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„Na ulicy Rybnej, pod numerem trzecim,
otruł pan Grzeszolski, żonę z dwójką
dzieci”, śpiewała w latach 30. cała Pogoń.
Czy faktycznie była to zbrodnia doskonała?
I czy zbrodnia została popełniona? Rąbka
tajemnicy uchylił Zbigniew Białas, autor książki
„Tal”, który tragiczne wydarzenia sprzed lat spisał  
w kolejną, fascynującą powieść.
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Zagłębiowskie Centrum Wsparcia powstanie w ciągu najbliższych dwóch lat i będzie służyć mieszkańcom

Kompleksowa opieka z wielkim sercem

Sylwia Kosman

– Pod pi sa nie ak tu no ta rial ne go to
ab so lut nie je den z naj szczę śliw -
szych mo men tów w na szej 18-let -
niej dzia łal no ści – przy zna je Mał -
go rza ta Cza pla, pre zes sto wa rzy -
sze nia Ho spi cjum So sno wiec kie -
go im. Św. To ma sza Apo sto ła
w So snow cu. 

Sto wa rzy sze nie wcze śniej pla no -
wa ło odpod staw wy bu do wać ośro -
dek, ale po zy ska nie środ ków ze -
wnętrz nych na ta ką in we sty cję nie
by ło moż li we. Środ ki unij ne moż -
napo zy skać naada pta cję i re wi ta li -
za cję ist nie ją cej już nie ru cho mo ści,
na da jąc jej no wą funk cję. – Zwró ci -
li śmy się o po moc do mia sta, któ re
za pro po no wa ło nam trzy bu dyn ki.
Osta tecz nie wy bra li śmy bu dy nek
podaw nej szko le. Po sia da my nie ru -
cho mość, więc mo że my roz po czy -
nać ada pta cję i roz bu do wę. Ma my
obec nie du żą szan sę napo zy ska nie
środ ków unij nych. Kon kurs zo stał

już ogło szo ny, a sto sow ny wnio sek
mu si my zło żyć do 30 li sto pa da.
War tość in we sty cji osza co wa li śmy
na dzie więć mi lio nów zło tych. Bę -
dzie my się ubie gać opra wie60 pro -
cent, czy li pięć i pół mi lio na zło -
tych – wy ja śnia Mał go rza ta Cza pla. 

Pierw szą kwa li fi ka cję wnio -
sko daw cy pro jek tu już uzy ska -
li. – Zo sta li śmy wpi sa ni przez
gmi nę na li stę ZIT -ów, czy li Zin -
te gro wa nych In we sty cji Te ry to -
rial nych. Dzię ki te mu ma my te raz
moż li wość apli ko wa nia ścież ką
kon kur so wą o środ ki unij ne – do -
da je Mał go rza ta Cza pla. 

– Prze ka zu je my bu dy nek, któ ry
jest w do brym sta nie, ale oczy wi -
ście w tej chwi li nie od po wia da po -
trze bom pa cjen tów, dla te go bę dzie
prze bu do wa ny.   Od da je my go
za po nad 20 ty się cy zło tych, czy li
je den pro cent je go war to ści. Gdy -
by pra wo da wa ło nam moż li wość
prze ka za nia obiek tu za dar mo, bez
wa ha nia prze ka za li by śmy go w ta -

kiej for mie – mó wi Ar ka diusz
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.

Wia do mo że ada pta cja bu dyn -
ku szkol ne go i prze kształ ce nie
klas szkol nych na po ko je dla pod -
opiecz nych o wy so kim stan dar dzie
jest trud na i kosz tow na, dla te go
bu dy nek zo sta nie roz bu do wa ny.
W sta rej bry le zo sta nie ulo ko wa ny
dzien ny ośro dek opie ki. – Po roz -
po zna niu po trzeb do sko na le zda je -
my so bie spra wę z te go, że je śli
roz sąd nej, ko cha ją cej ro dzi nie
udzie li się wspar cia, to udźwi gnie
ona cię żar opie ki nad bli ski mi, ale
trze ba jej stwo rzyć od po wied nie
wa run ki. Jed nym z ta kich spo so -
bów jest za pew nie nie oso bie nie sa -
mo dziel nej opie ki od siód mej ra no
do go dzi ny sie dem na stej, dzię ki
cze mu po zo sta li człon ko wie ro dzi -
ny w tym cza sie mo gą pra co wać,
a my przej mie my opie kę nad bli -
ski mi – mó wi Mał go rza ta Cza pla.

