduje się na stronie internetowej:
www.konsultacje.sosnowiec.pl. Szczegółowych
informacji udzielają urzędnicy Wydziału Rozwoju
i Promocji Miasta (WRP) przy ul.
Małachowskiego 3 w pok. 35. Można także
dzwonić pod nr tel. 32 296 06 16 lub wysłać e-
maila na adres: obywatelski@um.sosnowiec.pl.
Pełną listę projektów można znaleźć także
na stronie: www.sosnowiec.pl. 

Place zabaw zbudowane w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego
będą wkrótce dostępne dla dzieci.

Władze miasta Sosnowca
zabiegają o przejęcie i tym
samym uratowanie ostatniej
kolejki wąskotorowej w Zagłębiu
Dąbrowskim. W planie jest
również zagospodarowanie
najcenniejszych obiektów
likwidowanej kopalni. str. 16
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Syl wia Ko sman

Koszt tej in we sty cji jest ol brzy mi
i we dług wstęp nych kal ku la cji
wy nie sie aż 190 mln zł. Sa mo
mia sto mu sia ło by wy dać na ten
cel aż 70 mln zł. Opi nie miesz -
kań ców są po dzie lo ne. Jed ni
uwa ża ją, że to bar dzo do bry po -
mysł i na le ży in we sto wać w eko -
lo gicz ny trans port szy no wy, in ni,
że zbyt kosz tow ny, a po nad to, że
li nia nie cie szy się du żą po pu lar -
no ścią i w nie wiel kim stop niu
skró ci czas po dró ży. Po ja wia ją
się tak że gło sy, że le piej za in we -
sto wać w… au to bu sy, a zwłasz -
cza w po śpiesz ne „osiem set ki”,
któ re sto sun ko wo szyb ko do wio -
zą so sno wi czan do Ka to wic. 

Chcemy, by sami
mieszkańcy podjęli tę
decyzję, by pieniądze
były wydawane zgodnie
z ich wymaganiami
i potrzebami…

– Zde cy do wa li śmy się na prze -
pro wa dze nie sze ro kich kon sul -

ta cji spo łecz nych, a wła ści wie
qu asi -re fe ren dum. W grę
wcho dzi po tęż ne za da nie in we -
sty cyj ne i ol brzy mie środ ki,
któ re bę dzie my mu sie li wy dać
z bu dże tu mia sta. Nie ma my
za mia ru ni ko mu na rzu cać swo -
je go zda nia i prze ko ny wać
do okre ślo nych ra cji. Chce my,
by sa mi miesz kań cy pod ję li tę
de cy zję, by pie nią dze by ły wy -
da wa ne zgod nie z ich ocze ki -
wa nia mi i po trze ba mi – prze ko -
nu je Ar ka diusz Chę ciń ski, pre -
zy dent So snow ca. Do każ de go
go spo dar stwa do mo we go w So -
snow cu tra fi list, skie ro wa ny
od pre zy den ta mia sta, a do ty -
czą cy pla no wej in we sty cji, sza -
co wa nych kosz tów i za wie ra ją -
cy do kład ny opis prze wi dy wa -
nych prac. List za wie ra tak że
proś bę o wy peł nie nie krót kiej
an kiety przez każ de go peł no -
let nie go miesz kań ca, dzię ki
któ rej miesz kań cy wy po wie dzą
się za lub prze ciw re ali za cji tej
in we sty cji. Wy peł nio ne an kie ty
na le ży zło żyć do 9 paź dzier ni -
ka, w punk tach kon sul ta cyj -
nych, znaj du ją cych się na te re -
nie ca łe go mia sta i jed no cze -

śnie moż na za gło so wać na pro -
jek ty zgło szo ne w Bu dże cie
Oby wa tel skim. An kie ty moż -
na także prze ska no wać i wy słać

na ad res: oby wa tel ski@um.so -
sno wiec.pl.

Za da nie obej mu je prze dłu że -
nie „15” na tra sie od do tych cza -

so wej pę tli tram wa jo wej po przez
tu nel wy bu do wa ny pod ul. Bra ci
Mie ro szew skich (na wy so ko ści
osie dla przy ul. Bo ha te rów Mon -

te Cas si no), skrzy żo wa nie z Al.
Wol no ści, ul. Ks. F. Blach nic kie -
go i da lej, wzdłuż obu stron nej za -
bu do wy wie lo ro dzin nej ul. Bia ło -
stoc kiej, po mię dzy jed no stron ną
za bu do wą Al. I. Pa de rew skie go,
a ogród ka mi dział ko wy mi oraz
na stęp nie dwu stron nej za bu do wy
ul. Ry dza Śmi głe go, mi ja jąc Plac
Pa pie ski, aż do ron da z ul. Bra ci
Mie ro szew skich, gdzie pla no wa -
na jest bu do wa pę tli tram wa jo wej.
W dru gim eta pie prac pla no wa ne
jest po łą cze nie pę tli z to ro wi -
skiem wy bu do wa nym w pa sie
dro go wym ul. 11 Li sto pa da
w kie run ku Kli mon to wa i Dań -
dów ki, by po łą czyć li nię nr 15
z li nia mi tram wa jo wy mi nr 26
i 27. W pla nie jest tak że za kup 10
no wo cze snych wa go nów tram wa -
jo wych. Prze bu do wa ny zo sta nie
tak że układ dro go wy ul. Bra ci
Mie ro szew skich, po nie waż mu si
po wstać cen trum prze siad ko we
dla tram wa jów i au to bu sów dla
Za gó rza. 

Pla no wa ny prze bieg tra sy
na ma pie wraz z do dat ko wy mi
in for ma cja mi znaj du je się
na stro nie: www.kon sul ta cje.so -
sno wiec.pl.

O przedłużeniu linii tramwajowej nr 15 przez Zagórze do Dańdówki zadecydują… mieszkańcy 

Tak czy nie dla „15”? 

Przebudowa „15” ma kosztować aż 190 mln zł, z czego 70 mln zł będzie pochodzić
z budżetu miasta. 

– Pro wa dzi li śmy dłu gie roz mo wy z rad ny -
mi i uczest ni czy li śmy w owoc nych ob ra -
dach ko mi sji. Rad ni nie jed no krot nie
wska zy wa li, że opła ty po win ny być niż -
sze. Ana li zu jąc staw ki obo wią zu ją ce w in -
nych mia stach, moż na stwier dzić, iż po zo -
sta ją one na tym sa mym po zio mie lub ro -
sną. Nam, po ana li zie wpły wów z ty tu łu
opłat i prze kal ku lo wa niu kosz tów, uda ło
się ob ni żyć wy so kość staw ki – stwier dził
pod czas śnia da nia pra so we go, któ re od by -
ło się w sie dzi bie Miej skie go Przed się -
bior stwa Od pa da mi Ko mu nal ny mi w So -
snow cu, Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent
mia sta. Nie moż na, nie ste ty, wpro wa dzić
do uchwa ły za pi sów, by zróż ni co wać opła -
ty ze wzglę du na licz bę osób w go spo dar -
stwie domowym. – Sam uwa żam, że to by -
ło do bre i sen sow ne roz wią za nie, ale nie -
ste ty, usta wa nie do pusz cza ta kiej
moż li wo ści, by ko lej ni człon ko wie ro dzi ny
pła ci li mniej. Mam jed nak na dzie ję, że już
po wy bo rach, uda się do ko nać zmian
w usta wie, któ re umoż li wią sa mo rzą dom
prze pro wa dze nie sto sow nych zmian –
stwier dził Chę ciń ski. 

Wy wo zem od pa dów ko mu nal nych bę -
dzie się zaj mo wać ta sa ma spół ka, któ ra re -
ali zo wa ła to za da nie do tej po ry, czy li spół -
ka Re mon dis z pod wy ko naw ca mi, któ ra
w po stę po wa niu o udzie le nie za mó wie nia
pu blicz ne go zło ży ła ofer tę, któ ra zo sta ła
przy ję ta. – Cie szy mnie pod pi sa nie umo wy
na kom plek so wą ob słu gę gmi ny So sno -
wiec. Ten te mat bę dzie zy ski wał na waż no -
ści ja ko jed no z naj waż niej szych za dań po -
sta wio nych przez sa mo rzą dem. Koń czy my

obec nie okres dwu ipół let niej współ pra cy.
Przed na mi ko lej ne trzy la ta. Pod sta wo wy
cel, czy li osią gnię cie po zio mu re cy klin gu,
wspól nie z Miej skim Przed się bior stwem
Od pa da mi Ko mu nal ny mi, wy da je się być
do osią gnię cia – stwier dził Ma rek Mru gal -
ski, dy rek tor od dzia łu Re mon dis w So -
snow cu. – Sku pi my się na osią gnię ciu te go
ce lu. Je ste śmy spraw dzo nym part ne rem.

Po sia da my do brą ba zę, za ple cze tech nicz -
ne, wy kwa li fi ko wa nych i kom pe tent nych
pra cow ni ków, któ rzy każ de go dnia wy ko -
nu ją swo je obo wiąz ki w ta ki spo sób, by od -
biór od pa dów był przez miesz kań ców nie -
zau wa żal ny – do dał.

No wa, ob ni żo na staw ka, bę dzie obo wią -
zy wać od 1 stycz nia przy szłe go ro ku, a po zo -
sta łe opła ty nie ule ga ją zmia nie. SK

Trzy no we punk ty kan ce la ryj ne
Urzę du Miej skie go dzia ła ją już
w Ostro wach Gór ni czych, Macz -
kach i na Ju liu szu. Do tej po ry
ta ki punkt znaj do wał się tyl ko
na Niw ce przy ul. Woj ska Pol -
skie go. Te raz miesz kań cy bę dą
mo gli część spraw za ła twić
w no wo utwo rzo nych punk tach,
za miast jeź dzić do cen trum mia -
sta. W Ostro wach Gór ni czych
punkt mie ści się w bu dyn ku
MO SiR przy ul. Sta rzyń skie -
go 50, w Macz kach w bu dyn ku
Ze spo łu Szkół Ogól no kształ cą -
cych nr 11 przy ul. Skwe ro -
wej 21, a na Ju liu szu w bu dyn ku
Bi blio te ki Pu blicz nej (fi lia

nr 18) przy ul. Spa do chro nia -
rzy 6. Punk ty kan ce la ryj ne
w Ostro wach, Macz kach i na Ju -
liu szu bę dą czyn ne trzy ra zy
w ty go dniu. SK

Nie wy klu czo ne, iż au to bus li nii nr 805 za pew ni miesz kań com Mi lo wic
bez po śred ni do jazd do Ka to wic. – Pro wa dzi my roz mo wy na ten te mat
i wy sła li śmy już w tej spra wie pi smo do KZK GOP. Aby au to bus za czął
kur so wać po zmie nio nej tra sie, po trzeb na jest tak że zgo da pre zy den ta
Ka to wic. Roz ma wia łem z pre zy den tem Kru pą na ten te mat, współ pra -
ca ukła da nam się do brze i są dzę, że nie bę dzie prze szkód. Ze zmia ny
tra sy au to bu su sko rzy sta ją rów nież miesz kań cy ka to wic kiej Dą brów -
ki – uwa ża Ar ka diusz Chę ciń ski. Wła dze mia sta nie wy klu cza ją, że je -
śli zo sta nie za pro po no wa ne od mien ne roz wią za nie i in na li nia au to bu -
so wa, to bę dzie moż na wy pra co wać naj lep sze roz wią za nie. SK

Od przy szłe go ro ku miesz kań cy za pła cą mniej za wy wóz śmie ci

Stawka za śmieci w dół
Ponad dwa miliony złotych rocznie zaoszczędzą sosnowiczanie dzięki obniżeniu stawki za wywóz śmieci. Stawka
za gospodarowanie odpadami od 1 stycznia przyszłego roku zostanie obniżona o złotówkę i nie będzie wynosić jak do tej
pory 12, ale 11 zł. Opłata dotyczy tylko śmieci segregowanych. W przypadku odpadów niesegregowanych stawka
pozostaje bez zmian i wynosi tyle samo, ile do tej pory, czyli 18 zł. 

staw ki OPłat

w nie ru cho mo ściach za miesz ka łych:
1) staw ka opła ty za go spo da ro wa nie od pa -
da mi ko mu nal ny mi zbie ra ny mi i od bie ra ny mi
w spo sób se lek tyw ny – 11 zł mie sięcz nie
od oso by.
2) wyż sza staw ka opła ty za go spo da ro wa nie
od pa da mi ko mu nal ny mi, je że li od pa dy ko mu -
nal ne nie są zbie ra ne i od bie ra ne w spo sób
se lek tyw ny – 18 zł mie sięcz nie od oso by.

staw ka opła ty za go spo da ro wa nie od pa da mi
ko mu nal ny mi zbie ra ny mi 
i od bie ra ny mi w spo sób se lek tyw ny, w nie ru -
cho mo ściach, na któ rych nie za miesz ku ją
miesz kań cy, a po wsta ją od pa dy ko mu nal ne,
nie ule ga ją zmia nie i wy no szą:
13 zł za po jem nik o poj. 80 l, 
17 zł za po jem nik o poj. 120 l,
31 zł za po jem nik o poj. 240 l,
74 zł za po jem nik o poj. 770 l,
90 zł za po jem nik o poj. 1100 l,
180 zł za kon te ner o poj. 2,5 m3,
370 zł za kon te ner o poj. 5 m3,

460, zł za kon te ner o poj. 7 m3,
690,00 zł za kon te ner o poj. 10 m3,
600 zł za pra so kon te ner o poj. 5 m3,
800 zł za pra so kon te ner o poj. 10 m3,
1400 zł za pra so kon te ner o poj. 20 m3.
staw ka opła ty za go spo da ro wa nie od pa da mi
ko mu nal ny mi, je że li od pa dy ko mu nal ne nie
są zbie ra ne i od bie ra ne w spo sób se lek tyw -
ny, w nie ru cho mo ściach, na któ rych nie za -
miesz ku ją miesz kań cy, a po wsta ją od pa dy
ko mu nal ne, nie ule ga ją zmia nie i wy no szą:
23 zł za po jem nik o poj. 80 l, 
30 zł za po jem nik o poj. 120 l,
55 zł za po jem nik o poj. 240 l,
130 zł za po jem nik o poj. 770 l,
157 zł za po jem nik o poj. 1100 l,
315 zł za kon te ner o poj. 2,5 m3,
647 zł za kon te ner o poj. 5 m3,
805 zł za kon te ner o poj. 7 m3,
1207 zł za kon te ner o poj. 10 m3,
1061 zł za pra so kon te ner o poj. 5 m3,
1415 zł za pra so kon te ner o poj. 10 m3,
2476 zł za pra so kon te ner o poj. 20 m3.

No we punk ty kan ce la ryj ne już dzia ła ją

OstrOwy
Poniedziałek, środa, piątek:
9.00-11.30

MacZki 
wtorek: 8.30-11.00
Środa: 12.00-14.30
czwartek: 8.30 -11.00

JuliusZ
Poniedziałek: 12.00-14.30
wtorek: 11.30-14.00
czwartek: 11.30-14.30

Autobus linii nr 805 pojedzie 
przez Milowice? 

Hanna Michta
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RADA MIEJSKA

reklama

19. sesja Rady Miejskiej

Budżet bez zastrzeżeń
Syl wia Ko sman

Spra woz da nie z wy ko na nia bu -
dże tu w pierw szym pół ro czu by ło
głów nym punk tem ostat niej se sji
Ra dy Miej skiej. In for ma cję o sta -
nie fi nan sów mia sta przed sta wi ła
rad nym An na Ga bryś, skarb nik
mia sta. Do cho dy zo sta ły za pla no -
wa ne w wy so ko ści po nad 808
mln zł, ale zo sta ły zwięk szo ne
do po nad 824 mln zł. W cią gu
sze ściu mie się cy uda ło się uzy -
skać po nad 408 mln zł, co ozna -
cza wy ko na nie pla nu na po zio -
mie 49,5 pro cen ta. W po rów na niu
do ubiegłego okresu ozna cza to
wzrost o pra wie 17 mi lio nów zło -
tych. W pla nie do cho dów bu dże -
tu mia sta wy róż nia my dwie gru -
py do cho dów, do cho dy bie żą ce
i ma jąt ko we. Do cho dy bie żą ce
wy nio sły po nad 385 mln zł i zo -
sta ły osią gnię te na po zio mie 53,4
pro cent pla nu rocz ne go. Udział
w po dat ku do cho do wym, sub -
wen cja ogól na oraz po da tek
od nie ru cho mo ści sta no wią pod -
sta wo we źró dło do cho dów bie żą -
cych. Sza co wa ne wpły wy z po -
dat ku od osób fi zycz nych i praw -
nych zo sta ły osią gnię te na
po zio mie 45 pro cent, co prze kła -
da się na po nad 109 mln zł. 

– Mia sto So sno wiec w pierw -
szym pół ro czu 2015 ro ku otrzy -

ma ło sub wen cję ogól ną w wy so -
ko ści po nad 105 mln zł. Ko lej nym
źró dłem do cho du jest po da tek
od nie ru cho mo ści, któ ry wy niósł
po nad 64 mi lio ny zło tych, an ga -
żu jąc plan rocz ny w 53 pro cen -
tach. Po zo sta łe opła ty i po dat ki
lo kal ne zo sta ły osią gnię te zgod -
nie z prze wi dy wa nia mi – wy ja -
śnia ła An na Ga bryś. 

Dru ga gru pa do cho dów, czy li
do cho dów ma jąt ko wych, jest
prze zna czo na na za da nia in we sty -
cyj ne. 

– W pierw szym pół ro czu te go
ro ku uzy ska no do cho dy ma jąt ko -
we w wy so ko ści po nad 22
mln 800 tys. zł. Niż sza niż
w ubie głym ro ku re ali za cja do -
cho dów ma jąt ko wych wy ni ka ła
z prze su nię cia nie któ rych za dań
in we sty cyj nych, fi nan so wa nych
środ ka mi eu ro pej ski mi, a co
za tym idzie prze su nię ciem ter mi -
nów płat no ści – mó wi ła Ga bryś. 

Sprze daż nie ru cho mo ści i lo ka -
li użyt ko wych zło ży ła się na su mę
po nad 11 mln zł, co osta tecz nie

sta no wi oko ło 55 pro cent pla nu
rocz ne go. Mia sto otrzy ma ło tak -
że do fi nan so wa nie na za da nia in -
we sty cyj ne, na dro gi pu blicz ne
i gmin ne, w wy so ko ści po nad 2
mln 700 tys. zł. 

Z ko lei wy dat ki za pla no wa no
na po nad 835 mln zł, a w cią gu
pierw sze go pół ro cza wy da no po -
nad 393 mln zło tych, czy li zre ali -
zo wa no 47 pro cent pla nu rocz ne -
go. W ra mach tej gru py wy dat ki
ma jąt ko we za my ka ją się w kwo cie
po nad 155 mln zł ogó łem, z cze go

na wy dat ki jed no rocz ne prze zna -
czo no w pla nie po nad 28 mln zł,
a na wie lo let nie przed się wzię cia
ma jąt ko we po nad 127 mln zł.
W pierw szym pół ro czu wy asy gno -
wa no na tę gru pę środ ki w wy so -
ko ści po nad 52 mln zł, z cze go
na jed no rocz ne po nad 10 mln zł. 

Re gio nal na Izba Ob ra chun ko -
wa wy da ła po zy tyw ną uchwa łę
o przed ło żo nej in for ma cji za wy -
ko na nie bu dże tu za pierw sze
pół ro cze. Rad ni tak że by li te go
zda nia, że bu dżet w pierw szej
po ło wie był wy ko ny wa ny pra wi -
dło wo i po zy tyw nie przy ję li
uchwa łę. To masz Bań bu ła, szef
klu bu SLD, przy znał, że bu dżet
był właściwie realizowany. – Bu -
dżet re ali zo wa ny jest do brze,
więc skła dam wy ra zy uzna nia
pre zy den to wi i ad mi ni stra cji sa -
mo rzą do wej. Mam na dzie ję, że
osta tecz na oce na bu dże tu tak że
bę dzie bar dzo do bra, z cze go po -
win ni śmy być za do wo le ni. Mia -
sto ma do brą sy tu ację fi nan so -
wą, na co wska zu je stan fi nan -
sów i po ziom za dłu że nia. Są
oczy wi ście pew ne man ka men ty,
ale ob ser wo wa li śmy je tak że
w la tach po przed nich. Klub rad -
nych SLD oce nia wy ko na nie bu -
dże tu za pierw sze pół ro cze po -
zy tyw nie i choć je ste śmy klu -
bem opo zy cyj nym, to jed nak

je ste śmy klu bem od po wie dzial -
nym i bę dzie my gło so wać
za – za de kla ro wał Bań bu ła. 

Rad ni przy ję li jesz cze kil ka na -
ście uchwał. Do naj waż niej szych
na le ży uchwa ła do ty czą ca pro gra -
mu od dłu ża nia lo ka li miesz kal -
nych gmi ny, któ ry bę dzie obo wią -
zy wał od te go ro ku do 2021 r. 