Mieszkańcy sami zadecydowali
o inwestycjach i podziale pieniędzy!
48 projektów o wartości 6 mln zł zostanie
zrealizowanych w ramach II edycji Budżetu
Obywatelskiego. W sumie prawie 39 tys.
mieszkańców oddało ponad 65 tys. głosów
i zaproponowało, jak zmienić miasto, by żyło
się w nim jeszcze lepiej. str. 3

W dawnym budynku szkolnym przy ul. Hubala-Dobrzańskiego powstanie Zagłębiowskie Centrum Wsparcia z opieką dzienną, jak i opieką stacjonarną oraz
z możliwością rehabilitacji. Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, podpisał akt notarialny, na mocy którego stowarzyszeniu Hospicjum Sosnowieckiego
im. Św. Tomasza Apostoła został przekazany budynek do przebudowy i adaptacji na potrzeby Zagłębiowskiego Centrum Wsparcia. 

Piłkarze z Sosnowca rozdają karty
na zapleczu ekstraklasy. Zespół Artura
Derbina to dziś czołowy zespół I ligi, który
wie, jak zwyciężać. Postawił się Cracovii
i choć mecz zakończył się przegraną naszej
drużyny, to jednak goście musieli nam
wydrzeć to zwycięstwo.

11 listopada przypada 97. rocznica odzyskania przez Polskę
Niepodległości.  W imieniu władz samorządowych Sosnowca
zapraszamy do wzięcia udziału w oficjalnych
uroczystościach, które odbędą się na terenie
naszego miasta.

9 liStoPada
10.00 Kościół Matki Bożej Szkaplerznej
w Sosnowcu Milowicach – msza św. w intencji Ojczyzny
11.20 Kapliczka u zbiegu ulic Brynicznej i Słonecznej – składanie kwiatów
10 liStoPada
10.00 Pomnik naTrójkącie Trzech Cesarzy – składanie kwiatów
12.00 Szkoła gastronomiczno/hotelarska – składanie kwiatów
11 liStoPada
9.00 Maczki, kościół św. Piotra i Pawła – msza św. w intencji Ojczyzny
10.00 Maczki, Popiersie Tadeusza Kościuszki, ul. Krakowska – składanie kwiatów
10.30 Maczki, Krzyż Wolności – składanie kwiatów
12.00 Katedra Wniebowzięcia NMP, ul. Kościelna – msza św. w intencji Ojczyzny
Imprezy towarzyszące – szczegóły na www.sosnowiec.pl

str. 15

Małgorzata Czapla, prezes stowarzyszenia Hospicjum Sosnowieckiego im. Św. Tomasza
Apostoła i Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, podpisali akt notarialny, dzięki
któremu powstanie Zagłębiowskie Centrum Wsparcia. 

M
aciej Łydek
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No we Cen trum Ob słu gi Klien ta
zo sta ło otwar te przez Miej ski
Za kład Bu dyn ków Miej skich
w sa mym cen trum mia sta,
przy ul. Mo drze jow skiej 32 A.
Te raz człon ko wie wspól not
miesz ka nio wych, któ rzy są za -
rzą dza ni przez MZBM, każ dą
spra wę bę dą mo gli za ła twić
w no wo otwar tym miej scu. Cen -
trum po wsta ło w wy ni ku kon so -
li da cji dwóch pla có wek, Re jo nu
Ob słu gi Wspól not nr 1 z sie dzi -
bą przy ul. 3 Ma ja 11 oraz Re jo -
nu Ob słu gi Wspól not nr 4 z sie -
dzi bą przy ul. 11 Ma ja 21/23
w So snow cu. 

– Je ste śmy jed ną z naj więk -
szych wspól not miesz ka nio wych
w Za głę biu. Za rzą dza my obec -
nie 240 bu dyn ka mi wspól not
miesz ka nio wych w So snow cu.