Wła dze mia sta zło ży ły gra tu la -
cje tak że spor tow com, któ rzy
w ostat nich ty go dniach osią gnę li
spor to we suk ce sy oraz ich tre ne -
rom i wła dzom klu bów. Gra tu la -
cje zo sta ły zło żo ne za wod ni ko wi
MKS Pa łac Mło dzie ży Ka to wi -
ce – Ar tu ro wi Pió ro – któ ry 24
sierp nia pod czas Mi strzostw
Świa ta Nie sły szą cych w San An -
to nio w USA zdo był 5 me da li,
spor tow com MKS MOS Pło mień
So sno wiec, czy li An ge li ce Ka li -
now skiej i Krzysz to fo wi Brzo -
zow skie mu, któ rzy 6 wrze śnia
w Bia łym sto ku pod czas 32. Mło -
dzie żo wych Mi strzostw Pol ski
w lek kiej atle ty ce zdo by li srebr ne
me da le w pchnię ciu ku lą. Ser -
decz ne gra tu la cje na le żą się tak że
lek ko atle tom MKS MOS Pło -
mień So sno wiec, któ rzy we wrze -
śnio wych za wo dach I Li gi Se nio -
rów w Czę sto cho wie, zdo by -
li 2.575 punk tów i tym sa mym
awan so wa li do Lek ko atle tycz nej
Eks tra kla sy Se nio rów. 

Maciej Łydek

Podczas sesji prezydent Arkadiusz Chęciński gratulował sukcesów sportowcom, m.in.
pływakowi Arturowi Pióro. 
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Syl wia Ko sman

FASD, czy li Fe tal Al co hol Spec -
trum Di sor des, ozna cza al ko ho lo -
wy ze spół pło do wy, czy li ze spół
cho ro bo wy, któ ry jest skut kiem
dzia ła nia al ko ho lu na płód
w okre sie pre na tal nym. Al ko ho -
lo wy ze spół pło do wy jest cho ro -
bą nie ule czal ną, któ rej moż -
na unik nąć, za cho wu jąc abs ty -
nen cję w cza sie trwa nia cią ży.
9 wrze śnia od by ła się kon fe ren cja
pra so wa, pod czas któ rej przed sta -
wio ne zo sta ły za ło że nia kam pa -
nii, jak rów nież ogól no pol skie
wy ni ki ba dań na uko wych do ty -
czą cych ska li pro ble mu.

– Ze sta ty styk wy ni ka, że na -
wet 33 pro cent  Po lek pi ło al ko hol
w cią ży. Więk szość z nich ro bi ła

to w gro nie ro dzin nym. Po mi mo
ba dań i wie ją cych gro zą ar ty ku -
łów o pi ja nych no wo rod kach,
w dal szym cią gu spo łe czeń stwo
wie rzy w mi ty, do ty czą ce do bro -
czyn ne go dzia ła nia al ko ho lu
w cią ży – mó wił pod czas kon fe -
ren cji pra so wej An drzej Woj cie -
chow ski z Wy dzia łu Zdro wia
UM, któ ry ko or dy nu je kam pa nię. 

100 pla ka tów, pro pa gu ją cych
kam pa nię, zo sta ło prze ka za nych
m. in. do przy chod ni, szkół, sto -
wa rzy szeń, in sty tu cji pu blicz -
nych, ap tek i szpi ta li. – Wy dru ko -
wa li śmy tak że 300 wi do kó wek,
przedstawiających te go rocz ny
pla kat kam pa nii. Prze ka za li śmy
je do szkół, pla có wek służ by
zdro wia, zwłasz cza do po rad ni
gi ne ko lo gicz nych oraz re ali za to -

rów dzia łań na rzecz kam pa -
nii – wy ja śnia An drzej Woj cie -
chow ski. 

Kam pa nia pro wa dzo na w So -
snow cu ma dwa głów ne ce -
le. – W pierw szej ko lej no ści
chce my wy cho wać mło de po ko -
le nie, już dzi siaj prze ko nać gim -
na zja li stów i uczniów szkół po -
nad gim na zjal nych, iż każ da ilość
al ko ho lu, spo ży wa na w cią ży, jest
szko dli wa. Ze ro al ko ho lu
pod żad ną po sta cią. W szko łach
wdra ża ne są pro gra my pro fi lak -
tycz ne w tym za kre sie. Po dru gie,
chce my uświa do mić oso bom do -
ro słym, ko bie tom w cią ży, iż nie
mo gą pić al ko ho lu, bo kon se -
kwen cje mo gą być tra gicz -
ne – prze ko nu je ko or dy na tor
kam pa nii. 

Al ko hol jest tok sy ną i nie ma
bez piecz nej daw ki dla dziec ka
roz wi ja ją ce go się w ło nie mat ki.
Je śli ko bie ta w cią ży pi je al ko hol,
mu si się li czyć z po ro nie niem,
uszko dze nia mi mó zgu dziec ka,
wzro ku, słu chu czy ukła du ru chu,
wa da mi na rzą dów we wnętrz nych,
za bu rze nia mi pa mię ci, de fi cy ta mi
uwa gi i trud no ścia mi z kon cen tra -
cją, bra kiem umie jęt no ści pla no -
wa nia i wnio sko wa nia oraz opóź -
nio nym roz wo jem mo wy. 

Kam pa nia jest kon ty nu acją
dzia łań, któ re zo sta ły pod ję te
przez Wy dział Zdro wia już trzy
la ta te mu. Wów czas zo sta ła zor -
ga ni zo wa na kon fe ren cja na uko wa
pt. „Trzeź wa mat ka – zdro we
dziec ko”, w któ rej udział wzię li
le ka rze, te ra peu ci, psy cho lo go wie

i pe da go dzy szkol ni oraz ucznio -
wie. W trak cie jej trwa nia roz ma -
wia no o dia gno zo wa niu i o pro -
ble mach zwią za nych z al ko ho lo -
wym ze spo łem pło do wym. Dwa
la ta te mu, na te re nie So snow ca
prze pro wa dzo no szko le nie do ty -
czą ce te ma ty ki FAS pn. „Mój
świa do my wy bór”. W szko le niu
uczest ni czy li psy cho lo go wie, ku -
ra to rzy są do wi, pra cow ni cy
MOPS -u, pe da go dzy szkol ni oraz
na uczy cie le. W efek cie te go szko -
le nia od by ły się zajęcia z ucznia -
mi szkół, w trak cie któ rych na -
uczy cie le roz ma wia li z mło dzie żą
na te mat pro ble mu, ja kim jest pi -
cie al ko ho lu przez ko bie ty w cią -

ży i kon se kwen cji te go, ja kim jest
uro dze nie dziec ka z al ko ho lo wym
ze spo łem pło do wym. Kam pa nia
„Too Young To Drink” na ro dzi ła
się z ini cja ty wy Eu ro pe an FASD
Al lian ce i zo sta ła opra co wa -
na przez ku bań skie go ar ty stę Eri -
ka Ra ve lo, od po wie dzial ne go
za kam pa nie spo łecz ne w Fa bri -
ca, któ ra ma swą sie dzi bę we
Wło szech. So sno wiec kie dzia ła -
nia, któ re po trwa ją do 9 paź dzier -
ni ka, wspie ra ją Pań stwo wa Agen -
cja Roz wią zy wa nia Pro ble mów
Al ko ho lo wych w War sza wie, dru -
ży na pił kar ska Za głę bie So sno -
wiec oraz Ka ba ret Mło dych Pa -
nów z Ryb ni ka. 

Sosnowiec jako jedyna gmina w Polsce prowadzi kampanię „Zbyt młody, by pić” 

Alkoholu i ciąży nie da się pogodzić
Dokładnie 9 września, 9 dnia 9 miesiąca z okazji „Międzynarodowego Dnia FASD”, Sosnowiec ruszył po raz drugi z międzynarodową kampanią społeczną
„Too Young To Drink” – „Zbyt młody, by pić”. To jedyne miasto w Polsce, które przyłączyło się do działań, prowadzonych przez European FASD Alliance.
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Kampanię wspierają piłkarze Zagłębia Sosnowiec i...

Kabaret Młodych Panów z Rybnika. 
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Rondo na skrzyżowaniu ulic Braci Mieroszewskich, Długosza, Dmowskiego w Zagórzu.
Przebudowała obejmowała m.in.: budowę ronda oraz dobudowę prawoskrętów 
z ul. Braci Mieroszewskich w ul. Szymanowskiego i Lelewela, dobudowę pasów pozwalających 
na bezpieczne włączenie się do ruchu kierowców samochodów wyjeżdżających 
z ul. Szymanowskiego i Lelewela oraz budowę zatoki autobusowej przy przystanku Zagórze
Technikum.

Rondo na Starym Sosnowcu u zbiegu ulic Piłsudskiego, Grabowej, Kierocińskiej. W ramach
przebudowy powstało nie tylko rondo. Prace obejmowały wybudowanie zatok autobusowych,
zmodernizowane zostały również miejsca parkingowe przy Przedszkolu Miejskim nr 47, a także
przebudowano przejazdy tramwajowe w technologii tzw. „pływającej szyny”. Inwestycja
obejmowała również wybudowanie ścieżki rowerowej, a także osobnych prawoskrętów
na wszystkich ulicach (bez konieczności przejeżdżania przez rondo).

Rondo na  skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, Tuwima, Wygody i Konstytucji. Ważnym zadaniem
było przesunięcie torowiska tramwajowego, co pozwoliło na wybudowanie nowego przystanku
tramwajowego w kierunku centrum Sosnowca. W zadaniu mieściła się również przebudowa
odcinka ul. Tuwima, ul. Stoczniowców oraz części ul. Konstytucji.

Rondo im. Edwarda Gierka w końcu będzie…rondem nie tylko z nazwy. Od 5 października w tym
miejscu obowiązuje ruch okrężny. Z pomysłem wdrożenia planów w życie czekano do momentu
modernizacji ulicy Małachowskiego oraz rozjadów tramwajowych w tym miejscu.

Od połowy października rondem stanie się także skrzyżowanie ulic Piłsudskiego, Mireckiego,
Stara na Starym Sosnowcu. Rondo to będzie nosić nazwę im. Czesława Uznańskiego, legendy
piłkarskiego Zagłębia. Tym samym jadąc od strony centrum w kierunku Katowic będziemy mijać
na Starym Sosnowcu trzy ronda. Na skrzyżowaniu Piłsudskiego, Sobieskiego, Kilińskiego, rondo
im. Uznańskiego oraz nowe rondo u zbiegu ulic Piłsudskiego, Grabowa, Kierocińskiej.

To nie koniec zmian organizacji ruchu w mieście. Kierowcy już teraz powinni się zacząć
przyzwyczaić do faktu, że ruch okrężny będzie także obowiązywał na skrzyżowaniu
zmodernizowanej w roku ubiegłym ulicy Będzińskiej ze zjazdami i wjazdami na DK94. Rondem
ma się ono stać na początku 2016 roku.

Skrzyżowania ulic Wawel, Narutowicza, Klimontowska. Na skrzyżowaniu został przebudowany
przejazd tramwajowy oraz wymieniona nawierzchnia. W ramach prac poszerzono pas
do lewoskrętu z ulicy Narutowicza w ulicę Klimontowską, oraz wydłużony pas do skrętu
w prawo – z ulicy Wawel w Narutowicza. Poszerzony został również wyjazd z ul. Klimontowskiej.
Powstała nowa sygnalizacja świetlna, wyposażona w system detekcji z sześcioma kamerami.

Skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego oraz Kopalnianej. Najważniejsze zmiany związane
z przebudową skrzyżowania to przesunięcie wylotu ulicy Kopalnianej w kierunku centrum Niwki,
dobudowa lewoskrętów z ul. Wojska Polskiego w ul. Kopalnianą oraz z ul. Wojska Polskiego 
w ul. Watta. 

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

Okres za sił ko wy to mak sy mal ny okres
nie zdol no ści do pra cy z po wo du cho ro by,
za któ ry mo że być wy pła co ny za si łek cho -
ro bo wy. Mak sy mal ny okres nie zdol no ści
do pra cy wy no si 182 dni, a je śli jest ona
spo wo do wa na gruź li cą lub wy stę pu je
pod czas cią ży – 270 dni.

Do jed ne go okre su za sił ko we go (182
dni lub 270 dni) wli cza się wszyst kie okre -
sy nie prze rwa nej nie zdol no ści do pra cy,
na wet je śli by ła ona spo wo do wa na róż ny -
mi przy czy na mi.

Gdy wy stą pią prze rwy w nie zdol no ści
do pra cy, do jed ne go okre su za sił ko we go
wli cza się okre sy po przed niej nie zdol no -
ści do pra cy spo wo do wa nej tą sa mą przy -
czy ną, je śli prze rwa nie prze kro czy ła 60
dni. 

Je że li po prze rwie w nie zdol no ści
do pra cy – na wet jed no dnio wej – po wsta -
nie nie zdol ność do pra cy z in nej przy czy -
ny, ubez pie czo ny ma pra wo do no we go
okre su za sił ko we go.

Do okre su za sił ko we go wli cza się rów -
nież okre sy orze czo nej nie zdol no ści
do pra cy, w któ rych jed nak ubez pie czo ny

nie ma pra wa do wy na gro dze nia cho ro -
bo we go i za sił ku cho ro bo we go. Czy li je śli:
• nie zdol ność do pra cy po wsta ła w wy ni -

ku umyśl ne go prze stęp stwa lub wy kro -
cze nia spo wo do wa ne go przez ubez pie -
czo ne go, co zo sta ło stwier dzo ne pra -
wo moc nym orze cze niem są du,

• nie zdol ność do pra cy zo sta ła spo wo -
do wa na nad uży ciem al ko ho lu (w do -
ku men ta cji od le ka rza ozna czo na ko -
dem „C”),

• za świad cze nie le kar skie zo sta ło sfał -
szo wa ne,

• ubez pie czo ny wy ko ny wał w cza sie
zwol nie nia le kar skie go pra cę za rob ko -
wą al bo wy ko rzy sty wał zwol nie nie le -
kar skie od pra cy nie zgod nie z je go ce -
lem.
Nie zdol ność do pra cy spo wo do wa -

na gruź li cą jest ozna czo na w za świad cze -
niu le kar skim ko dem „D”, a nie zdol ność
do pra cy przy pa da ją ca na okres cią -
ży – ko dem „B”.

Za si łek cho ro bo wy to świad cze nie wy -
pła ca ne za miast pen sji, gdy oso ba ubez -
pie czo na prze by wa na zwol nie niu le kar -
skim.

Świad cze nie to przy słu gu je po upły wie
tzw. okre su wy cze ki wa nia. Jest on zróż -
ni co wa ny, w za leż no ści od cha rak te ru
ubez pie cze nia. Oso ba, któ ra pod le ga
ubez pie cze niu cho ro bo we mu obo wiąz ko -
wo, ma pra wo do za sił ku po upły wie 30
dni nie prze rwa ne go ubez pie cze nia, a je -
śli do bro wol nie, na by wa pra wo do za sił ku
po upły wie 90 dni nie prze rwa ne go ubez -
pie cze nia.

Bez okre su wy cze ki wa nia za si łek przy -
słu gu je m.in. gdy nie zdol ność do pra cy
jest spo wo do wa na wy pad kiem w pra cy
lub w dro dze do pra cy lub z pra cy. 

Stan dar do wa wy so kość za sił ku to 80
pro cent po bie ra nej pen sji (śred niej z 12
mie się cy). Za si łek w wy so ko ści 70 pro -
cent przy słu gu je za czas po by tu w szpi ta -
lu, na to miast 100 pro cent, gdy nie zdol -
ność do pra cy jest spo wo do wa na wy pad -
kiem w dro dze do pra cy lub z pra cy,
za si łek przy pa da na czas cią ży, a tak że
gdy wy ni ka z nie zbęd nych ba dań le kar -
skich prze wi dzia nych dla kan dy da tów
na daw ców ko mó rek, tka nek i na rzą dów
lub jest skut kiem za bie gu ich po bra nia.

Za si łek cho ro bo wy wy pła ca pra co daw -
ca, je że li fir ma za trud nia po wy żej 20 pra -
cow ni ków, a w po zo sta łych przy pad -
kach – ZUS.

Je śli po mak sy mal nym okre sie po bie -
ra nia za sił ku cho ro bo we go (182 dniach),
oso ba ubez pie czo na na dal nie mo że pra -
co wać, ale ist nie je szan sa, że dal sze le -
cze nie lub re ha bi li ta cja po zwo lą jej wró cić
do pra cy, wów czas przy słu gu je świad cze -
nie re ha bi li ta cyj ne. Mak sy mal ny czas po -
bie ra nia świad cze nia to 12 mie się cy. 

O przy zna niu świad cze nia de cy du je le -
karz orzecz nik ZUS. Wy so kość świad cze -
nia wy no si 90 pro cent pen sji (śred niej
z 12 mie się cy) przez pierw sze 90 dni, 75
pro cent pen sji w po zo sta łym okre sie i 100
pro cent pen sji, gdy nie zdol ność do pra cy
przy pa da na okres cią ży, jest spo wo do wa -
na wy pad kiem przy pra cy lub cho ro bą za -
wo do wą.
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Ad rian na Peć

„W dniu 3 lip ca 2015 r. za war łam umo wę o świad cze nie
usług te le wi zji cy fro wej oraz in sta la cję ze sta wu do od bio -
ru sy gna łu. Umo wa zo sta ła za war ta po za lo ka lem przed -
się bior stwa – w mo im miesz ka niu w So snow cu. In sta la cja
ze sta wu nie zo sta ła wy ko na na, nie roz po czę to rów nież
świad cze nia usłu gi. Pi smem z dnia 5 lip ca 2015 r. od stą pi -
łam od umo wy za war tej po za lo ka lem przed się bior stwa.
W od po wie dzi od mó wio no uwzględ nie nia mo jej re zy gna -
cji twier dząc, że nie mam pra wa do od stą pie nia, gdyż wy ra -
zi łam zgo dę na roz po czę cie do star cza nia tre ści cy fro wych
przed upły wem 14 dnio we go ter mi nu upraw nia ją ce go
do od stą pie nia od umo wy. Przy wo ła no za pis re gu la mi nu,
zgod nie z któ rym abo nent jest świa do my, iż w przy pad ku,
gdy do staw ca usług roz pocz nie do star cza nie tre ści cy fro -
wych, nie bę dzie mu przy słu gi wa ło praw do do od stą pie -
nia od umo wy”. 

Zgod nie z art. 38 pkt 13 usta wy o pra wach kon su men ta
pra wo od stą pie nia od umo wy za war tej po za lo ka lem
przed się bior stwa lub na od le głość nie przy słu gu je kon su -
men to wi w od nie sie niu do umów o do star cza nie tre ści cy -
fro wych, któ re nie są za pi sa ne na no śni ku ma te rial nym, je -
że li speł nia nie świad cze nia roz po czę ło się za wy raź ną zgo -
dą kon su men ta przed upły wem ter mi nu do od stą pie nia
od umo wy i po po in for mo wa niu go przez przed się bior cę
o utra cie pra wa od stą pie nia od umo wy. Prze pis ten wy łą -
cza kon su menc kie pra wo od stą pie nia od umo wy pod wa -

run kiem, że przed mio tem umo wy są tre ści cy fro we i zo sta -
ną speł nio ne łącz nie dwie prze słan ki: speł nia nie świad cze -
nia roz po czę ło się za wy raź ną zgo dą kon su men ta
przed upły wem ter mi nu do od stą pie nia od umo wy i po po -
in for mo wa niu go przez przed się bior cę o utra cie pra wa od -
stą pie nia od umo wy. Pod po ję ciem „wy raź nej zgo dy” na le -
ży ro zu mieć oświad cze nie, wy ra ża ją ce w spo sób jed no -
znacz ny i bez wa run ko wy wo lę kon su men ta uzy ska nia da -
ne go świad cze nia. Zgo da ta ka mo że być wy ra żo na np. po -
przez za zna cze nie od po wied nie go po la wy bo ru w for mu la -
rzu. Nie speł nia wy mo gu wy raź ne go oświad cze nia kon su -
men ta wy in ter pre to wa nie ta kiej zgo dy z tre ści umo wy czy
ogól nych po sta no wień re gu la mi nu świad cze nia usług. 

Wska za ny przez przed się bior cę za pis re gu la mi nu nie
wy czer pu je obo wiąz ku uzy ska nia przez przed się bior cę wy -
raź nej zgo dy kon su men ta na świad cze nie usłu gi przez
upły wem ter mi nu na sko rzy sta nie z upraw nie nia do od stą -
pie nia od umo wy. Uzy ska nie ta kiej wy raź nej zgo dy mo że
po le gać na wpro wa dze niu do for mu la rza przy oświad cze -
niu lub pod je go tre ścią ru bryk, któ re kon su ment mo że za -
zna czyć i tym spo so bem wy ra zić swo ją zgo dę al bo prze -
ciw nie, sprze ci wić się świad cze niu usług przed upły wem
usta wo we go ter mi nu na sko rzy sta nie z pra wa do od stą pie -
nia od umo wy. Oświad cze nie wpi sa ne w tre ści umo wy czy
re gu la mi nu, któ re jest nie ja ko od gór nie na rzu co ne kon su -
men to wi, któ ry nie ma moż li wo ści za zna cze nia opcji prze -
ciw nej, nie wy czer pu je wy mo gu wy ra że nia wy raź nej zgo dy.
Po dru gie wa run kiem do wy łą cze nia pra wa do od stą pie -
nia jest roz po czę cie świad cze nia usług. Je śli nie by ło wy -
raź nej zgo dy i nie roz po czę to świad cze nia usług, nie za cho -
dzą prze słan ki do utra ty pra wa do od stą pie nia. 

Po trze cie trak to wa nie ca łej umo wy o świad cze nie
usług te le wi zji cy fro wej ja ko do star cza nie „tre ści cy fro -
wych” jest nie pra wi dło we i sprzecz ne z prze pi sa mi usta wy
z dnia 30.05.2014 r. o pra wach kon su men ta. Usłu gi do stę -
pu do te le wi zji nie sta no wią tre ści cy fro wych. Za tem pra wo
do od stą pie nia jak naj bar dziej Pa ni przy słu gu je. 

PORADY

ZUS RADZI

Ustalanie okresu zasiłkowego
RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Odstąpienie od umowy

1 paź dzier ni ka roz po czął się kon kurs eko lo gicz ny „So sno wiec ki Li der Eko lo gii” skie ro wa ny do szkół
pod sta wo wych, gim na zjal nych i po nad gim na zjal nych z te re nu gmi ny So sno wiec. Kon kurs or ga ni zo wa -
ny jest przez Miej skie Przed się bior stwo Go spo dar ki Od pa da mi Sp. z o.o. przy współ pra cy z Wy dzia łem
Ochro ny Śro do wi ska i Rol nic twa Urzę du Miej skie go w So snow cu oraz pod pa tro na tem pre zy den ta So -
snow ca i pa tro na tem me dial nym Ku rie ra Miej skie go.

Miej skie Przed się bior stwo Go spo dar ki Od pa da mi Sp. z o.o. zo sta ło po wo ła ne ja ko ko mór ka od po -
wie dzial na za go spo dar kę od pa da mi z te re nu gmi ny So sno wiec oraz re ali zu ją ca usta wo wy obo wią zek
od zy sku i re cy klin gu od pa dów. W ra mach przed się bior stwa od wrze śnia ubie głe go ro ku dzia ła sor tow -
nia oraz kom po stow nia od pa dów zie lo nych, któ re po wsta ły z wy ko rzy sta niem no wo cze snych tech no lo -
gii zgod nych z naj wyż szy mi eu ro pej ski mi stan dar da mi. Na te re nie MPGO przy uli cy Gre na die rów 21
dzia ła rów nież Gmin ny Punkt Se lek tyw nej Zbiór ki Od pa dów Ko mu nal nych przyj mu ją cy nie od płat nie
od miesz kań ców na szej gmi ny od pa dy pro ble ma tycz ne i nie bez piecz ne, ta kie jak od pa dy wiel ko ga ba ry -
to we, po re mon to we, od pa dy zie lo ne, sprzęt elek trycz ny i elek tro nicz ny, aku mu la to ry, prze ter mi no wa ne
le ki. 

Miej skie Przed się bior stwo Go spo dar ki Od pa da mi Sp. z o.o. pra gnie za ini cjo wać sze ro kie dzia ła nia in -
for ma cyj no -edu ka cyj ne w za kre sie wła ści we go postępowania z okre ślo ny mi gru pa mi od pa dów. Ce lem
ak cji roz po czy na ją cej się w so sno wiec kich szko łach jest kre owa nie po staw eko lo gicz nych wśród dzie ci
i mło dzie ży, bu do wa nie ich świa do mo ści i dbanie o śro do wi sko na tu ral ne po przez wy ro bie nie na wy ku
se gre ga cji od pa dów.

„So sno wiec ki Li der Eko lo gii” to kon kurs zbiór ki su row ców wtór nych w po sta ci zu ży tych ba te rii i ma -
ku la tu ry. Zbiór ka su row ców pro wa dzo na bę dzie w bie żą cym ro ku szkol nym do koń ca ma ja 2016 ro ku,
w czte rech eta pach: I – do 30 li sto pa da 2015 r., II – do 31 stycz nia 2016 r., III – do 31 mar ca 2016
r., IV – do 31 ma ja 2016 r. Na po szcze gól nych eta pach pro wa dzo ny bę dzie ran king cząst ko wy, ogła sza -
ny m.in. na ła mach Ku rie ra Miej skie go.

Po przed nie edy cje kon kur su pod ha słem „Zbie ra my zu ży te ba te rie”, or ga ni zo wa ne przez Wy dział
Ochro ny Śro do wi ska i Rol nic twa Urzę du Miej skie go w So snow cu, cie szy ły się du żym za in te re so wa niem
i za an ga żo wa niem uczniów so sno wiec kich szkół i przed szko li. Li czy my, że kon kurs przy go to wa ny przez
MPGO zy ska rów nie wie lu zwo len ni ków. A jest o co po wal czyć!

Li de rom ran kin gów cząst ko wych MPGO za pew nia atrak cyj ne na gro dy oraz cie ka we, al ter na tyw ne
for my edu ka cyj nych za jęć o te ma ty ce eko lo gicz nej. Osta tecz ne roz strzy gnię cie kon kur su na stą pi w czerw -
cu 2016 ro ku, a zwy cięz cy w obu ka te go riach otrzy ma ją na gro dy o war to ści 5 000 zł – I miej sce,
2 000 – II miej sce, 1 000 – III miej sce. Po nad to naj lep sza szko ła w obu ka te go riach otrzy ma z rąk pre -
zy den ta So snow ca Ar ka diu sza Chę ciń skie go ty tuł „So sno wiec kie go Li de ra Eko lo gii”, co z pew no ścią za -
chę ci mło dzież do współ za wod nic twa.

Wszyst kie so sno wiec kie pla ców ki oświa to we za pra sza my do udzia łu w tej ak cji. Ro dzi ców pro si my
o za chę ca nie swych po ciech do zbiór ki su row ców w do mach i po moc w do star cza niu ich do szkół. Naj -
młod szym na to miast ży czy my jak naj lep szych wy ni ków, za cię tej ry wa li za cji oraz sa tys fak cji z bu do wa -
nia wi ze run ku „eko lo gicz ne go So snow ca”. red

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu

zaprasza do udziału w konkursie
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„Trójkąt” na Dańdówce do remontu

Ko men da Miej ska w So snow cu wzbo ga ci ła się o trzy no we sa mo cho -
dy (na zdjęciu). Ta bor zo stał po więk szo ny o trzy ozna ko wa ne au ta
marki Opel Cor sa. Część środ ków prze ka zał na ten cel Urząd Miej ski.

– Prze ka za li śmy na ten cel po nad 20 tys. zło tych. To nie ko -
niec wspar cia po li cji w tym te ma cie. Do koń ca ro ku na no we sa mo -
cho dy prze ka że my w su mie pra wie 105 ty się cy zło tych – pod kre -
śla pre zy dent So snow ca Ar ka diusz Chę ciń ski, któ ry wziął udział
w uro czy stym prze ka za niu aut.

Jak pod kre śla ją so sno wiec cy po li cjan ci, sa mo cho dy tej mar ki
są nie wiel kie i do sko na le spraw dza ją się w co dzien nej służ -
bie. – Ich ga ba ry ty to wiel ka za le ta, szcze gól nie na za tło czo nych
par kin gach osie dlo wych – mó wi So nia Kep per, rzecz nik pra so wy
so sno wiec kiej po li cji. KP

Miasto wsparło policję. Nowe radiowozy na sosnowieckich drogach

Na ODNOwiONyM skwerZe
POMięDZy ulicaMi
warNeńcZyka i Żurawią
DZiała JuŻ takŻe
PODŚwietlONa fONtaNNa.
JeDNą Z atrakcJi Jest rówNieŻ
PuNktOwe PODŚwietleNie
DrZew.

Przy le ga ją cy do uli cy Ma ła -
chow skie go skwer prze szedł
praw dzi wą me ta mor fo zę. Miej -
ski Za kład Usług Ko mu nal nych
wy as fal to wał alej ki, po sta wio no
ław ki, nie oby ło się bez na sa -
dzeń zie le ni, a głów ną atrak cją
skwe ru, a za ra zem nie spo dzian -
ką dla miesz kań ców, któ rej
na po cząt ku nie by ło w pro jek cie
prze bu do wy, jest fon tan na, któ ra
zo sta ła umiej sco wio na na wy ło -
żo nym gra ni to wą kost ką pół -

okrę gu przy le ga ją cym bez po -
śred nio do chod ni ka przy ul.
Ma ła chow skie go. – To cen tral ny
punkt od no wio ne go skwe ru.
Fon tan na ma róż ne opcje, do ty -
czy to za rów no stru mie nia wo dy,
jak i „wy strze li wa nych” ko lo rów.
Plac był od dłuż sze go cza su
w opła ka nym sta nie. Pod ję li śmy
de cy zję o je go re ak ty wa cji
przy oka zji re mon tu uli cy Ma ła -
chow skie go. Miejsc do ta kiej re -
ak ty wa cji jest wię cej i suk ce -
syw nie bę dzie my je oży -
wiać – pod kre śla za stęp ca
pre zy den ta So snow ca, Ma te usz
Ry ka ła.

Co waż ne, ca ły te ren bę dzie
mo ni to ro wa ny przez dwie ka me -
ry, któ re zo sta ną za in sta lo wa ne
w re jo nie ulic: Żu ra wiej, Ma ła -
chow skie go i Mo drze jow skiej. KP

Fontanna„wystrzeliła”,
skwer ożywiony

To po wo du je zmia nę roz kła dów jaz dy li nii
tram wa jo wych nr 26 i 27 oraz uru cho mie nie
tym cza so wych li nii tram wa jo wych nr 31 i 47
oraz li nii au to bu so wej ko mu ni ka cji za stęp czej
T -27. Li nia tram wa jo wa nr 26 zo sta ła po dzie -
lo na na dwie od ręb ne tra sy: „26a” ob słu gu je
tra sę „Mi lo wi ce Pę tla – Dań dów ka Skrzy żo -
wa nie”. Z ko lei „26b” za pew nia ko mu ni ka cję
na od cin ku „My sło wi ce Dwo rzec PKP” – So -
sno wiec Dań dów ka Skrzy żo wa nie”. Obie li -
nie kur su ją co dzien nie. Li nia tram wa jo wa
nr 27 zo sta ła skró co na i w dni ro bo cze kur su -
je na tra sie „Po goń Bę dziń ska – Dań dów ka
Skrzy żo wa nie”. Tym cza so wo funk cjo nu ją li -
nie tram wa jo we nr 31 i 47. Pierw sza z nich
w so bo ty ob słu gu je po łą cze nie „Dą bro wa
Gór ni cza Urząd Pra cy – So sno wiec Ron -
do Gier ka”, z ko lei li nia nr 47 co dzien nie za -
pew nia po łą cze nie na od cin ku „Po goń Bę -
dziń ska – Ron do Gier ka”. Po ja wi ła się rów -
nież tym cza so wa au to bu so wa ko mu ni ka cja
za stęp cza T -27, któ ra za pew nia trans port
na tra sie: „Dwo rzec PKP – Ka zi mierz Gór ni -
czy Ko pal nia”. Na zmia ny mu szą być tak że
przy go to wa ni kie row cy. Ja dąc od stro ny Niw -
ki (ul. Woj ska Pol skie go i 11 Li sto pa da) oraz
z uli cy Jed no ści w kie run ku cen trum So snow -
ca (ul. An der sa), kie row cy mu szą po je chać
ul. 11. Li sto pa da w kie run ku Za gó rza i za wró -

cić na ron dzie Żoł nie rzy Wy klę tych, póź niej
wró cić ul. 11 li sto pa da i wje chać w uli cę An -
der sa. Kie row cy ja dą cy od Za gó rza w kie run -
ku Niw ki mu szą skrę cić w ul. An der sa
i za przy stan ka mi tram wa jo wy mi za wró cić, by
na skrzy żo wa niu znów wje chać w uli cę 11 Li -
sto pa da. Każ dy kto sa mo cho dem bę dzie chciał
do je chać z uli cy An der sa w kie run ku Za gó rza,
mu si skrę cić w pra wo w kie run ku Niw ki

(ul. 11 Li sto pa da) i za wró cić na prze jeź dzie
tram wa jo wym. – Ca łą in we sty cję za pra wie 6
mln zł re ali zu ją Tram wa je Ślą skie. Umó wi li -
śmy się, że naj trud niej sze pra ce za koń czą się
do 1 li sto pa da, czy li przed Wszyst ki mi Świę -
ty mi. To waż ne, bo w tym re jo nie ma my trzy
cmen ta rze. Prze pra sza my za utrud nie nia i pro -
si my o wy ro zu mia łość – tłu ma czy Ar ka diusz
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. KP

Dobiegają końca prace prowadzone przez Tramwaje Śląskie w centrum miasta, ale to nie koniec prac na torach
w mieście. Drogowcy przenoszą się teraz na Dańdówkę, gdzie spore zmiany czekają na mieszkańców korzystających
z tramwajów linii 26 i 27 oraz na kierowców przejeżdżających przez tzw. „trójkąt”. W ostatnich dniach września rozpoczął
się tam remont wszystkich przejazdów tramwajowych.

Każ dy z miesz kań ców bę dzie mógł ko rzy stać
ze spor to wej i re kre acyj nej in fra struk tu ry szkol -
nej, kie dy w szko łach za koń czą się lek cje i za -
ję cia spor to we. Dy rek to rzy wszyst kich pla có -
wek oświa to wych w mie ście otrzy ma li po le ce -
nie, aby udo stęp nić znaj du ją ce się na ich te re nie
pla ce za baw i bo iska dla lo kal nej spo łecz no ści

po za go dzi na mi pra cy pla có wek. W go dzi nach
funk cjo no wa nia przed szko li i szkół, obiek ty są
do dys po zy cji uczniów, w go dzi nach po po łu -
dnio wych mo gą z nich ko rzy stać miesz kań cy.
Je śli bo isko szkol ne nie jest oświe tlo ne, to ta ki
obiekt ma być udo stęp nio ny do zmro ku. – To
bar dzo do bry po mysł. Z jed nej stro ny obo wią -

zu ją za ka zy gry na bo iskach szkol nych, a z dru -
giej stro ny na rze ka my, że dzie ci i mło dzież nie
upra wia ją spor tu. Te raz bę dzie moż na wy ko -
rzy stać w do brym ce lu ba zę spor to wą. My ślę,
że przy jem no ści gry w pił kę noż ną czy ko szy -
ków kę nie od mó wią so bie tak że do ro śli – stwier -
dził Adam Piąt kow ski z So snow ca. SK

Place zabaw i boiska szkolne otwarte dla wszystkich

Najtrudniejsze prace mają się zakończyć przed 1 listopada. 
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Kon fe ren cja oraz warsz ta ty
prak tycz ne po świę co ne ma cie -
rzyń stwu pt. „Świa do ma Ma ma”
od by ły się 29 wrze śnia w Par ku
Na uko wo -Tech no lo gicz nym
w So snow cu. Wy da rze nie po -
pro wa dził zna ny i po pu lar ny m.
in. z se ria lu „Ran czo” ak -
tor – Piotr Li gien za. Ro dzi ce
mo gli li czyć na dar mo we kon -
sul ta cje i wy kła dy lo kal nych
spe cja li stów, warsz ta ty prak tycz -
ne, se sję fo to gra ficz ną i atrak cyj -
ne na gro dy. 

Jed na z pre lek cji zo sta ła ad -
re so wa na do ro dzi ców spo dzie -
wa ją cych się dziec ka i po świę -
co na zo sta ła od po wie dziom
na py ta nie, jak so bie ra dzić, je śli
uro dzi się wcze śniak, co spraw -

dzać i ja kie pra wa w szpi ta lu na -
le żą się ro dzi com, ja kie te ra pie
me dycz ne sto su je się w przy -
pad ku wcze śnia ka, a tak że – ja -
kie w tym wszyst kim zna cze nie

ma za gad nie nie ży wie nia do żyl -
ne go. W ro li pre le gen ta wy stą -
pił dr n. med. Łu kasz Drozd,
eks pert ds. ży wie nia kli nicz ne -
go. Ro dzi ce mo gli li czyć na dar -

mo we kon sul ta cje i wy kła dy
spe cja li stów, warsz ta ty prak -
tycz ne, se sję fo to gra ficz ną
i atrak cyj ne na gro dy. 

Pro jekt „Świa do ma Ma ma”
jest pro wa dzo ny jest już od 2010 r.
na te re nie ca łe go kra ju. Po my -
sło daw czy nią kam pa nii jest ak -
tyw na za wo do wo ma ma z Po -
zna nia, któ ra po uro dze niu
dziec ka wie dzia ła, że war to za -
ini cjo wać coś, co bę dzie po ma -
ga ło w zwięk sza niu wie dzy na
te mat cią ży, po ro du i wy cho wy -
wa nia. Szu ka ła miej sca, gdzie
przy szłe ma my bę dą mo gły się
wy mie nić do świad cze nia mi
i skon tak to wać się z eks per ta -
mi. I uda ło się ten po mysł zre -
ali zo wać. SK

Świadoma mama
Anna Kwolek
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Tru fle Mo zai ki, któ re dzia ła ją pod pie czą So sno wiec kie go
Par ku Na uko wo -Tech no lo gicz ne go, są naj bar dziej in no -
wa cyj nym ślą skim przed się bior stwem i in sty tu cją sek to ra
ba daw czo -roz wo jo we go. Tak brzmi wer dykt kon kur su
„In no wa tor Ślą ska 2014”, or ga ni zo wa ne go już po raz
siód my przez Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa Ślą -
skie go oraz Gór no ślą ską Agen cję Przed się bior czo ści
i Roz wo ju sp. z o.o. 

Tru fle Mo zai ki zwy cię ży ły w ka te go rii mi kro przed się -
bior stwo. Eks per ci do ce ni li no wa tor skie roz wią za nia i in ter -
dy scy pli nar ną współ pra cę, dzię ki któ rym po wsta ły Tru fle.
Uro czy sta ga la, pod czas któ rej na gro dy wrę czył Woj ciech
Sa łu ga, mar sza łek wo je wódz twa ślą skie go, od by ła się 17
wrze śnia w Ho te lu Dia ment w Cho rzo wie. Ogło sze nie i roz -
da nie na gród po prze dzi ła kon fe ren cja na te mat bu do wy in -
te li gent nych miast i roz wo ju sek to ra ICT.

Spół ka Tru fle Mo zai ki po wsta ła dzię ki re ali zo wa ne mu
przez So sno wiec ki Park Na uko wo -Tech no lo gicz ny pro jek to -
wi „Star tuj z SPNT”. Ja kub i Mo ni ka Wo la ko wie zgło si li się
do pro jek tu z po my słem, któ ry w trak cie re ali za cji szko leń
się zmie niał, ale go to wa już kon cep cja biz ne so wa zo sta ła
oce nio na przez eks per tów bar dzo wy so ko. Mał żon ko wie
dzię ki bar dzo do brej oce nie otrzy ma li do ta cję na roz po czę -
cie dzia łal no ści go spo dar czej i od nie śli praw dzi wy suk ces.
Tru fle Mo zai ki to stu dio pro jek to we, któ re stwo rzy ło roz wią -
za nie po zwa la ją ce każ de mu na wy pro du ko wa nie wła snej
szkla nej mo zai ki w opar ciu o do wol ną gra fi kę lub zdję -
cie. – Do star czo ny do nas wzór jest prze twa rza ny na mo zai -
kę z ko stek 23 mi li me try na 23 mi li me try za po mo cą opro -
gra mo wa nia kom pu te ro we go. Tak przy go to wa ny pro jekt
prze cho dzi do eta pu pro duk cji, gdzie spe cjal nie stwo rzo ny
do te go ce lu ro bot ukła da mi ster ne kom po zy cje w spo sób
szyb ki i bez błęd ny – kost ka po ko st ce. Mo zai ka opusz cza
pra cow nię w for mie po nu me ro wa nych ar ku szy, go to wa
do mon ta żu we dług do łą czo nej in struk cji – mó wi Mo ni ka
Wo lak, współ wła ści ciel ka fir my. Ro bot po wstał dzię ki
współ pra cy z in nym uczest ni kiem te go sa me go pro jek tu, któ -
ry dzię ki otrzy ma nej do ta cji otwo rzył fir mę No vec tro. 

– Na sze mo zai ki po wsta ją tak że z my ślą  o po miesz -
cze niach na ra żo nych na kon takt z wo dą jak ba se ny, łaź -
nie, SPA, a tak że kuch nie czy ła zien ki. Mo zai ka szkla -
na mo że być sto so wa na w prze strze niach, w któ rych trwa -
łość wy koń cze nia jest istot nym kry te rium do bo ru.
Do ta kich wnętrz na le żą prze strze nie biu ro we, ho te le,
prze strze nie uży tecz no ści pu blicz nej ta kie jak dwor ce, lot -
ni ska, szko ły, przy chod nie czy szpi ta le – wy ja śni ła Mo -
ni ka Wo lak. SK

Syl wia Ko sman

Trój stron ne po ro zu mie nie mię dzy II Li -
ceum Ogól no kształ cą cym im. Emi lii
Pla ter, Uni wer sy te tem Ślą skim a gmi ną
So sno wiec zo sta ło pod pi sa ne na naj -
wyż szym miej scu So snow ca, czy li
na da chu Wy dzia łu Na uk o Zie mi Uni -
wer sy te tu Ślą skie go. Do ku ment 4 wrze -
śnia sy gno wa li rek tor Uni wer sy te tu Ślą -

skie go, prof. zw. dr. hab. Wie sław Ba -
nyś, za stęp ca pre zy den ta So snow ca,
An na Je dy nak oraz dy rek tor ka szko ły,
Do ro ta Lesz czyń ska.

– Cie szy my się, że co raz wię cej szkół
śred nich de cy du je się na współ pra cę
z uczel nia mi wyż szy mi. Ma my na dzie ję,
że po ro zu mie nie pod pi sa ne z li ceum
przy bli ży uczniom Uni wer sy tet Ślą ski
i to wła śnie na na szej uczel ni po dej mą

dal sze stu dia. To wspa nia ła i zdol na mło -
dzież  – stwier dził prof. Wie sław Ba nyś,
rek tor Uni wer sy te tu Ślą skie go. 

II Li ceum Ogól no kształ cą ce im.
Emi lii Pla ter od kil ku lat współ pra cu je
z Uni wer sy te tem Ślą skim, a w 2012 ro -
ku kla sy praw no -po li to lo gicz na oraz
bio lo gicz no -che micz na zo sta ły ob ję te
pa tro na tem po szcze gól nych wy dzia łów
in i wer sy te tu. Pod pi sa ne po ro zu mie nie

umoż li wi roz sze rze nie współ pra cy,
w ra mach któ rej pra cow ni cy na uko wo -
-dy dak tycz ni wspól nie z na uczy cie la mi
bę dą pro wa dzić wy bra ne za ję cia, a tak -
że obej mą opie ką me ry to rycz ną róż ne
przed się wzię cia edu ka cyj ne. Ucznio wie
szko ły bę dą mo gli brać udział w za ję -
ciach dy dak tycz nych, re ali zo wa nych
na uczel ni, ko rzy stać z no wo cze snych
po mo cy dy dak tycz nych i mieć za ję cia

w la bo ra to riach ba daw czych. Pro jekt
za pew ni uczniom wyż szą ja kość kształ -
ce nia i umoż li wi im peł niej szy roz wój,
po głę bia nie wie dzy i za in te re so wań.

Z ko lei 21 wrze śnia zo sta ło pod pi -
sa ne po ro zu mie nie mię dzy Cen trum
Kształ ce nia Za wo do we go i Usta wicz -
ne go w So snow cu przy ul. Ki liń skie -
go a Uni wer sy te tem Hu ma ni stycz no -
spo łecz nym SWSP w Ka to wi cach.
Szko łę re pre zen to wa li dy rek tor Ja cek
Gór ski oraz wi ce dy rek tor ka Ewa Bar -
to siń ska a uczel nię dr hab. Ka ta rzy -
na Po pio łek, prof. Uni wer sy te tu
SWPS. 

W ra mach współ pra cy Uni wer sy tet
SWPS zor ga ni zu je dla uczniów,
w głów nej mie rze dla ma tu rzy stów, bez -
płat ne warsz ta ty, wy kła dy oraz kon sul -
ta cje z wy kła dow ca mi Uni wer sy te tu
SWPS. Po nad to w ra mach „Dnia z kie -
run kiem” bę dą mo gli uczest ni czyć
w za ję ciach aka de mic kich, re ali zo wa -
nych dla stu den tów przez uczel nię.
Ucznio wie CKZiU bę dą mo gli ko rzy -
stać tak że z no wo cze snych po mo cy dy -
dak tycz nych, brać udział w kon fe ren -
cjach i wy da rze niach, or ga ni zo wa nych
przez stu den tów.

Uczniowie „Plater” i CKZiU  związani z wyższymi uczelniami

Współpraca na wysokości nawiązana 

Tru fle Mo zai ki
trium fu ją!

Ucznio wie IV Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. S. Sta szi ca zwy -
cię ży li w pią tej edy cji kon kur su
wie dzy o Unii Eu ro pej skiej, któ ry
od był się 23 wrze śnia na Pla cu Stu -
le cia. Tym ra zem ucznio wie mu sie -
li się po pi sać sze ro ką wie dzą, ale
nie tyl ko z za kre su Unii. – Pa dły
tak że py ta nia o bu dżet oby wa tel ski,
środ ki prze zna czo ne na fi nan so wa -
nie ini cja tyw, zgła sza nych przez
miesz kań ców czy so sno wiec kie or -
ga ni za cje po za rzą do we. Py ta nia
nie spra wi ły nam trud no ści – mó -
wi Mi ko łaj Ba rań ski, uczeń IV LO
im. S. Sta szi ca, któ ry ra zem z Ja -
ku bem An to sie wi czem stwo rzył
zwy cię ski ze spół. 

W na gro dę ucznio wie, któ rzy
pierw szy raz wzię li udział w tym
kon kur sie i gładko po ko na li ry wa li,
po ja dą w przy szłym ro ku na kil ku -
dnio wą wy ciecz kę do Stras bur ga
lub Bruk se li, któ rą ufunduje prof.
Adam Gie rek, po seł do Par la men tu
Eu ro pej skie go. – Cie szę się, bo
jesz cze nie mia łem oka zji zwie dzić
in sty tu cji eu ro pej skich – przy znał
Mi ko łaj. 

Po wstęp nych eli mi na cjach wy -
ło nio no pięć dru żyn, któ re prze szły
do fi na ło wej czę ści tur nie ju. W fi -
na le kon kur su zna leź li się ucznio -
wie I LO im. Wa len te go Roź dzień -
skie go, IV LO im. S. Sta szi ca, VI
LO im. Ja nu sza Kor cza ka, VII LO
im. K. K. Ba czyń skie go oraz Tech -
ni kum nr 3 Ga stro no micz no – Ho te -
lar skie go z CKZiU. Du ety za wod ni -
ków by ły wspie ra ne przez uczniów,
któ rzy po ma ga li im zdo być do dat ko -
we punk ty za kre atyw ne se sje zdję -
cio we w fo to bud ce oraz cel ne rzu ty

do ko sza w kon ku ren cji „Bądź jak
Mar cin Gor tat”. Po pu lar no ścią cie -
szy ła się tak że kon ku ren cja „Ar ty -
stycz ne moc ne płu co”, pod czas któ -
rej ucznio wie, wy ko rzy stu jąc m. in.
ba lo ny, mu sie li stwo rzyć kom po zy -
cję, któ ra mia ła pro mo wać ideę spo -
łe czeń stwa oby wa tel skie go. Dru gie
miej sce w kon kur sie za ję li re pre zen -
tan ci VI LO im. J. Kor cza ka, a trze -
cie ucznio wie VII LO im. K. K. Ba -
czyń skie go.

Kon kurs za in au gu ro wał Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So -

snow ca, a uczniów oce nia ły ju ror -
ki w skła dzie: An na Je dy nak – wi -
ce pre zy dent So snow ca, Ma ja Chy -
ży -Du dek – pro dzie kan Wyż szej
Szko ły Hu ma ni tas ds. współ pra cy
z za gra ni cą, Agniesz ka Wal -
czak – na czel nik Wy dzia łu Fun du -
szy Ze wnętrz nych i Współ pra cy
so sno wiec kie go ma gi stra tu oraz
Jo an na Pod gór ska -Ry ka ła – peł no -
moc nicz ka kanc le rza WSH ds.
kształ ce nia mię dzy po ko le nio we -
go. Miesz kań cy mie li tak że oka zję
po roz ma wiać z so sno wiec ki mi
rad ny mi, któ rzy peł ni li dy żur
w Cen trum In for ma cji Miejskiej.
Mo gli się tak że do wie dzieć, ja kie
pro jek ty zo sta ły zgło szo ne do te -
go rocz nej edy cji so sno wiec kie go
Budżetu Obywatelskiego i za de cy -
do wać, na któ ry od dać swój głos.
Kon kurs zor ga ni zo wa li pra cow ni -
cy Wy dzia łu Fun du szy Ze wnętrz -
nych i Współ pra cy Urzę du Miej -
skie go w So snow cu oraz Wyż szej
Szko ły Hu ma ni tas, wspie ra ni
przez ochot ni ków, dzia ła ją cych
w Wo lon ta ria cie MOPS So sno -
wiec. SK

V Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej rozstrzygnięty

Po co nam Unia i społeczeństwo obywatelskie? 

Dorota Leszczyńska, dyrektorka II LO (trzecia z lewej) i Jacek Górski, dyrektor CKZiU, podpisali porozumienia o współpracy z wyższymi uczelniami. 

Zwycięska drużyna IV LO z nauczycielem, Karolem Winiarskim. 

La ser to czwar ty koń, któ ry zo stał
prze ka za ny przez sto wa rzy sze nie
Klub Ga ja do Ze spo łu Szkół Spe -
cjal nych nr 4 w So snow cu. La ser to
w rze czy wi sto ści te ra peu ta, bę dzie
po ma gał dzie ciom i mło dzie ży ze
znacz nym upo śle dze niem i nie peł -
no spraw no ścią w re ha bi li ta cji, te ra -
pii za ję cio wej i to wa rzy szył w za ba -
wie. – Wie lo let nia współ pra ca
z Klu bem Ga ja ukła da się zna ko mi -
cie. Klub po da ro wał nam już czte ry
ko nie, a do dat ko wo po ma ga nam
jesz cze fi nan so wać ich utrzy ma nie.

Dwa ko nie po szły już na eme ry tu -
rę, a w mię dzy cza sie uro dził się
jesz cze Lu cek. Obec nie z dzieć mi
pra cu ją czte ry ko nie – przy zna je
Iwo na Du rek -Sy pek, dy rek tor ka
ZSS nr 4 w So snow cu. Tym ra zem
Klub Ga ja, któ ry za zwy czaj ra tu je
ko nie, od da wa ne do rzeź ni, spe cjal -
nie dla pod opiecz nych szko ły za ku -
pił 10-let nie go La se ra. – To świet -
nie uło żo ny, wy tre so wa ny koń.
Po wie lu la tach do świad czeń wie -
my obec nie, że koń mu si po sia dać
od po wied nie ce chy, by mógł pra co -

wać z dzieć mi. La ser wła śnie ta ki
jest. Efek ty hi po te ra pii są nie oce -
nio ne – przy zna je Du rek -Sy -
pek. – Kon takt z ko niem przy no si
ulgę i nie sa mo wi tą ra dość, a te go,
co się osią gnie na grzbie cie ko nia,
nie osią gnie się la ta mi ćwi czeń
na sa li gim na stycz nej – do da ła. 

Jaz da kon na jest dla dzie ci nie -
peł no spraw nych nie zwy kle waż -
nym ele men tem re ha bi li ta cji, pon -
mie waż po pra wia ko or dy na cję psy -
cho mo to rycz ną, nor ma li zu je na pię cie
mię śnio we i roz wi ja po czu cie rów -

no wa gi u osób z za bu rze nia mi lub
uszko dze nia mi cen tral ne go ukła -
du ner wo we go. Kon takt z ko niem
na to miast bu du je po czu cie wła -
snej war to ści, po ma ga prze ła my -
wać ba rie ry emo cjo nal ne czy psy -
chicz ne oraz uła twia re la cje spo -
łecz ne. 

Ze szko łą współ pra cu ją osa dze -
ni z Za kła du Kar ne go w Woj ko wi -
cach, któ rzy asy stu ją oso bom nie -
peł no spraw nym, zaj mu ją się utrzy -
ma niem po rząd ku w staj ni oraz
po ma ga ją przy hi po te ra pii. SK

La ser, przy ja ciel na szóst kę 
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Platforma do konsultacji społecznych składa się z dwóch zasadniczych
części, czyli platformy dotyczącej konsultacji społecznych i serwisu
obejmującego Budżet Obywatelski.

Ruszyła Sosnowiecka Platforma do Konsultacji Społecznych

Mieszkaniec ma głos!
So sno wiec ka plat for ma jest w za ło że niu
pro stym na rzę dziem, któ re po win no być
stan dar dem w każ dym mie ście i któ re
spo wo du je, że kon sul ta cje spo łecz ne
prze sta ną być ha słem bez po kry cia. – Je -
stem go rą cym zwo len ni kiem kon sul ta cji
spo łecz nych i sze ro kie go udzia łu spo łe -
czeń stwa w pro ce sie po dej mo wa nia de -
cy zji. Bu do wa spo łe czeń stwa oby wa tel -
skie go jest dla mnie bar dzo waż na. Kon -
sul ta cje spo łecz ne po win ny być jak
naj prost sze, moż li wie do stęp ne, bez sta -
wia nia do dat ko wych ba rier w po sta ci po -
bie ra nia od miesz kań ca dzie sią tek da -
nych, aby spraw dzić, czy miesz ka niec jest
tym, za ko go się po da je. Naj waż niej sze
jest dla nas za ufa nie do miesz kań -
ców – prze ko nu je Ar ka diusz Chę ciń ski,
pre zy dent So snow ca. 

Plat for ma jest zin te gro wa na z głów ną
stro ną mia sta: www.so sno wiec.pl.
Na stro nie po ja wi ła się za kład ka – no wa
stre fa, tzw. stre fa kon sul ta cji, któ ra od sy -
ła bez po śred nio na stro nę: www.kon sul -
ta cje.so sno wiec.pl. Plat for ma, wspól nie
z ser wi sem Bu dże tu Oby wa tel skie go
i elek tro nicz ną apli ka cją do prze pro wa -
dze nia elek tro nicz ne go gło so wa nia, kosz -
to wa ła 18 tys. zł. Ser wis bę dzie się zmie -
niał, je śli po ja wią się no we po my sły,
wnio ski i pro po zy cje, by był jesz cze bar -
dziej zro zu mia ły, czy tel ny i przy ja zny
miesz kań com, a przede wszyst kim umoż -
li wiał wy po wie dze nie się na te mat pro po -
no wa nych ini cja tyw, za dań i po my słów
do re ali za cji. SK

w serwisie obejmującym konsultacje
społeczne znajdują się:
• BaZa wieDZy O kONsultacJach

sPOłecZNych. Mieszkańcy znajdą
informacje na temat tego, czym są
konsultacje, jakie są ich formy i cel.
Ponadto w tym miejscu znajduje się
zbiór aktów prawnych, które
regulują funkcjonowanie konsultacji
społecznych. Najważniejsza jest
uchwała nr 609/XXXVi/2013 rady
Miejskiej w sosnowcu z dnia 21
marca 2013 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami
sosnowca.

• kONsultacJe sPOłecZNe.
Podzielone zostały na odpowiednie
kategorie, np. komunikacja
publiczna, sprawy mieszkańców,
plany zagospodarowania
przestrzennego. każda z konsultacji
będzie miała swojego koordynatora
w urzędzie. 
funkcjonują dwa sposoby
zamieszczenia konsultacji
społecznych w serwisie.
Zamieszczają je sami urzędnicy lub
urzednicy na wniosek mieszkańców,
który właśnie można złożyć poprzez

serwis, wypełniając odpowiedni
formularz i załączając odpowiednią
listę poparcia. kwestie reguluje
wyżej wspomniana uchwała. Należy
pamiętać, że inicjatywę
przeprowadzenia konsultacji mają: 
prezydent miasta, co najmniej pięciu
radnych, dziesięciu członków rad
dzielnic i Młodzieżowa rada Miasta
w formie uchwały podjętej
bezwzględną większością głosów
członków rady oraz mieszkańcy
miasta w liczbie co najmniej 1
procent osób posiadających czynne
prawo wyborcze zamieszkujących
obszar, który ma zostać objęty
konsultacjami lub 1 procent grupy
społecznej, której dotyczy temat
konsultacji. liczba mieszkańców
popierająca inicjatywę nie może być
mniejsza niż 50 osób. 

• GłOsy MiesZkańców. w każdych
konsultacjach społecznych będzie
funkcjonowała zakładka „forum”,
gdzie w formie czatu będzie
można zgłaszać uwagi, dyskutować,
a urzędnicy będą na bieżąco
reagować. warunkiem udziału
w forum będzie rejestracja
w serwisie, gdzie będą podane

następujące dane: imię i nazwisko,
e-mail, adres i telefon. telefon jest
potrzebny, aby w sytuacji gdy ktoś
będzie wyjątkowo naruszał zasady
dobrego „współżycia” na forum, uM
mógł zweryfikować kogoś
telefonicznie przed ewentualnym
zablokowaniem użytkownika.
wszystkie głosy mieszkańców
na forum, będą pomocne
w sporządzeniu sprawozdania
z konsultacji społecznych, jako głos
oddany formalnie w konsultacjach.

Po zakończeniu terminu konsultacji
forum będzie zamknięte, ale
widoczne. w wyjątkowych
przypadkach forum będzie czynne
nawet po zakończeniu konsultacji.
wypowiedzi uM będą oznaczone
na czacie herbem sosnowca. 

• Newsletter i zintegrowanie
z mediami społecznościowymi. każdy
kto się zarejestruje, będzie otrzymywał
mailowo informacje o rozpoczęciu
konsultacji w danym temacie. 
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Syl wia Ko sman

Uro czy sto ści po świę co ne 130-
le ciu szkol nic twa po wszech ne go
w Macz kach od by ły się 25
wrze śnia w Ze spo le Szkół Ogól -
no kształ cą cym nr 11. Wszyst ko
za czę ło się bo wiem od 1885
lub 1886 r., kie dy do Gra ni cy
przy by ła Ma ria Mi ku liń ska i za -
ło ży ła pry wat ną szko łę po -
wszech ną w do mu Min ca.
W 1890 r. wy szła za mąż za na -
uczy cie la Ko mo row skie go. Mał -
żon ko wie pro wa dzi li czte ro od -
dzia ło wą szko łę z ję zy kiem wy -
kła do wym ro syj skim, a cze sne
wy no si ło 3 ru ble od dziec ka.
Lo sy pla ców ki by wa ły dra ma -
tycz ne. Zmie nia ła się sie dzi ba
i wła dze szko ły. Nikt się jed nak
nie spo dzie wał, że 21 lip ca 1945
r. w cza sie za koń cze nia ro ku
szkol ne go wy buch nie amu ni cja
ar ty le ryj ska znaj du ją ca się
w wa go nach ko le jo wych na sta -
cji Macz ki. Wy buch znisz czył
cał ko wi cie szko łę, a pla ców ka
zo sta ła prze nie sio na do bu dyn ku
po Za kła dzie Wy cho waw czym
Ro dzin Ko le jo wych i dzia ła ła
w tym miej scu do 1990 r. Obec -
nie Ze spół Szkół nr 11, a więc
Szko ła Pod sta wo wa nr 37 im. H.
Sien kie wi cza, Gim na zjum nr 4
im. T. Ko ściusz ki i Przed szko le

Miej skie nr 36 ma swo ją sie dzi -
bę przy ul. Skwe ro wej. 

Na ob cho dy do Ma czek
tłum nie przy by li przed sta wi cie -
le władz mia sta, dy rek to rzy so -
sno wiec kich szkół, a tak że ab -
sol wen ci, ucznio wie i mi ło śni cy
Ma czek. Uro czy sto ści zo sta ły
za in au gu ro wa ne na szkol nym
bo isku, gdzie sym bo licz na wstę -
ga zo sta ła prze cię ta przez
uczniów i pre zy den ta mia sta

z oka zji ofi cjal ne go otwar cia
kom plek su bo isk szkol nych.
Ucznio wie szko ły ma ją do swo -
jej dys po zy cji bo isko do ko szy -
ków ki i pił ki noż nej, dru gie bo -
isko, na któ rym mo gą grać
w siat ków kę oraz plac za baw. 

– Bar dzo się cie szę, że gosz -
czę po raz ko lej ny w wa szej
szko le i dziel ni cy. Macz ki sta no -
wią dla mnie dzi siaj naj bliż szą
ser cu dziel ni cę i chy ba naj bar -

dziej pa trio tycz ną – nie ukry wał
Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent
mia sta. – Po tra fi cie po ka zy wać
na szą hi sto rię w naj pięk niej szy
spo sób. Choć dzi siaj sło wo pe -
ry fe rie ko ja rzy nam się tro chę
ne ga tyw nie, to nie chciał bym,
że by ktoś tak mó wił o wa szej
dziel ni cy. Wszyst kie dziel ni ce
są waż ne dla roz wo ju na sze go
mia sta, jak i każ dy miesz ka niec,
dla te go nie mów cie, że Macz ki

są pe ry fe ria mi na sze go mia sta,
ale je ste ście ser cem na sze go
mia sta. Ży czę wam wszyst kie go
naj lep sze go – gra tu lo wał ju bi le -
uszu Ar ka diusz Chę ciń ski, pre -
zy dent mia sta. 

Po zakończeniu sesji
naukowej i obrad goście
wzięli udział
w historycznym spacerze
po Maczkach.

Z oka zji po wsta nia 130 lat te -
mu pla ców ki edu ka cyj nej
w Macz kach w szko le zor ga ni -
zo wa no kon fe ren cję na uko wą
na te mat hi sto rii pla ców ki
i dziel ni cy, za ty tu ło wa ną
„Na pe ry fe riach So snow ca,
w ser cu na szym”. 

– Je ste śmy jed ną z naj star -
szych szkół w re gio nie. Stoi za na -
mi 130 lat hi sto rii i tra dy cji, a to
zo bo wią zu je. Zda je my so bie spra -
wę, że po przez po sza no wa nie hi -
sto rii i tra dy cji roz wi ja się wśród
na szych pod opiecz nych przy wią -
za nie do ma łej oj czy zny i po czu -
cie wła snej toż sa mo ści – mó wi ła
pod czas po wi ta nia go ści Jo an -
na Żu rek, dy rek tor ka ZSO nr 11. 

Hi sto ry cy, re gio na li ści i fa -
scy na cji przed sta wia li hi sto rię

Ma czek i dzie je Po wsta nia
Stycz nio we go w Za głę biu. Prof.
Da riusz Na wrot z Uni wer sy te tu
Ślą skie go mó wił o Po wsta niu
Stycz nio wym w Gra ni cy i So -
snow cu, Da wid Sur nik z To wa -
rzy stwa Mi ło śni ków Ma czek
„Gra ni ca” zdra dził… z cze go
zbu do wa no Macz ki i co zo sta ło
z macz kow skiej cer kwi, a dr
Mag da le na Bocz kow ska z Wyż -
szej Szko ły Hu ma ni tas przed sta -
wi ła so sno wiec ki epi zod Le ona
Krucz kow skie go. Ten zna ny pi -
sarz, po eta, dra ma turg i pu bli cy -
sta przez kil ka la ta miesz kał
w So snow cu, gdzie w szko le
w Macz kach uczył ma te ma ty ki,
fi zy ki i che mii. Kon fe ren cji to -
wa rzy szy ła tak że wy sta wa ple -
ne ro wa zdjęć Pa me li Wil czyń -
skiej, a ca łe ob cho dy uświet ni li
ucznio wie szko ły pod sta wo wej,
któ rzy śpie wa li pie śni pa trio -
tycz ne. Po za koń cze niu se sji na -
uko wej i ob rad go ście wzię li
udział w hi sto rycz nym spa ce rze
po Macz kach. 

Or ga ni za to ra mi ob cho dów
ju bi le uszo wych by li ZSO nr 11
i Sto wa rzy sze nie „Ser ce Ma -
czek”. Pa tro nat nad im pre zą ob -
ję li Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy -
dent So snow ca, Ślą skie go Ku ra -
to ra Oświa ty i In sty tut Hi sto rii
Uni wer sy te tu Ślą skie go. 

130 lat szkol nic twa po wszech ne go w Macz kach

Pe ry fe rie, gdzie bi je ser ce mia sta

Symboliczne przecięcie wstęgi przez uczniów i prezydenta miasta, Arkadiusza Chęcińskiego.

Maciej Łydek
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SPOTKANIA

Każda rola to tajemnica
Królowa sceny teatralnej i filmowej, czyli aktorka ANNA DYMNA, gościła 18 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Od 1973 r. jest związana z krakowskim
Narodowym Starym Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Zadebiutowała jeszcze na studiach, w 1969 r. w Teatrze im. Juliusza Słowackiego
w Krakowie rolami Isi i Chochoła w„Weselu” Stanisława Wyspiańskiego. W 2003 r. w telewizji zaczęła prowadzić cykliczny program „Anna
Dymna – spotkajmy się”, w którym gościła osoby niepełnosprawne oraz ciężko chore. W tym samym roku założyła w Krakowie Fundację Anny Dymnej „Mimo
Wszystko”. Fundacja zajęła się organizacją Warsztatów Terapii Artystycznej i opieką nad podopiecznymi, niepełnosprawnymi intelektualnie mieszkańcami
schroniska w podkrakowskich Radwanowicach. Pod pieczą fundacji odbywają się Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty, Ogólnopolskie Dni
Integracji „Zwyciężać mimo wszystko” oraz Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych „Albertiana”. Fundacja finansuje
także budowę ośrodków rehabilitacyjno-terapeutycznych. Anna Dymna zagrała kilkadziesiąt ról teatralnych i filmowych, za które była wielokrotnie
nagrodzona. Spotkanie z aktorką poprowadziła dr Ewa Dąbek-Derda z Uniwersytetu Śląskiego, a pytania zadawali także czytelnicy. Aula sosnowieckiej
biblioteki pękała w szwach. Po spotkaniu aktorka rozdała dziesiątki autografów i rozmawiała z czytelnikami. 

Jak się czuje aktor, który całe
życie pracuje na scenie
narodowej? 
Je stem na eta cie w te atrze
od 1973 r., cią gle, nie prze rwa -
nie. Od nie daw na ma przy do -
mek Na ro do wy, ale przez la ta
był po pro stu Sta rym Te atrem.
Cią gnę ły mnie do sie bie in ne te -
atry, ale ja by łam wier na te mu
wła śnie te atro wi z pre me dy ta cją
i upo rem. Zda wa łam so bie spra -
wę, że je śli po ja dę do War sza wy,
to bę dę mia ła do zro bie nia dzie -
sięć ra zy wię cej fil mów i wszyst -
kie go, ale to się wszyst ko szyb ko
skoń czy. A ja chcia łam dłu go
pra co wać. Tak zde cy do wa łam.
Kie dy za czy na łam pra cę w te -
atrze, to był je den z naj lep szych
te atrów w Eu ro pie. Wów czas by -
ła ko mu na ciem na i nie by ło
wie le atrak cji. To był ta ki te atr,
do któ re go się cho dzi ło jak
do świą ty ni. My śmy by li w pew -
nym sen sie, cho ciaż nam się to
nie na le ża ło, ka pła na mi sztu ki.
Lu dzie przy cho dzi li do nas
po praw dę, na dzie ję, słoń ce i ja -
sność. Po wsta wa ły u nas naj lep -
sze przed sta wie nia i pra co wa li
u nas naj lep si re ży se rzy. Mia łam
to wiel kie szczę ście, że pra co wa -
łam z wy bit ny mi re ży se ra -
mi. I cią gle je stem w te atrze. To
jak ja kaś cho ro ba. Nie wy obra -
żam so bie, że mo gło by być ina -
czej, że nie pra cu ję w te atrze. Te -
raz kie dy by ły wa ka cje, to dziw -
nie się czu łam przez ten ca ły
czas, kie dy nie gram. Przez la ta
na sza sce na się zmie nia ła. Zmie -
nił się tak że ze spół. Są no wi ak -
to rzy, ale cho ciaż od ma wiam
cza sem gra nia w przed sta wie -
niach, któ rych nie ro zu miem, to
jed nak cią gle znaj du ję ta kie ro -
le, któ re mo gą po ko chać i je stem
ska za na na…

Suk ces…
Nie na suk ces. Je stem uszko dzo -
na przez ta kich re ży se rów jak
na przy kład Swi nar ski, któ rzy
mó wi li, że ten za wód wy ma ga
mi ło ści, że bez mi ło ści i cał ko -
wi te go od da nia, ak tor nie mo że
grać. Do tej po ry mam wła śnie
ta ki ro man tycz ny sto su nek do te -
go za wo du. Mia łam szczę śli we
ży cie ar ty stycz ne, cho ciaż na wet
nie mia łam cza su, że by się za sta -
no wić, czy chce być ak tor ką. To
po pro stu mnie tak wcią gnę ło,
bo chcia łam zda wać na psy cho -
lo gię, ale zda wa łam tak że
do szko ły te atral nej. By łam bar -
dzo wsty dli wym dziec kiem i ni -
gdy so bie nie wy obra ża łam, że
bę dę ak tor ką, któ ra stoi na sce -

nie przy tłu mie lu dzie i co dzien -
nie mu si zda wać eg za min.
Śmiać się na za wo ła nie, pła kać
na za wo ła nie i wszy scy bę dą się
na mnie pa trzeć, czy je stem gru -
ba, chu da, czy ład nie wy glą dam
i ca ły czas mnie oce niać. Mój
są siad z do łu, jak się do wie dział,
że zło ży łam pa pie ry na psy cho -
lo gię, na Uni wer sy tet Ja giel loń -
ski, to mnie zła pał na ko ry ta rzu
i stwier dził: „Gów nia ro, psy cho -
lo giem to każ dy mo że być (co
oczy wi ście nie jest praw dą),
masz zda wać do szko ły te atral -
nej”. Do szko ły te atral nej eg za -
mi ny by ły wcze śniej o mie siąc,
więc ja ni czym nie ry zy ko wa -
łam. Wier szy umia łam peł no, bo
się ca łe ży cie uczy łam. Do sta -
łam się do szko ły z naj wyż szą
ilo ścią punk tów i za czę łam stu -
dio wać. Ale czy ja chcia łam być
ak tor ką… Do tej po ry so bie nie
od po wie dzia łam na to py ta nie. 

Ak to ro wi przy da je się zna jo mość
psy cho lo gii?
Je śli ktoś jest ak to rem z praw dzi -
we go zda rze nia, to przez ca łe ży -
cie nie ro bisz nic in ne go, jak pe -
ne tru jesz za cho wa nie czło wie ka,
je go kom plek sy i cier pie nia. Naj -
pierw mu szę zro zu mieć ro lę, by
ją po ko chać i na stęp nie tak ją po -
ka zać, by lu dzie też zro zu mie li.
Ca ły czas się za sta na wiam
nad kon dy cją czło wie ka. Mo je
ma rze nia o tym, że by być psy -
cho lo giem, speł ni ły się w 150
pro cen tach. Tyl ko że ja w in ny
spo sób po ma gam lu dziom. Te atr
tak że jest ta kim ga bi ne tem psy -
cho te ra peu tycz nym. Mi na pew -
no do da je sił. Kie dy wcho dzę
na sce nę, to nie mam ni cze go,
za po mi nam o wszyst kim, co wo -
kół. Na wet je śli cho dzę z sie kie -
rą i mor du ję i cza sem ro bię
strasz nie trud ne rze czy, na któ re
już by mnie nie by ło stać w rze -
czy wi sto ści. To jed nak na sce nie
czło wiek ma ad re na li nę i ro bi
rze czy, któ rych nor mal nie nie
po tra fi. W sto sun ku do wi dzów
te atr też po wi nien ta ką funk cję
peł nić. Po bu dzać do my śle nia,
roz wi jać wy obraź nię, uświa da -
miać i cze goś uczyć. Ma my trud -
ne ży cie i cza sem przy da ło by się
przyjść na ta kie przed sta wie nie,
kie dy za po mi nasz o wszyst kim.
Wcho dzisz w in ny świat i od po -
czy wasz. O to jest co raz trud niej,
bo te atr te raz co raz czę ściej pro -
wo ku je i zmu sza do my śle nia.
Mo je ży cie za to czy ło dziw ne ko -
ło. Te raz sto ję przy lu dziach, któ -
rzy są cho rzy i nie peł no spraw ni
i przez to, że je stem ak tor ką, to

po tra fię z ni mi roz ma wiać, po tra -
fię ich słu chać i umiem się z ni -
mi za przy jaź nić. Oso by nie peł -
no praw ne sa me mu sia ły ośmie -
lić się i po ka zać, że ta cy lu dzie
ist nie ją. Kie dy w 1972 ro ku po -
je cha łam do Lon dy nu z te atrem
i zo ba czy łam, że jest tam peł no
osób nie peł no spraw nych, to so -
bie po my śla łam: „O Bo że, ja cy
u nas są szczę śli wi lu dzie, bo
u nas nie ma osób nie peł no -
spraw nych”. U nas też by li, ale
po za my ka ni w do mach. Na
szczę ście to już się zmie ni ło. Jest
ty siąc ra zy le piej. Oso by nie peł -
no spraw ne po ja wi ły się w ki -
nach, re stau ra cjach, te atrach. Ży -
ją obok nas, z na mi, a już nie
w za mknię ciu. 

Można się spotkać z takimi
opiniami, że nie sposób się
nauczyć zawodów artystycznych.
Czy zgadza się Pani z tą opinią?
Ta len tu nie moż na się na uczyć.
Al bo ktoś jest uta len to wa ny, al -

bo nie. Al bo ktoś ma iskrę bo -
żą, al bo jej nie ma. Cza sem ta
iskra jest ukry ta. Szko ła te atral -
na po ma ga od kryć tę iskrę. Jest
w ogó le bar dzo waż nym miej -
scem. Uczy my się w niej tech -
ni ki. Te go, że wcho dzi my
na sce nę i nas sły chać, umie my
się ru szać, ma my świa do mość
cia ła. W szko le do sta je my bar -
dzo wraż li wych lu dzi i czę sto
bar dzo nie śmia łych. Trze ba dać
im od wa gę, by wy do by wa li
z sie bie wszyst ko to, co ma ją
naj pięk niej sze. Za wód ak to ra
wy ma ga strasz li wej od wa gi.
Cza sem na sce nie ro bi my rze -
czy tak wsty dli we, że wo la ła -
bym się ro ze brać i sta nąć na go
gdzieś na ryn ku, w cen trum
mia sta i kosz to wa ło by to mnie
du żo mniej niż gra na sce nie.
Mu si my wy do by wać z sie bie
bar dzo róż ne emo cje. Za wód
po le ga na tym, że mu sisz zro zu -
mieć ro lę, spró bo wać, jak te
emo cje przed sta wić, wy do być

je z sie bie. Trze ba umieć się
kon cen tro wać. Jak się jest ak to -
rem, to ni gdy nie moż na po wie -
dzieć, że umie się już wszyst ko.
Kie dy ja do sta ję no wą ro lę, to
nic nie wiem. Każ da ro la jest
dla mnie ta jem ni cą, dla te go
pra ca ze stu den ta mi jest bar dzo
od po wie dzial na. Cza sem są ta -
kie za ję cia, że jest je den stu dent
i pra cu je nad nim czte rech pe -
da go gów. Ale ta pra ca nie po le -
ga to na tym, że trze ba mó wić
gło śniej, czy szyb ciej. Im bar -
dziej jest ktoś uta len to wa ny,
tym de li kat niej trze ba z nim
pra co wać, że by go otwie rać,
a nie za my kać. Jed nych trze ba
szturch nąć, a in nych na wet pal -
cem nie moż na do tknąć, bo się
roz sy pią. 

Co aktor ma zrobić z tymi
emocjami, które mu towarzyszą,
kiedy gra rolę? Jak się ma
na koncie tyle przeżytych
postaci…

Każ dy ak tor jest in ny i prze ży wa
to ina czej. Za zwy czaj jest tak, że
im się jest bar dziej do świad czo -
nym ak to rem, to tym więk szą
ma się tre mę. Czu ję od po wie -
dzial ność ogrom ną, że gram i ta
tre ma jest co raz więk sza.
Przed pre mie rą jest stres prze -
ogrom ny. Kie dy mój sy nek był
ma ły, to mó wił: „Ma ma bę dzie
mia ła pre mie rę, bo zno wu wło -
ży ła mię so do pral ki”. Po tem
kie dy jest pierw sza i dru ga pró -
ba ge ne ral na, po ja wia się ta kie
uczu cie, jak by coś we mnie
wstę po wa ło i jak by mi ktoś
skrzy dła do cze pił, to zna czy, że
dam ra dę i że bę dzie do brze.
Uczę stu den tów, że ro le, któ re
gra ją, nie mo gą ich wy kań czać.
Że mu szą dać im si łę, a nie mo -
gą ich za bić. Spo tka łam się
z wie lo ma wiel ki mi ak to ra mi
w ży ciu, któ rzy po zro bie niu fil -
mu mu sie li iść do szpi ta la na te -
ra pię. Kie dy py ta łam, co im się
dzie je, od po wia da li: „Je stem jak
pu sty dzban, jak by mnie ktoś
opróż nił”. Ja dbam o to, by mo -
je ro le mnie wy peł nia ły. Ale kie -
dy scho dzę ze sce ny, to po pro -
stu je stem An na Dym na. Cza -
sem brud na i za krwa wio na, ale
tyl ko już An na Dym na. 

Jak ocenia Pani współczesny
teatr? 
Zmie ni ła się rze czy wi stość.
Wszyst ko się prze war to ścio wa ło
i wszyst ko jest do zwo lo ne. Twór -
cy po szu ku ją no wych środ ków
wy ra zu i no wych od czy tań. Tro -
chę się w tym cza sem gu bią. Za -
sta na wia ją się, co ro bić, że by
czło wie kiem wstrzą snąć. Te atr
wró ci do daw nej for my. Po wo li.
Już dzi siaj tra fia ją się re ży se rzy,
któ rzy uwa ża ją, że w te atrze po -
win no być tro chę po ezji, spo ko -
ju i ci szy. Obec nie po szu ku je się
jed nak no wych form wy ra zu.
Jak nasz dy rek tor wy sta wił
„Kró la Le ara” i po je chał na fe -
sti wal do Gdań ska, to wy grał
Zło te go Yori ka, cho ciaż król Le -
ar to pa pież, a je go cór ki to kar -
dy na ło wie i… nie któ rzy nic z te -
go nie zro zu mie li. A to wy ko -
rzy sta nie sztuk do wy ra że nia
tre ści współ cze snych. Ja nie bę -
dę sta ła na sta no wi sku, że trze ba
po tę pić to, co się te raz dzie je
w te atrze. Kie dy się na nie go ob -
ra żę i bę dę plu ła, to po pro stu
wyj dę i już nie wró cę. Cią gle
my ślę, że mo gę się przy dać i coś
swo je go prze my cić. I jesz cze za -
grać ko lej ną ro lę…

Spi sa ła: Syl wia Ko sman 

Sylwia Kosman
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Krzysz tof Po lacz kie wicz

Ta bli ca po świę co na Da nu cie Sie dzi -
ków nej ps. „In ka” sta nę ła u zbie gu ul.
Or lej, No wo po goń skiej i Ma riac kiej.
Ini cja to rem jej po wsta nia by ła Jed nost -
ka Strze lec ka 2037 So sno wiec Zwią zek
Strze lec ki Strze lec OSW, a fun da to rem
mia sto. – Od da je my hołd mło dej dziew -
czy nie, któ ra po świę ci ła swo je mło -
dzień cze la ta na wal kę z oku pan tem,
a na śmierć zo sta ła ska za na pod za rzu -
tem współ pra cy z pod zie miem nie pod -
le gło ścio wym. Zgi nę ła, ma jąc za le d -
wie 18 lat w 1946 ro ku. Do pie ro na po -
cząt ku lat 90. ubie głe go stu le cia wy rok,
któ ry na nią wy da no, zo stał uzna ny
za nie waż ny. Pa mię taj my o na szych bo -
ha te rach, o lu dziach, któ rzy od da li swo -
je ży cie, aby śmy my te raz mo gli żyć
w wol nym kra ju – mó wił pod czas uro -
czy sto ści pre zy dent So snow ca Ar ka -
diusz Chę ciń ski.

Da nu ta Sie dzi ków na uro dzi ła się 3
wrze śnia 1928 r. we wsi Gusz cze wi -
na w po wie cie biel skim na Pod la siu.
Wstą pi ła w struk tu ry Ar mii Kra jo wej
wraz z sio strą Wie sła wą w grud -
niu 1943 r. Kil ka mie się cy póź niej
ukoń czy ła kurs sa ni ta riusz ki. Dzia ła ła
w siat ce kon spi ra cyj nej Ar mii Kra jo wej
kie ro wa nej przez le śni cze go Sta ni sła wa
Wo łon cie ja, ps. „Ko nus” z Na rew ki.
W paź dzier ni ku 1944 r. pod ję ła pra cę
ja ko kan ce list ka w nad le śnic twie w Na -
rew ce. W czerw cu 1945 r. wraz z pra -
cow ni ka mi nad le śnic twa zo sta ła aresz to -
wa na przez NKWD i UBP pod za rzu tem
współ pra cy z pod zie miem nie pod le gło -
ścio wym.

Zo sta ła uwol nio na z kon wo ju aresz -
tan tów przez od dział V Wi leń skiej Bry -
ga dy AK, do któ re go do łą czy ła. Po roz -
for mo wa niu od dzia łu we wrze śniu 1945
r. pod ję ła na ukę w gim na zjum w Nie ro -
śnie (gm. Dą bro wa Bia ło stoc ka).
W mar cu 1946 r. „In ka” do łą czy ła po -
now nie do od dzia łu, któ ry ope ro wał
na te re nie Po mo rza Gdań skie go. Do sta -
ła przy dział sa ni ta riusz ki do szwa dro nu
do wo dzo ne go przez Zdzi sła wa Ba do chę
ps. „Że la zny”. Wy ko ny wa ła rów nież za -
da nia łącz nicz ki, a cza sem tak że zwia -
dow cy. W trak cie wie lu ak cji prze pro -
wa dzo nych przez szwa dron udzie la ła
po mo cy me dycz nej ko le gom z od dzia łu
oraz jed ne mu z ran nych mi li cjan tów.
Ostat nią mi sją „In ki” by ła po dróż po za -
opa trze nie me dycz ne do Mal bor ka,
Gdań ska i Olsz ty na. Zo sta ła aresz to wa -
na w lo ka lu kon spi ra cyj nym w no cy
z 19 na 20 lip ca 1946 r. w Gdań sku -
-Wrzesz czu.

Bru tal ne śledz two, opie ra ją ce się
na po ni ża niu i tor tu rach, mia ło na ce lu
wy do by cie z niej in for ma cji na te mat
dzia łal no ści od dzia łu mjr. Zyg mun ta
Szen dzie la rza ps. „Łu pasz ka”. Wy ro -
kiem Woj sko we go Są du Re jo no we go
w Gdań sku z dnia 3 sierp nia 1946 r. zo -
sta ła ska za na na dwu krot ną ka rę śmier -
ci. Bo le sław Bie rut nie sko rzy stał z pra -
wa ła ski. Cze ka jąc na wy ko na nie wy ro -
ku, z wię zie nia kar no -śled cze go przy ul.
Kur ko wej w Gdań sku prze ka za ła krew -
nym gryps: „Jest mi smut no, że mu szę

umie rać. Po wiedz cie mo jej bab ci, że za -
cho wa łam się jak trze ba”. Wy rok
na nie speł na osiem na sto let niej „In ce”
wy ko na no 28 sierp nia 1946 ro ku. We -
dług re la cji przy mu so we go świad ka eg -
ze ku cji, ks. Ma ria na Pru sa ka, ostat nie
sło wa „In ki” to: „Niech ży je Pol ska!
Niech ży je Łu pasz ko!”.

Wy dział IV Kar ny Są du Wo je wódz -
kie go w Gdań sku po sta no wie niem z 10

czerw ca 1991 r. uznał za nie waż ny wy -
rok wy da ny w spra wie „In ki” przez
WSR w Gdań sku w sierp niu 1946 r.

1 mar ca 2015 r. w Pa ła cu Pre zy denc -
kim od by ła się uro czy stość wrę cze nia
not iden ty fi ka cyj nych człon kom ro dzin
ofiar ter ro ru ko mu ni stycz ne go. Wśród
zi den ty fi ko wa nych bo ha te rów po wo jen -
nej Pol ski zna la zła się rów nież Da nu ta
Sie dzi ków na „In ka”.

U zbie gu Al. Mi rec kie go i ul. Nie -
pod le gło ści od sło nię to tak że  ta bli cę po -
świę co ną ży dow skim miesz kań com So -
snow ca wy wie zio nym do Au schwitz.
Z kolei 17 wrze śnia, w 76. rocz ni cę na -
pa ści Ar mii Czer wo nej na Pol skę, w So -
snow cu od sło nię to ta bli cę po świę co ną
wszyst kim or ga ni za cjom bo jo wym wal -
czą cym z oku pan tem w la tach 1939-
1945. Ta bli ca znaj du je się na bu dyn ku

Urzę du Miej skie go przy Al. Zwy cię -
stwa. – Ta ta bli ca ma upa mięt niać
wszyst kich, któ rzy wal czy li o Pol skę,
bez wzglę du na to skąd się wy wo dzi li,
ja kie mie li po glą dy i prze ko na nia. To
tak że wska zów ka dla nas współ cze -
snych, aby w imię do bra wspól ne go dą -
żyć do zgo dy – mó wił pod czas uro czy -
sto ści pre zy dent So snow ca Ar ka diusz
Chę ciń ski.

Tablica poświęcona Danucie Siedzikównej ps. „Inka” stanęła na skwerze na Pogoni

Sosnowiec upamiętnił bohaterkę
Pierwsze dni września to czas zadumy i refleksji nad wydarzeniami, które rozegrały się latem 1939 roku. W tym roku obchodziliśmy 76. rocznicę II wojny
światowej. Na łamach wrześniowego wydania „KM” prezentowaliśmy relację z uroczystości, które odbyły się na Cmentarzu Komunalnym 1 września. Nie były
to jedyne uroczystości upamiętniające bohaterów tamtych czasów. 3 września Sosnowiec oddał hołd Danucie Siedzikównej ps. „Inka”. Tego samego dnia
u zbiegu Al. Mireckiego i ul. Niepodległości odsłonięto tablicę poświęconą żydowskim mieszkańcom Sosnowca wywiezionym do Auschwitz.

ODDali hOłD ŻOłNierZOM BON „sOsNOwiec”
w dniach 17-20 września 1939 roku na przedpolach tomaszowa, Bataliony Obrony
Narodowej „sosnowiec”, „katowice” i „Zawiercie”, wchodzące w skład 201 Pułku
Piechoty rezerwowej (z Grupy Operacyjnej „Śląsk”), toczyły zacięte walki z Niemcami
o wieś ulów. Mimo kilkukrotnych niemieckich kontrataków, pułk wykonał rozkaz
i utrzymał wieś do wieczora 19 września.
Dokładnie 76 lat później, w dniach 19 i 20 września, członkowie Grupy rekonstrukcji
historycznej – Grupa Operacyjna „Śląsk” odwiedzili miejsca walk Śląskich
i Zagłębiowskich oddziałów pod tomaszowem lubelskim. Dotarli również,
na skrzyżowanie drogi z ulowa traktem na tomaszów lubelski w miejsce, gdzie
w 1939 roku chowano poległych żołnierzy m. in. z Batalionu Obrony Narodowej
„sosnowiec”. Po raz pierwszy został tam złożony wieniec od władz samorządowych
miasta sosnowca i zapalone znicze od Grh – G. O. „Śląsk”. 

Sosnowiczanie uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych, w szczególności „Inki”, czyli Danuty Siedzikównej. 

Zdjęcia: Sylwia Kosman
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Krzysz tof Po lacz kie wicz

Lep sze go de biu tu w eks tra kla sie ko szy -
kar ki JAS -FBG Za głę bie nie mo gły so -
bie wy ma rzyć. W pierw szym w hi sto rii
me czu w naj wyż szej kla sie roz gryw ko -
wej ko szy kar ki z So snow ca po ko na ły
brą zo we go me da li stę po przed nich roz -
gry wek, eki pę z To ru nia 57: 53. Pierw -
sze mi nu ty, zgod nie z prze wi dy wa nia mi,
ner wo we w wy ko na niu na szych dziew -
cząt, ale gdy de biu tanc ka tre ma opa dła,
by ło już tyl ko le piej. Ze spół Mi ro sła wa
Or czy ka roz krę cał się z każ dą ko lej ną
mi nu tą. Pierw szą kwar tę na sza dru ży -
na wy gra ła 13: 11, a na prze rwę scho -
dzi ła już przy ośmio punk to wym pro wa -
dze niu. Zgod nie z prze wi dy wa nia mi
prym na par kie cie wio dły Ame ry kan ki
w bar wach na sze go ze spo łu. W su mie
ter cet zza Oce anu zdo był aż 47 z 57
punk tów. W dru giej po ło wie do świad -
czo ne to ru nian ki wzię ły się za od ra bia -
nie strat. W 24 mi nu cie za spra wą Pau -
li ny Mi siek był re mis. So sno wi czan ki
cel nie tra fi ły jed nak za „trzy” i dzię ki te -
mu uda ło się im nie co od sko czyć ry wal -
kom. Do ostat nich mi nut trwa ła za cię ta
wal ka, któ ra osta tecz nie za koń czy ła się
wy gra ną na szej dru ży ny 57: 53.
W ko lej nych star ciach z AZS Lu blin
oraz Ar te go Byd goszcz już tak do brze
nie by ło i oba me cze za koń czy ły się po -
raż ka mi so sno wi cza nek, ale jak zgod nie
pod kre śla ją wła dze klu bu sztab szko le -
nio wy, „Ja ski” do pie ro uczą się gry
wśród naj lep szych. – Faj nie się to
wszyst ko za czę ło, bo za czę li śmy na -

praw dę z wy so kie go C, ale zda je my so -
bie spra wę, w któ rym miej scu je ste śmy.
Szcze rze po wiem, że li czy łem na wy gra -
ną z Ka ta rzyn ka mi, bo ich ze spół przy -
je chał do So snow ca jesz cze nie w peł -
nym skła dzie. Naj waż niej sze jest dla nas
zbu do wa nie sta bil nej struk tu ry or ga ni za -
cyj nej i fi nan so wej klu bu. A za tym
w przy szło ści pój dą wy ni ki spor to we.
Ko szy kar ki są po in ten syw nym okre sie
przy go to waw czym. Dziew czy ny tre no -
wa ły dwa ra zy dzien nie na wła snych
obiek tach, re ali zu jąc plan na kre ślo ny

przed se zo nem. Pol skie za wod nicz ki
pra cu ją na sto pro cent moż li wo ści i ma -
ją świa do mość z trud no ści dłu gie go se -
zo nu, ja ki jest przed ni mi – pod kre śla
tre ner Mi ro sław Or czyk.

Si łą na pę do wą ze spo łu są ko szy kar ki
zza Oce anu: Aishah Su ther land, Na ke tia
Swa nier oraz Shan non McCal lum.
Ostat nia z nich gra ła ubie gły se zon we
Wło szech, gdzie do bra po sta wa po zwo -

li ła jej na udział w All Star Ga me. Wcze -
śniej wy stę po wa ła na par kie tach w Is lan -
dii (MVP roz gry wek) oraz w Szwaj ca -
rii. 
– Przed roz po czę ciem se zo nu po wie -
dzia łem, że naj pierw mu si my prze trwać
czte ry pierw sze me cze, a po tem trze ba
za cząć wy gry wać. Tym cza sem wy gra li -
śmy już pierw szy mecz – uśmie cha się
tre ner Or czyk. – Po waż nie rzecz bio rąc,
tak jed nak jest. Dwa ko lej ne me cze po -
ka za ły, że eks tra kla sa to już zu peł nie in -
na li ga. Naj waż niej sze, że w ze spo le jest
bar dzo do bra at mos fe ra. My ślę, że bę -
dzie to na szym atu tem – pod kre śla tre -
ner Or czyk. 
Wszyst kich ki bi ców ko szy ków ki w żeń -
skim wy da niu ser decz nie za pra sza my
na me cze na szych dziew cząt, co war te
pod kre śle nia, wstęp do ha li przy ul. Że -
rom skie go jest bez płat ny. – Ta ką ma my
fi lo zo fię. Do ty czy to za rów no tre nin gów
dzie cia ków, od któ rych nie po bie ra my
opłat, jak rów nież bi le tów na me cze.
Wo lę peł ne try bu ny, na któ rych są na sze
za wod nicz ki z ro dzi na mi, niż nie wiel ki
za ro bek. Je śli ha la bę dzie peł na,
a przed nią tłum lu dzi, wów czas po my -
śli my o bi le tach – pod kre śla pre zes klu -
bu Ma rek Sa ła ta.

JAS-FBG Zagłębie rozpoczął grę w Tauron Basket Lidze Kobiet

Historyczny debiut sosnowieckich koszykarek
19 września 2015 roku przejdzie do historii sosnowieckiej koszykówki. To właśnie w tym dniu zawodniczki JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec rozegrały swój
pierwszy mecz w ekstraklasie. Ba, beniaminek Tauron Basket Ligi Kobiet rozpoczął zmagania od wygranej nad trzecią drużyną ubiegłego sezonu, Energa
Katarzynki Toruń.

skład Jas-fBG Zagłębie sosnowiec na sezon 2015/2016:  

anna Bekasiewicz (rozgrywająca), Barbara Głocka (rzucająca), Paulina rozwadowska (rzucająca/silna skrzydłowa), Paulina
Dąbkowska (silna skrzydłowa), Marta Dobrowolska (niska skrzydłowa), Paulina antczak (niska skrzydłowa), Patrycja kaczor
(rzucająca), katarzyna kosałka (niska skrzydłowa), klaudia sikora (silna skrzydłowa/środkowa), klaudia rutkowska (niska
skrzydłowa), aishah sutherland (silna skrzydłowa), Naketia swanier (rozgrywająca), shannon Mccallum (niska/silna skrzydłowa).

wyniki zawodników Mks-MOs Płomień sosnowiec 

1.  krzysztof Brzozowski: pchnięcie kulą mężczyzn 18.16 155,0 pkt
2.  urszula Nęcka: 3000 metrów kobiet 9:28.29 135,0
3.  szymon Mazur: pchnięcie kulą mężczyzn 16.80 134,0
4.  angelika kalinowska: pchnięcie kulą kobiet (4 kg) 14.73 132,0
5.  krzysztof tomasiak: skok w dal mężczyzn 7.45 123,0 
6. sztafeta: 4 x 400 metrów kobiet 3:56.18 114,0
7.  Mateusz Dłutek: skok wzwyż mężczyzn 2.05 112,0
8.  adrianna kuźnicka: rzut młotem kobiet (4 kg) 48.52 111,0
9.  adrianna Ziętara: trójskok kobiet 12.01 109,0

10. adrianna Ziętara: skok w dal kobiet 5.66 103,0
11.  angelika kalinowska: rzut dyskiem kobiet (1 kg) 41.29 102,0
12. sztafeta: 4x100 metrów mężczyzn 43.62 99,0
13.  Martyna Puschhaus: 800 metrów kobiet 2:13.44 99,0
14.  Natalia cisicka: pchnięcie kulą kobiet (4 kg) 12.22 97,0
15.  Marek Brzeziński: skok w dal mężczyzn 7.07 96,0
16.  Julia korzuch: 400 m ppł kobiet (76,2) 1:04.42 94,0
17.  krzysztof adamczyk: 200 metrów mężczyzn 22.45 93,0
18.  Michał włodarczyk: 110 m ppł mężczyzn 15.33 92,0
19.  krzysztof adamczyk: 100 metrów mężczyzn 11.13 92,0
20.  Marek Brzeziński: trójskok mężczyzn 14.31 87,0
21.  adrianna czapla: 800 metrów kobiet 2:16.35 85,0
22. sztafeta: 4x100 metrów kobiet 50.67 83,0
23. wojciech Jeszka: rzut młotem mężczyzn 47.30 82,0
24. sztafeta: 4x400 metrów mężczyzn: 3:30.68 73,0
25.  Jowita Błaszczak: 800 metrów kobiet 2:19.01 73,0

Lek ko atle ci MKS -MOS Pło mień
So sno wiec awan so wa li do lek ko atle -
tycz nej Eks tra kla sy Se nio rów.
Na za wo dach I li gi se nio rów zwy -
cię ży li zde cy do wa nie przed Bu dow -
la ny mi Czę sto cho wa i Re so vią Rze -
szów. Za wo dy od by ły się 12 wrze -
śnia w Czę sto cho wie. Na si

re pre zen tan ci zdo by li 2575 punk -
tów, wy prze dza jąc go spo da rzy
o pra wie 600 punk tów. Na suk ces
za pra co wał sztab szko le nio wy
w skła dzie: An drzej Kur dziel, Wie -
sław Pasz ta, Ja cek Mar kow ski, Ro -
bert Ko rzeń, Ire ne usz Bo ry ka, An -
na Pasz ta i Pa weł Mu sioł. KP

PiłkarZe ZaGłęBia POkONali wDę
Świecie 4:1 i awaNsOwali
DO ćwierćfiNału rOZGrywek Pucharu
POlski. rywaleM w DwuMecZu, któreGO
stawką Jest PółfiNał rOZGrywek PP,
BęDZie cracOVia.

So sno wi cza nie mie li pro ble my z ni żej no -
to wa nym ry wa lem tyl ko w po cząt ko wej fa -
zie me czu. Go spo da rze naj pierw tra fi li pił -
ką w słu pek, a chwi lę póź niej już pro wa -
dzi li, kie dy to Szy mon Gą siń ski wpa ko wał
pił kę do wła snej bram ki po ude rze niu jed -
ne go z ry wa li z rzu tu wol ne go. Po tem jed -
nak na mu ra wie do mi no wał już tyl ko je den
ze spół. Bram ki Kon ra da Za rad ne go, Ad ria -
na Pa lu chow skie go, Mar ti na Pri bu li oraz
To ma sza Sza ta na spra wi ły, że po pię ciu la -
tach na sza dru ży na znów za gra w ćwierć -
fi na le roz gry wek Pu cha ru Pol ski. Ostat ni
raz tak wy so ko Za głę bie do szło w PP w se -
zo nie 2009/2010. Wów czas w gro nie
ośmiu naj lep szych dru żyn tych roz gry wek
dru ży na pro wa dzo na przez Pio tra Pier -
ścion ka mu sia ła uznać wyż szość Po go ni

Szcze cin. U sie bie so sno wi cza nie prze gra -
li 0:3, a na wy jeź dzie był re mis 1:1. Z Cra -
co vią Za głę bie zmie rzy się w dwu me czu.

Pierw sze spo tka nie zo sta nie ro ze gra ne
na Sta dio nie Lu do wym 28 paź dzier ni ka,
re wanż w Kra ko wie 18 li sto pa da. KP

Sza bli ści z So snow ca wró ci li na plan sze
i już na po cząt ku se zo nu za punk to wa li.
W Ka to wi cach od by ły się za wo dy  I Pu -
cha ru Pol ski ju nio rów młod szych.

W pra wie 200-oso bo wej staw ce bar dzo
do brze spi sa li się za wod ni cy, za rów no
TMS Za głę bie, jak i Za głę biow skie go Klu -
bu Szer mier cze go. W gro nie 83 dziew cząt

dru gie miej sce wy wal czy ła An na Łu ka sik
z TMS -u, któ ra w fi na le ule gła 8: 15 Li dii
Do mań skiej z Dra gon Łódź. Naj le piej z za -
wod ni czek ZKS za pre zen to wa ła się z ko lei
Zu zan na Cie ślar, któ ra po swo im prze gra -
nym pół fi na ło wym po je dyn ku upla so wa ła
się na miej scu 3. W ka te go rii chłop ców
ZKS wy sta wił mło dą, cha rak ter ną re pre -

zen ta cję. W staw ce 98 za wod ni ków pię ciu
zdo ła ło awan so wać do naj lep szej 32, na to -
miast do naj lep szej 16 zdo ła li awan so wać
Ra fał Ziar now ski i Piotr So sul ski. W tej fa -
zie walk pu cha ro wych nie spro sta li już
prze ciw ni kom, po mi mo nie zwy kłe go
wręcz za an ga żo wa nia i po świę ce nia i za ję li
od po wied nio 11 i 12 miej sce. KP

Awans lekkoatletów Pudło dla szablistek

Cracovia na drodze do półfinału Pucharu Polski

arc JAS – FBG Zagłębie

Koszykarki mają na swoim koncie jedno zwycięstwo i dwie porażki. 

M
aciej W

asik

Przed piłkarzami nie lada wyzwanie: dwumecz z Cracovią. 



W cza sach pro spe ri ty za głę biow -
skie go prze my słu, ko lej ki wą sko -
to ro we sta no wi ły dość po wszech -
ny śro dek trans por tu w na szym
re gio nie. Spo tkać je moż na by ło
w ko pal niach, fa bry kach, hu tach
czy ce giel niach. W in nych re gio -
nach kra ju by ły wy ko rzy sty wa ne
do prze wo zów pa sa żer skich, ob -
słu gi cu krow ni, bro wa rów, mły -
nów, ka mie nio ło mów, do wy wo -
zu drew na z La sów Pań stwo wych
etc. Mi nia tu ro we ko le je że la zne
cie szy ły się du żym po wo dze niem
ze wzglę du na ni skie kosz ty i ła -
twość bu do wy to ro wisk. Rów nież
kosz ty eks plo ata cji w po rów na -
niu z ko le ja mi nor mal no to ro wy -
mi by ły zna czą co niż sze. Nic
więc dziw ne go, że ko lej ki wą sko -
to ro we sta ły się czę ścią prze my -
sło we go kra jo bra zu Za głę bia Dą -
brow skie go. Bo daj naj le piej po -
wszech ność wy stę po wa nia te go
ro dza ju trans por tu wi dać na ma -
pach z okre su mię dzy wo jen ne go.
Nie ste ty, z cza sem po czci we
ciuch cie uzna ne ja ko prze ży tek,
za czę ły zni kać, a w ich miej sce
po ja wia ły się li nie nor mal no to ro -
we i trans port sa mo cho do wy.
Tym bar dziej cie szy fakt, że
do na szych cza sów za cho wa ła się

ko lej ka wą sko to ro wa Ko pal ni
Wę gla Ka mien ne go „Ka zi mierz -
-Ju liusz”. 

Ko lej ka o roz sta wie szyn
750 mm po wsta ła w 1920 ro ku.
Pier wot nie głównym jej za da -
niem by ło do star cza nie pia sku
pod sadz ko we go do wy peł nia nia
pod ziem nych wy ro bisk ko pal ni
„Ka zi mierz”. Ko lej ka ob słu gi -
wa ła tak że znaj du ją cy się na te -
re nie Po rąb ki ze spół ener ge tycz -
ny oraz szyb „Ka zi mierz III”.
Idąc uli cą Mi ko ła ja Re ja z Ka zi -
mie rza Gór ni cze go w kie run ku
ko ścio ła p. w. MB Czę sto chow -
skiej, na dal moż na za uwa żyć po -
zo sta ło ści wą sko to ro we go na sy -
pu. Li nię do pro wa dzo no tak że
do ko pal ni „Ju liusz”. Mia ło to
miej sce na dłu go przed po łą cze -
niem ko pal ni „Ka zi mierz” i „Ju -
liusz” – przed 1938 ro -
kiem – oby dwa za kła dy mia ły te -
go sa me go wła ści cie la, czy li
War szaw skie To wa rzy stwo Ko -
palń Wę gla i Za kła dów Hut ni -
czych. Wą sko to rów ką moż na by -
ło tak że do je chać do… Ma czek
oraz do szy bu „Bo ry”. Nie ste ty,
oby dwa po łą cze nia zo sta ły zli -
kwi do wa ne. Za cho wał się na to -
miast li czą cy ok. 4 km dłu go ści

szlak z Ka zi mie rza na Ju liusz.
Jesz cze nie tak daw no prze wo żo -
no nim wszel kie go ro dza ju ma te -
ria ły po trzeb ne do funk cjo no wa -
nia ko pal ni oraz (do 2011 r.) do -
wo żo no do pra cy gór ni ków.
Naj dłu żej, bo do ma ja 2015 ro ku
ko lej ka słu ży ła do wy wo zu ka -
mie nia na przy ko pal nia ne zwa ło -
wi sko. Na dal ist nie je bocz ni ca
słu żą ca do te go ce lu. 

W planie jest również
zagospodarowanie
najcenniejszych
obiektów likwidowanej
kopalni. Wszystko
wydaje się być na jak
najlepszej drodze.

Przez wie le lat na ko lej ce kró lo wa -
ły lo ko mo ty wy pa ro we, choć nie
moż na wy klu czyć, że po cząt ko wo
uży wa no rów nież trak cji kon nej.
Po II woj nie świa to wej na ko pal nię
tra fi ły pa ro wo zy ame ry kań skie do -
star czo ne w ra mach UNR RA
(Uni ted Na tions Re lief and Re ha -
bi li ta tion Ad mi ni stra tion – Ad mi -
ni stra cja Na ro dów Zjed no czo nych
do Spraw Po mo cy i Od bu do -

wy).  By ły to lo ko mo ty wy ty pu
Pxu o mo cy 220 KM, wy pro du ko -
wa ne w Da ven port Lo co mo ti ve
Works (Da ven port w sta nie Io wa).
Naj star si ko le ja rze po dziś dzień
z no stal gią wspo mi na ją te pięk ne,
„ży we” ma szy ny. Nie ste ty, po la -
tach wier nej służ by wszyst kie zo -
sta ły ze zło mo wa ne… „Zmia -
na war ty” z trak cji pa ro wej na spa -
li no wą mia ła miej sce w la tach
60-tych. Wów czas na ko lej ce po ja -
wi ły się no wo cze sne lo ko mo ty wy
ty pu WLs 150 i WLs 180 – (wą -
sko to ro wa lo ko mo ty wa spa li no wa
o mo cy 150 i 180 KM) pro du ko -
wa ne w FA BLO KU Chrza nów
oraz ZA STA LU Zie lo na Gó ra.
Do na szych cza sów za cho wa ły się
trzy ma szy ny: WLS 180 nr 7219
na zwa na przez ko le ja rzy „La lecz -
ką”; WLS 180 nr 7221 o wdzięcz -
nym imie niu „Ziu ta” oraz WLS
180 nr 6846 – jak do tąd bez i mien -
na. Na sta nie ko lej ki znaj du ją się
tak że 2 wa go ny oso bo we, wa gon
do prze wo zu ma te ria łów wy bu -
cho wych, kil ka dzie siąt plat form

oraz wa go nów do prze wo zu ka -
mie nia i pia sku. Obec nie ta bor jest
wy łą czo ny z użyt ko wa nia i znaj du -
je się na te re nie sta cji wą sko to ro -
wej zlo ka li zo wa nej na te re nie ko -
pal ni. Lo ko mo ty wy sta cjo nu ją
w za byt ko wej lo ko mo ty wow ni
z 1920 ro ku. Tu taj rów nież znaj du -
je się za ple cze na praw cze. Dzię ki
nie mu, a przede wszyst kim dzię ki
pro fe sjo na li zmo wi i za an ga żo wa -
niu ko le ja rzy, lo ko mo ty wy na dal
po zo sta ją w bar dzo do brej kon dy -
cji tech nicz nej. Praw dzi wą pe reł kę
za ple cza warsz ta to we go ko lej ki
sta no wi to kar ka z… 1922 ro ku.
Zo sta ła ona wy pro du ko wa na przez
To wa rzy stwo Ak cyj ne Bu do wy
Trans mi sji, Ma szyn i Od lew ni Że -
la za Jó ze fa Joh na w Ło dzi. Urzą -
dze nie to pier wot nie by ło na pę dza -
ne przez ma chi nę pa ro wą. Obec -
nie jest za si la ne energią
elek trycz ną i na dal dzia ła bez za -
rzutu… 

Wła dze mia sta So snow ca za -
bie ga ją o prze ję cie i tym sa mym
ura to wa nie ostat niej ko lej ki wą sko -

to ro wej w Za głę biu Dą brow skim.
W pla nie jest rów nież za go spo da -
ro wa nie naj cen niej szych obiek tów
li kwi do wa nej ko pal ni. Wszyst ko
wy da je się być na jak naj lep szej
dro dze. Co raz wię cej wska zu je
na to, że je dy na ko lej ka ko pal nia -
na w Pol sce sta nie się nie la da
atrak cją dla miesz kań ców mia sta,
re gio nu oraz co raz licz niej od wie -
dza ją cych So sno wiec tu ry stów.
Ale nie za pe szaj my, po cze kaj my
na osta tecz ne de cy zje w tej spra -
wie. 

Tekst i zdję cia: Ar tur Pta siń ski 
Cen trum In for ma cji Miej skiej 
w So snow cu, tel. 32 265 60 04, 
e -ma il: a.pta sin ski@um.so sno wiec.pl

Artykuł powstał przy współpracy z Dariuszem
Zobkiem – wieloletnim pracownikiem Działu
Kolejowego  KWK „Kazimierz-Juliusz”.    

Autor prosi o kontakt osoby posiadające
informacje, pamiątki lub fotografie dotyczące
kolejek wąskotorowych w Zagłębiu
Dąbrowskim.  
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Ostatnia taka kolejka

Stacja wąskotorowa na terenie KWK Kazimierz-Juliusz – lipiec 2011.

Zabytek techniki – tokarka z 1922 roku.

Na szlaku w okolicach Zawodzia.

Lokomotywownia z 1920 roku - wrzesień 2015.
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Wer ni saż wy sta wy w Bi blio te ce Głów -
nej, za ty tu ło wa nej „Te atr mój wi dzę
ogrom ny. 250 lat pol skiej sce ny na ro do -
wej”, za in au gu ro wał w po ło wie wrze -
śnia 1. So sno wiec ką Je sień Te atral ną,
któ ra po trwa do 30 paź dzier ni ka i za koń -
czy się fi na łem Za głę biow skie go Prze -
glą du Te atrów Ama tor skich. Or ga ni za to -
rzy przy go to wa li wie le atrak cji. Od by ły
się już m. in. spo tka nie z An ną Dym ną,
któ re cie szy ło się ol brzy mią po pu lar no -
ścią, „Sce na Po ezji”, czy li czy ta nie kla -
sy ków z udzia łem Do ro ty Igna tjew, Zbi -
gnie wa Le ra czy ka i An drze ja Roz mu sa,
ar ty stów Te atru Za głę bia i cie ka we wy -
kła dy pra cow ni ków na uko wych. Re gu -
lar nie w bi blio te ce od by wa ją się tak że
warsz ta ty te atral ne, któ re pro wa dzą ak to -
rzy za głę biow skie go te atru, za ję cia te -

atral ne z dzieć mi oraz „Te atral ne prze bie -
ran ki”, czy li za ba wy te atral ne z dzieć mi
ze szkół spe cjal nych. Je sień Te atral na or -
ga ni zo wa na jest przez Miej ską Bi blio te -
kę Pu blicz ną w So snow cu w ra mach pro -
jek tu współ fi nan so wa ne go przez Mi ni -
ster stwo Kul tu ry i Dzie dzic twa
Na ro do we go w ra mach pro gra mu „Te -
atr 2015 – Pro me sa: 250-le cie te atru pu -
blicz ne go w Pol sce. Edu ka cja te atral na”.
Pro jekt po wsta je przy współ udzia le Wy -
dzia łu Fi lo lo gicz ne go Uni wer sy te tu Ślą -
skie go, Te atru Za głę bia w So snow cu,
Ga le rii Pla ka tu w Kra ko wie, Aka de mii
Sztuk Pięk nych w Ka to wi cach, Bi blio te -
ki Ślą skiej w Ka to wi cach i Ze spo łu Szkół
Spe cjal nych nr 2 w So snow cu. Ho no ro -
wy pa tro nat nad im pre zą ob jął Ar ka diusz
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. SK

Trwa I So sno wiec ka Je sień Te atral na
wyDarZeNia i sOsNOwieckieJ JesieNi teatralNeJ
7 X (środa), godz. 18.00: „teatr w filmie” – projekcja
filmu. aula Biblioteki Głównej, ul. kościelna 11
12 X (poniedziałek), godz. 16.00: „i ty możesz zostać
aktorem” – warsztaty teatralne. Prowadzący: aktorzy
teatru Zagłębia: Michał Bałaga i Przemysław kania. aula
Biblioteki Głównej ul. kościelna 11 (obowiązkowe
zapisy)
13 X (wtorek), godz. 18.00: „teatr – aktor – Publiczność”.
cz. 2 – wykłady pracowników naukowych z Pracowni
scenografii akademii sztuk Pięknych w katowicach: dr
katarzyny sobańskiej-strzałkowskiej i dr Marcelego
sławińskiego. aula Biblioteki Głównej, ul. kościelna 11
14 X (środa), godz. 18.00: „teatr w filmie” – projekcja
filmu. aula Biblioteki Głównej, ul. kościelna 11
15 X (czwartek), godz. 10.00: „czy pacynka to
dziewczynka?” – finał konkursu na lalkę teatralną.
w programie spektakl pt. „iluzja marionetki”
w wykonaniu teatru animacji falkoshow w krakowie.
aula Biblioteki Głównej, ul. kościelna 11
19 X (poniedziałek), godz. 16.00: „i ty możesz zostać
aktorem” – warsztaty teatralne. Prowadzący: aktorzy
teatru Zagłębia: Michał Bałaga i Przemysław kania. aula
Biblioteki Głównej, ul. kościelna 11 (obowiązkowe zapisy)
21 X (środa), godz. 18.00: „teatr w filmie” – projekcja
filmu. aula Biblioteki Głównej, ul. kościelna 11
26 X (poniedziałek), godz. 16.00: „i ty możesz zostać
aktorem” – warsztaty teatralne. Prowadzący: aktorzy
teatru Zagłębia: Michał Bałaga i Przemysław kania. aula
Biblioteki Głównej, ul. kościelna 11 (obowiązkowe
zapisy).
28 X (środa), godz. 18.00: „teatr w filmie” – projekcja
filmu. aula Biblioteki Głównej, ul. kościelna 11
30 X (piątek), godz. 10.00: „Zabawy
z Melpomeną” – finał Zagłębiowskiego Przeglądu
teatrów amatorskich. aula Biblioteki Głównej, ul.
kościelna 11

Ko bie ta jest jak So sno wiec. Ten
za ska ku ją cy ty tuł no si wy sta wa,
któ rej uro czy sty wer ni saż od był
się 24 wrze śnia w so sno wiec kim
Mu zeum. Eks po zy cja swo im ty -
tu łem od wo łu je się do to mu po -
ezji oraz wier sza Mar ci na Ba ra -
na „So sno wiec jest jak ko bie ta”,
któ ry uka zał się dru kiem w 1992
r. Eks po zy cja kon cen tru je się
na ar ty stach zwią za nych przede
wszyst kich z mia stem  i re gio -
nem. Pre zen tu je ob ra zy uzna -
nych i wy bit nych ar ty stów, m. in.
Ja dwi gi Ma ziar skiej, Ja ni ny
Krau pe i re ali za cje „mło dych”,
czy li m. in. Do mi ni ki Ko wy ni,
Ju dy ty Ber naś, Ma te usza Haj -
ma na i Mi cha ła Mi no ra. 

Przez kil ka ty go dni w Pa ła cu
Scho ena two rzył swo je dzie ło

wła śnie Mi chał Mi nor, któ re go
pra ca otwie ra wy sta wę. – To wy -
sta wa, któ ra in au gu ru je no wy roz -

dział  w hi sto rii 30-let nie go Mu -
zeum w So snow cu. Sta no wi ona
pró bę spoj rze nia w fe no men mia -

sta ja ko ta kie go, ale przede
wszyst kim jest spoj rze niem w głąb
sa me go sie bie, wła snych pra gnień,
lę ków, tę sk not i wzru szeń. Bę dzie
rów nież za czy nem wy do by wa nia
pięk na z fa scy nu ją ce go miej sca,
w któ rym przy szło nam pra co -
wać – mó wi Pa weł Du sza, dy rek -
tor Mu zeum w So snow cu. 

Fi ni saż wy sta wy od bę dzie
się 24 li sto pa da w ra mach Fe sti -
wa lu Ars Ca me ra lis i zo sta nie
zor ga ni zo wa ny z uwa gi na to, że
nie któ re dzie ła po wsta wa ły przez
ca ły okres trwa nia wy sta wy i zo -
sta ną ukoń czo ne wła śnie z oka -
zji fe sti wa lu. Ku ra to rem wy sta -
wy jest Ma rek Zie liń ski, so sno -
wi cza nin, na co dzień bę dą cy
dy rek to rem in sty tu cji Ars Ca -
me ra lis Si le siae Su pe rio ris. SK

Nowy roz dział w hi sto rii Mu zeum 

R
adosław

a Kaźm
ierczak

Praca Michała Minora, który pracował w Muzeum przez
kilka tygodni, otwiera wystawę. 

JeDNa Z NaJcZęŚcieJ wystawiaNych OPer Na całyM Świecie,
cZyli „NaPóJ MiłOsNy” (l'elisir D'aMOre), w któreJ
ODNaJDuJeMy PONaDcZasOwe luDZkie ucZucia i eMOcJe, Jak
MiłOŚć, POŻąDaNie, PrZeBieGłOŚć cZy ZaZDrOŚć, BęDZie
wystawiONa 24 PaźDZierNika w sali wiDOwiskOwO-kONcertOweJ
MuZa w sOsNOwcu.

„Na pój mi ło sny” to pierw sze dzie ło Ga eta no Do ni zet tie go, któ re
przy nio sło mu nie by wa łą, eu ro pej ską sła wę. Opo wie dzia na dźwię -
ka mi pięk nej mu zy ki hi sto ria ubo gie go Ne mo ri no, nie szczę śli wie za -
ko cha ne go w wy nio słej Adi nie pod bi ła ser ca pu blicz no ści w ca łej
nie mal że XIX -wiecz nej Eu ro pie. Smut ny los Ne mo ri no od mie nia ty -
tu ło wy „mi ło sny na pój” za ku pio ny na stra ga nie prze bie głe go Dul ca -
ma ry. Cu dow ny na pój, jak przy sta ło na do bre wi no, czy ni ży cie ła -
twiej szym, rzad ko jed nak gwa ran tu je mi łość i bo gac two. W rze czy -
wi sto ści szczę ście i po wo dze nie u ko biet przy no si chło pa ko wi
odzie dzi czo ny po zmar łym wu ju spa dek, o czym ob da ro wa ny do wia -
du je się ja ko ostat ni. Upo jo ny wi nem Ne mo ri no sta je się naj bar dziej
po żą da ną par tią w mia stecz ku, a uczu cia do nie go prze sta je ukry wać
na wet Adi na. Cu dow ny elik sir łą czy szczę śli wie ko chan ków w uro -
czej sce ne rii wło skiej pro win cji. Rów nie do brze hi sto ria koń czy się
dla spryt ne go Dul ca ma ry, gdyż wszy scy wie rzą w cu dow ną moc je -
go „mi ło sne go na po ju”, któ ry sprze da je się wy jąt ko wo do brze. Pro -
jekt zo stał współ fi nan so wa ny przy udzia le gmi ny So sno wiec. Po czą -
tek spek ta klu o godz. 18.00. Bi le ty w ce nie 35 zł i 25 zł (ulgo we)
do na by cia w ECK i w MU ZIE. red

„Mu za” ser wu je 
elik sir mi ło sny

w rolach głównych wystąpią: Beata witkowska-Glik jako adina,
Jarosław wewióra jako Nemorino, aleksander Bardasov jako Belcore,
Dawid Biwo jako Dulcamara, ewa Banasiak jako Gianetta oraz edyta
Nowicka i Zbigniew Mikolasz.
Śpiewakom towarzyszył będzie chór Mieszany „Ogniwo” oraz
Orkiestra i Zespół wokalny teatru Muzycznego arte creatura
pod dyrekcją Doroty agnoletto (austria). 

reżyseria: Maura ippoliti (włochy)
Organizator: towarzystwo Przyjaciół sztuk Pięknych z siedzibą
w sosnowcu 
Produkcja: Jarosław wewióra, Beata witkowska-Glik, Maria
czempka-wewióra
kostiumy: Dorota wewióra
choreografia: Zbigniew Mikolasz
scenografia: Jarosław wewióra
Światło: kamili Michalski 
Przygotowanie solistów: Gioacchino Gitto, Dorota agnoletto
Przygotowanie chóru: wojciech Gwiszcz
Przygotowanie zespołu wokalnego: edyta Nowicka

Ra dio Pie ka ry, któ re ma tak że
fa nów w Za głę biu, za pre zen to -
wa ło no wą ra mów kę.  No wo ścią
w ra mów ce ra dia jest śro do wa
au dy cja „Le szek Fi lec. I wszyst -
ko gro”, „Mu zycz ne kla chy”
z Ber na de tą Ko wal ską (pią tek)
oraz „Ba lan ga u Szoł ty ska”
z Mir kiem Szoł ty skiem (czwart -
ki). Tyl ko w tej roz gło śni ra dio -
wej usły szy my wszyst kie pre -
mie ry – naj now sze szla gro we
pro po zy cje pro du cen tów mu -
zycz nych. Ale to nie ko niec pro -
po zy cji na je sien ne wie czo ry.
W po nie dział ki od godz. 18
do 21 na an te nie wy stę pu je Ma -
riusz Ja rzom bek w au dy cji „Fur -
ga jon cy Ślon zok”. SK

Nowa ramówka 
Radia Piekary

Sylwia Kosman

Bardzo szybko wszystkie miejsca na warsztatach teatralnych zostały
zarezerwowane. 
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Poziomo: 1 – okres przed Bożym Narodzeniem, 5 – drapieżne
ptaszysko z Andów, 8 – parada, 9 – gatunek wierzby, 10 – tytuł
władcy w państwach muzułmańskich, 11 – nakrycie głowy, 
12 – dyskusja, 14 – zasuwa, 16 – jezioro w południowo-
wschodniej Afryce, 17 – ma go geniusz, 19 – zbiór praw
judaizmu, 21 – grupa przestępcza, 22 – kobiece imię, 25 – chęć,
28 – diabeł, 29 – 1/100 złotówki, 30 – intencja, 
32 – ugrupowanie polityczne, 34 – niepokój, 35 – chwyt
zapaśniczy lub słynny admirał, 36 – przy koszuli, 37 – na
wierzch wypływa, 38 – imię, nazwisko, nazwa zwierzęcia lub
przedmiotu, od których nazwano np. jakieś miejscowości,
góry, rzeki, zwierzęta, rośliny, 39 – noszona w starożytnym
Rzymie przez kobiety i mężczyzn.
Pionowo: 1 – grecka bogini miłości i piękna, 2 – imię
Orzeszkowej, 3 – motoryzacyjny symbol NRD, 4 – trzy miesiące,
5 – eunuch, 6 – nawyk, 7 – gatunek śliwy, 13 – nad królewskim
łożem, 15 – prawo do nietykalności, 18 – jedno z ujściowych
ramion Wisły, 20 – likier kminkowy, 23 – podziemna część
rośliny, 24 – osoba niedołężna, 26 – specjalista rolnik, 27 – żona
popa, 28 – mocny sznurek lub figura gimnastyczna, 
31 – napisał „Peer Gynt” i „Dziką kaczkę”, 33 – pewność siebie,
śmiałość.

Rozwiązanie krzyżówki nr 8 KATARZYNA BONDA – OKULARNIK
Na gro dy otrzy mu ją: Ewa Fjałkowska, Małgorzata Bubak oraz Mirosław Rodek z Sosnowca.
UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.                                  

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 

KUPON
krzyżówka nr  9

✂

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym
dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które prosimy
przesyłać do 21 października  pod adres redakcji: 
41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11.

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

Wszyst kie twa rze jed ne go z naj po pu lar niej szych
i naj bar dziej lu bia nych ak to rów.
Ma ciej Stuhr w szcze rej roz mo wie z Be atą No wic -
ką opo wia da o ro dzi nie, przy jaź niach oraz po cząt -
kach ka rie ry. Mó wi też o ku li sach pra cy na es tra -
dzie, w fil mach i te atrze, a tak że o pu łap kach po -
pu lar no ści. Opo wia da też o swo ich skłon no ściach,

by wszyst ko ro bić po swo je mu. 
W książ ce znaj dzie my też aneg -
do ty z przy ja ciół mi Ma cie ja Stuh ra w ro li głów nej
oraz zdję cia z ro dzin ne go ar chi wum. Do wie my się
o tym, ile Stuh ra w Stuh rze i dla cze go chło pa ki też
pła czą.
Pre mie ra książ ki 7 paź dzier ni ka.

Maciej Stuhr, Beata Nowicka

Stuhrmówka, czyli gen wewnętrznej
wolności (Wyd. ZNAK)

Naj bar dziej mrocz ny z kry mi na łów Mar ka Kra jew -
skie go.
Ak cja po wie ści dzie je się w 1948 ro ku. Po piel -
ski, by ły lwow ski ko mi sarz, po uciecz ce z Wro -
cła wia ukry wa się w nad mor skim Dar ło wie. Mia -
stem rzą dzi Ar mia Ra dziec ka i Urząd Bez pie -
czeń stwa. Nikt w mie ście nie zna prze szło ści
by łe go ko mi sa rza. Nikt też nie po dej rze wa, co
na praw dę ma na su mie niu. W pew nym mo men -

cie nad mo rzem za czy na ją gi -
nąć ko bie ty. Ktoś mu si wów -
czas zna leźć gwał ci cie la i mor -
der cę. Po piel ski, któ ry pro wa -
dzi taj ne śledz two, wie, czym
jest pie kło – la bi ryn tem bez wyj ścia i bez mia rem
cier pie nia. Nie zda je so bie jed nak spra wy, że sta -
nie się ono je go do mem. Czy Po piel ski oka że się
zbrod nia rzem?

Marek Krajewski

Arena szczurów (Wyd. ZNAK)

Fa scy nu ją ca i wy czer pu ją ca bio gra fia có rek ca ra
Mi ko ła ja II.
Czte ry cór ki Mi ko ła ja II do ra sta ły ni czym cu dow -
ne pta ki w zło tej klat ce, od izo lo wa ne od świa ta
w za ci szu car skich re zy den cji. Ol ga, Ta tia na, Ma ria
i Ana sta zja by ły iko na mi sty lu, go rą cym te ma tem
plo tek, naj bo gat szy mi i naj bar dziej po żą da ny mi
pan na mi z eu ro pej skich ro dzin kró lew skich na pro -
gu XX wie ku. Jed nak za ofi cjal nym wi ze run kiem
uro czych ma łych księż ni czek skry wa ły się czte ry
sil ne oso bo wo ści. Pry wat ny świat Wiel kich Księż -

nych wy cho dzi po za krąg na sto -
let nich mi ło ści, dwor skich in tryg,
dziew czę cych ma rzeń i aspi ra cji. 
To hi sto ria doj rze wa nia czte rech in te li gent nych ko -
biet na tle nie uchron ne go schył ku wiel kie go im pe -
rium i ca łej epo ki. Re wo lu cyj na za wie ru cha i dra -
mat ca łej ro dzi ny Ro ma no wów uczy ni ły z nich bo -
ha ter ki dru gie go pla nu. 
Książ ka He len Rap pa port da je no we świa tło i spoj -
rze nie na Eu ro pę i car ską Ro sję, wi dzia ne z per -
spek ty wy czte rech có rek Mi ko ła ja II.

Helen Rappaport

Cztery siostry. Utracony świat ostatnich
księżniczek z rodu Romanowów (Wyd. ZNAK)

Nagrody ufundowało Wydawnictwo ZNAK.

„Kul tu ra Do stęp na w ki nach” to ak cja ki na „He -
lios”, któ ra trwa już od 30 kwiet nia.

Co ty dzień, w każ dy czwar tek o godz. 18.00,
wy świe tla ne bę dą pol skie fil my w ra mach ogól -
no pol skie go pro jek tu pt. „Kul tu ra Do stęp na”.
Głów ny mi or ga ni za to ra mi pro jek tu są Na ro do we
Cen trum Kul tu ry oraz Mi ni ster stwo Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go wraz z ca łą sie cią kin
He lios w Pol sce. Pro jekt skie ro wa ny jest
do wszyst kich, któ rzy ko cha ją pol skie fil my
i chcie li by zo ba czyć je w roz sąd nej ce nie. Bi le ty
na se an se w ra mach „Kul tu ry Do stęp nej” kosz tu -
ją je dy nie 10 zł. red

Kulturalne czwartki 
w kinie „Helios”

Na dużym ekranie w najbliższym czasie
zostaną wyświetlone:

8 października – „Bilet na księżyc”
15 października – „Pod mocnym aniołem”
22 października – „służby specjalne”
29 października – „Psy”

Dla naszych czytelników mamy do rozdania
dwa podwójne zaproszenia na każdy z
seansów w ramach programu „kultura
Dostępna w kinach”, do odbioru w naszej
redakcji. 
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HO RO SKOP
WAGA (23.09. - 22.10.) – Uważaj, gdyż
w Twojej firmie szykują się zwolnienia.
Jeśli jednak będziesz robić wszystko jak
dotychczas, szef okaże się dla Ciebie
wyjątkowo łaskawy. Pora na znalezienie
dodatkowego zajęcia. Pomyśl o
zapisaniu się na siłownię lub basen.
Warto zadbać o formę, by nie stracić
kondycji nabytej w lecie. 
SKORPION (23.10. – 21.11.) –  Czeka
Cię miła niespodzianka, przygotowana
przez drugą połówkę. Nigdy byś nie
pomyślał, że zwykły wypad za miasto
sprawi wam tyle radości. Zastanów się
nad tym, może warto częściej spędzać w
ten sposób weekendy. Ostatnio sprzyja
Ci szczęście. Może warto je wypróbować
w grach losowych? 
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Gwiazdy
sprawią, że w najbliższym czasie
staniesz się nadzwyczaj pracowity.
Doceni to zarówno Twój szef, jak i
domownicy. Postanowisz zrobić
gruntowne porządki w mieszkaniu. Nie
zapomnij także o szafie. Nadmiar energii
wykorzystaj na długi spacer rodzinny. 
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) –
Postanowisz podreperować swój
budżet i poszukać dodatkowego
zajęcia. Dzięki dodatkowym dochodom
będziesz mógł zabrać ukochaną na
Sylwestra do Rzymu. Sprawisz jej tym
ogromną radość. Samotne koziorożce
nie czeka w tym miesiącu żadna
rewolucja.
WODNIK (20.01. – 18.02.) –  Nadchodzi
Twoja ulubiona pora roku. W czasie, gdy
wszyscy wokół marudzą na złą pogodę,
ty wreszcie masz czas dla siebie.
Nadrobisz zaległości książkowe oraz
filmowe. Samotne wodniki  postanowią
chwilę odetchnąć od randek. 
RYBY (19.02. – 20.03.) –  Długie
październikowe wieczory sprzyjają
nauce oraz poszerzaniu swoich
kwalifikacji. Wykorzystaj dobrze ten
czas, żeby po nowym roku móc starać
się o lepszą pracę. Ostatnio narzekałeś
na brak rozrywek. Pora nadrobić
zaległości. To dobry moment, by
umówić się na randkę w ciemno, o czym
od dawna myślałeś. 
BARAN (21.03. – 19.04.) – Rozejrzyj się
wokół… czy nie wydaje Ci się, że ktoś
ostatnio chce zwrócić na siebie Twoją
uwagę? To doskonały moment, by po
długiej przerwie wreszcie próbować się
z kimś spotykać. Uważaj na plotki. Masz
wokół siebie wyjątkowo dużo osób,
które nie życzą Ci najlepiej. Słuchaj
zatem serca, a nie „złotych rad”
znajomych.  
BYK (20.04. – 22.05.) –  Po ostatnich
burzliwych sytuacjach z drugą połówką
postanowicie raz na zawsze zakończyć
ten związek. Z pewnością wyjdzie Ci to
na dobre. Wreszcie odpoczniesz od
ciągłych wygórowanych wymagań i
sam narzucisz sobie odpowiednie
tempo. Postaw na relaks i odpoczynek.
Wykorzystaj czas wolności i ciesz się
życiem.   
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Nie
lekceważ ostatnich objawów zmęczenia
i wybierz się w końcu do lekarza. W
przeciwnym razie może się to źle
skończyć. Ostatnio nałożyłeś na siebie
zbyt wiele obowiązków i organizm
buntuje się. Zacznij prowadzić
spokojniejszy tryb życia, a wszystko
wróci do normy. Ostatnio stałeś się
niezwykle drobiazgowy. Odpuść trochę,
bo Twoja druga połówka nie jest aż tak
wyrozumiała jak myślisz. 
RAK (22.06. – 22.07.) –  Gwiazdy
sprawią, ze wszystkie Twoje kłopoty
odejdą w zapomnienie. Postaraj się
jednak nie prowokować losu i uważaj na
wszystkie składane Ci propozycje
finansowe. Skup się na drugiej połówce i
rodzinie. Spędzaj z nimi każdą wolną
chwilę, gdyż bardzo tego potrzebują.
Jesień sprzyja poznawaniu nowych
znajomych, dlatego samotne raki nie
powinny tracić czasu na siedzenie w
domu. 
LEW (23.07. – 23.08.) – Nie planuj w
najbliższym czasie żadnych wyjazdów.
Jesień sprzyjać będzie przeziębieniom i
wypadkom, a szkoda byłoby stracić
zaliczkę. Więcej czasu poświęć na
domowe porządki oraz zaległości
książkowe. Jesień nie należy do Twoich
ulubionych pór roku, ale na szczęście nie
trwa wiecznie. 
PANNA (24.08. – 22.09.) – Sprawy, na
których bardzo Ci zależy, wreszcie ruszą
do przodu. Nie licz jednak na zbyt wiele,
aby się nie rozczarować. Zacznij więcej
wychodzić z domu. W przeciwnym razie
starość dopadnie Cię szybciej niż
myślisz. Zacznij też oszczędzać
pieniądze, gdyż pod koniec roku
znajomi zaskoczą Cię propozycją
szalonego wyjazdu, a szkoda byłoby nie
skorzystać. red

KINOreklama

TEATR – październik  2015

02 Pt godz. 19:00 Sala Królestwa/Tomasz Śpiewak
03 Sob godz. 18:00 Sala Królestwa/Tomasz Śpiewak
04 Nd godz. 18:00 Boeing, Boeing/ Marc Camoletti
06 Wt godz. 10:00 Szewczyk Dratewka/Maria Kownacka 
07 Śr godz. 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza/ Lucy Maud
Montgomery
08 Czw godz. 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza/ Lucy Maud
Montgomery
10 Sb godz. 18:00 Koń, kobieta i kanarek/ Tomasz Śpiewak 25 zł
11 Nd godz. 18:00 Koń, kobieta i kanarek/ Tomasz Śpiewak 25 zł
16 Pt godz. 19:00 Kariera Romualda S., czyli ile jeszcze decybeli
wytrzymasz zanim nie wytrzymasz/ Jan Czapliński - PREMIERA
17 Sb godz. 18:00 Kariera Romualda S., czyli ile jeszcze decybeli
wytrzymasz zanim nie wytrzymasz/ Jan Czapliński
18 Nd godz. 18:00 Kariera Romualda S., czyli ile jeszcze decybeli

wytrzymasz zanim nie wytrzymasz/ Jan Czapliński
20 Wt godz. 10:00 Wakacje z duchami/ Adam Bahdaj, Piotr
Rowicki
godz. 19:00 Teatroteka: Miss Hiv
21 Śr godz. 10:00 Wakacje z duchami/ Adam Bahdaj, Piotr Rowicki
23 Pt godz. 19:00 Najdroższy/Francis Veber
24 Sob godz. 18:00 Kariera Romualda S., czyli ile jeszcze decybeli
wytrzymasz zanim nie wytrzymasz/ Jan Czapliński
25 Nd godz. 18:00 Kariera Romualda S., czyli ile jeszcze decybeli
wytrzymasz zanim nie wytrzymasz/ Jan Czapliński
27 Wt godz. 10:00 Wakacje z duchami/ Adam Bahdaj, Piotr
Rowicki
28 Śr godz. 09:00 Najmniejszy bal świata/ Malina Prześluga
29 Czw godz. 09:00 Najmniejszy bal świata/ Malina Prześluga

godz. 18:00 Najdroższy/Francis Veber

Te atr Za głę bia, ul. Te atral na 4, Sekr. tel./fax 32/266 07 91, cen tra la tel. 32/266 04 94,
biuro obsługi widzów 32/266 11 27, kasa Teatru 32/266 87 66
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 9 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 „Koń, kobieta i

kanarek” w dniu 11.10.2015r. (niedziela), godz. 18.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl w ramach Teatroteki

„Miss HIV” w dniu 20.10.2015r. (wtorek), godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Kariera Romualda

S., czyli ile jeszcze decybeli wytrzymasz, zanim nie
wytrzymasz” w dniu 24.10.2015r. (sobota), godz. 18.00

re per tu ar ki na he lios so sno wiec
2-8.2015 r.

kiNO kONesera: wyłącZNie
w PONieDZiałek
„PAKT Z DIABŁEMGODZ. 18: 45
Kryminał, od 15 lat, USA, 122 min
kultura DOstęPNa: wyłącZNie
w cZwartek
„BILET NA KSIĘŻYCGODZ. 18: 00
Komedia, od 15 lat, Polska, 123 min
kiNO kOBiet: wyłącZNie w cZwartek
„PANIE DULSKIEGODZ. 18: 30
Komediodramat, od 12 lat, Polska, 91 min
PreMiery:
„PANIE DULSKIE”10.00, 14.00*, 16.30**,
19.00***, 20.45*, Komediodramat, od 12
lat, Polska, 91min21.15***, 21.30****
* wyłącznie w pon.
** z wyjątkiem pon.
*** z wyjątkiem pon. i czw.
**** wyłącznie w czw.
„MARSJANIN”10.00*, 11.15**, 21.00
Science-Fiction/Akcja/Przygodowy, od 12
lat, USA, 142 min, NAPISY
* wyłącznie w czw.

** z wyjątkiem czw.
„3D MARSJANIN”15.00, 18.00
Science-Fiction/Akcja/Przygodowy, od 12
lat, USA, 142 min, NAPISY
„CHEMIA”14.00*, 16.00**, 19.30***,
20.45****, Dramat, od 15 lat, Polska, 105
min21.45***
* z wyjątkiem pon.
** wyłącznie w pon.
*** z wyjątkiem czw.
**** wyłącznie w czw.
filMy tyGODNia:
„KRÓL ŻYCIA”12.00, 14.15*, 18.30**,
19.00***, 20.30****,  Komedia, od 15 lat,
Polska, 96 min21.00*****, 21.15***
* z wyjątkiem śr.
** z wyjątkiem czw.
*** wyłącznie w czw.
****  z wyjątkiem pon. i czw.
***** wyłącznie w pon.
,,EVEREST’’ 11.30
Thriller/Dramat/Przygodowy, od 15 lat,
Wielka Brytania/USA/Islandia, 121 min,
NAPISY
,,3D EVEREST’’ 15.30*, 17.00**
Thriller/Dramat/Przygodowy, od 15 lat, Wielka
Brytania/USA/Islandia, 121 min, NAPISY

* wyłącznie w czw.
** z wyjątkiem czw.
„WIĘZEŃ LABIRYNTU: PRÓBY OGNIA”16.15*
Thriller/Akcja/Science-Fiction, od 12 lat,
USA, 144 min, NAPISY
* z wyjątkiem pon.
„3D WIĘZEŃ LABIRYNTU: PRÓBY
OGNIA”12.45*, 14.15**
Thriller/Akcja/Science-Fiction, od 12 lat,
USA, 144 min, NAPISY
* wyłącznie w czw.
** z wyjątkiem czw.
filMy Dla DZieci:
„KLUB WŁÓCZYKIJÓW”8.45*, 12.45
Komedia/Przygodowy, od 6 lat, POLSKA, 98
min
* wyłącznie w pon.
,,HUGO I ŁOWCY DUCHÓW’’ 10.30
Animacja, b/o, Niemcy/Austria/Irlandia, 99
min, DUBBING

uwaGa! Dla naszych czytelników
mamy 14 pojedynczych 

zaproszeń do kina, do odbioru
w naszej redakcji.

Pra pre mie ra sztu ki au tor stwa Ja -
na Cza pliń skie go w re ży se rii Pio -
tra Ra taj cza ka pt. „Ka rie ra Ro mu -
al da S., czy li ile jesz cze de cy be li
wy trzy masz, za nim nie wy trzy -
masz”, od bę dzie się 16 paź dzier ni -
ka w Te atrze Za głę bia. W pań stwie
na P. zbli ża ją się wy bo ry par la -
men tar ne. Kam pa nia trwa w naj -
lep sze. Pre mier ak tu al ne go rzą du
pró bu je utrzy mać się przy wła dzy,
jed nak son da że nie ubła ga nie po ka -
zu ją to, w co trud no mu uwie -
rzyć – je go po par cie kon se kwent -
nie spa da. Le wi ca i pra wi ca to czą
za cię te bo je o gło sy nie zde cy do wa -
ne go elek to ra tu. Na gle, na mie siąc
przed wy bo ra mi, po ja wia się kan -
dy dat, któ ry uosa bia wszyst ko to,
cze mu ła two przy kla snąć: zmia nę,
ener gię i szcze rość. „Ka rie ra Ro -
mu la da S.” to te atral ne po li ti cal -
-fic tion, opo wieść o róż nych spo -
so bach upra wia nia po li ty ki i jej
zmie nia ją cych się mo de lach.
O tym, kto gło su je i na ko go. To
kil ka zda rzeń z Pań stwa na P., któ -
re dość do brze zna my. red

reżyseria: Piotr ratajczak
scenografia: Matylda kotlińska
kostiumy: izabela wądołowska
ruch sceniczny: arkadiusz Buszko
Premiera: 16 października, godz.
19.00
kolejne pokazy: 17-18
października, godz. 18.00, 24-25
października, godz. 18.00

„Kariera 
Romualda S.”
w Teatrze  Zagłębia

Kolejna odsłona Teatroteki
Spek takl Ma cie ja Ko wa lew skie go
w re ży se rii Krzysz to fa Cze czo ta
„Miss HIV” bę dzie ko lej ną od sło -
ną w ra mach Te atro te ki, czy li pro -
jek tu pre zen tu ją ce go ekra ni za cje
naj cie kaw szych osią gnięć mło dej
pol skiej dra ma tur gii. Sztu ka Ma -
cie ja Ko wa lew skie go „Miss HIV”
ma bar dzo cie ka wą hi sto rię. Au tor,
za in spi ro wa ny od na le zio ną w in -
ter ne cie in for ma cją o do rocz nych
wy bo rach Miss HIV/AIDS Stig ma
Free, od by wa ją cych się w sto li cy
Bot swa ny, na pi sał tekst na kon kurs
dra ma tur gicz ny, zor ga ni zo wa ny
przez Kra jo we Cen trum do Spraw
AIDS. I choć dra mat Ko wa lew -
skie go nie zo stał za kwa li fi ko wa ny
do fi na łu kon kur su ze wzglę dów
me ry to rycz nych, bo „nie speł niał
wy mo gów pro fi lak tycz nych” i nie
zo stał za miesz czo ny w wy da nej
an to lo gii tek stów kon kur so wych,
to już w na stęp nym ro ku zna lazł
się w an to lo gii pre zen tu ją cej naj -
cie kaw sze dra ma ty pol skie te go
okre su. Pra pre mie ra te atral na sztu -
ki mia ła miej sce w 2005 r. w war -
szaw skim klu bie Le Ma da me
w re ży se rii au to ra i zo sta ła okrzyk -
nię ta wy da rze niem te atru nie za leż -
ne go w Pol sce. Rok póź niej (po li -
kwi da cji Le Ma da me) spek takl tra -
fił na sce nę te atru ko mer cyj ne go.
Zna lazł się na sta łe w re per tu arze
Te atru Po lo nia, od stycz nia 2010 r.
prze nie sio ny na sce nę Och -Te atru
i gra ny tam przez ko lej ne czte ry la -
ta. Ak cja sztu ki za in spi ro wa na au -
ten tycz ny mi wy bo ra mi Miss HIV

w Bot swa nie mo że roz gry wać się
wszę dzie. Kon kurs opi sa ny
w sztu ce ma for mę roz ryw ko we go
show.

Kan dy dat ki do ty tu łu Miss
HIV po zna je my bez po śred nio
przed fi na ło wą roz gryw ką kon -
kur so wą, któ rą trans mi tu je na ży -
wo te le wi zja. Im pre zę pro wa dzi
ak tor, kon fe ran sjer, prze bie ra ją cy
się w co raz to dziw niej sze, bez -
sen sow ne ko stiu my. To on ma
zro bić wszyst ko, że by mak sy mal -
nie zwięk szyć oglą dal ność. Nic
więc dziw ne go, że w swym wy -
stę pie po su nie się do wszyst kie go:
pro wo ka cji, ma ni pu la cji, ob na że -
nia naj bar dziej skry tych ta jem nic
uczest ni czek kon kur su. Jed nak
i one zda ją się ro zu mieć, na czym
ta gra po le ga. Na zdo by ciu aplau -
zu i uzna nia wie lo mi lio no wej pu -

blicz no ści. Każ da z kan dy da tek
ma swo ją hi sto rię i swo je ocze ki -
wa nia zwią za ne z ewen tu al nym
zwy cię stwem. Praw dzi we hi sto rie
czte rech ko biet – ba nal ne, prze ra -
ża ją ce, zwy czaj ne, czy szo ku ją ce,
po zna je my w pierw szej czę ści
sztu ki. Część dru ga to kon kur so -
wy wy stęp kan dy da tek, w któ rym
ucie kać się one bę dą do róż nych
spo so bów osią gnię cia wy ma rzo -
ne go zwy cię stwa.

Miss HIV to sztu ka prze wrot -
na, miej sca mi bo le sna, jed nak
nie po zba wio na iro nii i czar ne go
hu mo ru. Uka zu je pro blem HIV
w spo sób nie co dzien ny i no wa tor -
ski, da le ki od dy dak ty zmu i ste -
reo ty po wych wy obra żeń. Au tor
nie ubo le wa nad lo sem swych bo -
ha te rek, trak tu je je nor mal nie, po -
zwa la im mó wić i być so bą, na wet

wte dy, gdy bę dą cza sem śmiesz -
ne, cy nicz ne, czu łe al bo okrut ne
wo bec sie bie. To nie one sta ną się
przed mio tem szy der stwa i drwi -
ny, bo we wszyst kim co zro bią,
po zo sta ną ludź mi. Nie ludz ka jest
gra, w któ rej przy szło im wy stą -
pić. Okrut ne są pra wa te le wi zyj -
ne go show biz ne su, że ru ją ce go
na nie szczę ściu, któ re za wsze
sprze da je się naj le piej.

Po kaz od bę dzie się 20 paź -
dzier ni ka o godz. 19.00. red

Obsada: adam woronowicz
(rafael), Dorota kolak (urszula),
katarzyna warnke (klara), Olga
Bołądź (irina), anna Próchniak
(Julia), Miłogost reczek (Głos)
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czas trwania projekcji: 68 min.

Łukasz Gutt P.S.C.

Spektakl obnaży kulisy show biznesu. 