W związ ku z tym, że je ste śmy
sta bil ną fir mą, z tra dy cja mi, po -
sta no wi li śmy roz wi jać na szą
dzia łal ność i wyjść na prze ciw
po trze bom klien tom. Otwie ra my
Cen trum Ob słu gi Klien ta, by

stwo rzyć jak naj lep sze wa run ki
ob słu gi naszym miesz kań com.
Klien ci będą mo gli za ła twić
wszyst kie spra wy zwią za ne z ich
miesz ka nia mi i czę ścia mi wspól -
ny mi nie ru cho mo ści – wy ja śnia
Edy ta Kul czyń ska, pre zes za rzą -
du MZBM w So snow cu. – Sta ra -
my się, by miesz kań cy by li za do -
wo le ni z na szych usług – do da je. 

Dwa do dat ko we punk ty dzia -
ła ją w dal szym cią gu przy ul.
Nie pod le gło ści 8 i Cu rie -Skło -
dow skiej 8. 

– Mie li śmy sy gna ły o utrud -
nio nym do stę pie, problemach
z prze ka zy wa niem in for ma cji
do MZBM, dla te go po wsta nie
Cen trum jest waż ne i ko niecz ne.
Wia do mo, że zo sta ną wpro wa -

dzo ne ko lej ne zmia ny, jak wdro -
że nie dwu zmia no we go sys te mu
pra cy, co ma uła twić do stęp
klientom, którzy koń czą pra cę
po go dzi nie pięt na stej – za po wia -
da Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy -
dent mia sta. – 60 lat ist nie nia
na ryn ku zo bo wią zu je do te go, by
spół ka dzia ła ła w spo sób pro fe -
sjo nal ny. Za chę ca my wszyst kich,
któ rzy two rzą no we wspól no ty
do te go, by ko rzy sta li z usług
MZBM. Je ste śmy go to wi i otwar -
ci na ta ką współ pra cę – do dał. 

Do dat ko wo spół ka utwo rzy ła
in fo li nię pod nr tel. 731 477 050,
pod któ rą miesz ka niec, na le żą cy
do wspól no ty za rzą dza nej przez
MZBM, mo że za dzwo nić
i przed sta wić swój pro blem.
W Cen trum Ob słu gi Klien ta nie
obo wią zu je re jo ni za cja, dla te go
bę dzie moż na za ła twić każ dą
spra wę. Wie le spraw moż na już
tak że za ła twić przez In ter net.
Każ dy z klien tów mo że za ło żyć
so bie pro fil klien ta, gdzie znaj -
do wać się bę dą in for ma cje o wy -
so ko ści czyn szu, ewen tu al nej
wiel ko ści za dłu że nia czy bę dzie
moż na po dać stan licz ni ka wo dy. 

MZBM po sta wi ło tak że
na zmia nę lo go, któ ry ma po pra -
wić wi ze ru nek spół ki i po zy tyw -
nie ko ja rzyć się z wdra ża ny mi
zmia na mi.  SK
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Sylwia Kosman

Za danie, któ re ma kosz to wać oko -
ło 190 mi lio nów zło tych, a wkład
mia sta ma wy nieść oko ło70 mln zł,
jest im po nu ją ce. Obej mu je bu do -
wę no we go to ro wi ska o dłu go ści
oko ło 10 ki lo me trów, za kup 10
no wo cze snych tram wajów ni sko -
po dło go wych, a tak że stwo rze nie
dwóch cen trów prze siad ko wych
na Dań dów ce i Za gó rzu. Pierw szy
etap tej in we sty cji to bu do wa to ro -
wi ska, jezd ni i chod ni ków, od ist -
nie ją cej pę tli w Za gó rzu wzdłuż
uli cy Le nar to wi cza, Pa de rew skie -
go, Ry dza -Śmi głe go do skrzy żo -
wa nia z ul. Bra ci Mie ro szew skich.
Dru gi etap to dal sza bu do wa od
ul. 11 Li sto pa da do po łą cze nia
z to ro wi skiem w Dań dów ce. In -
we sty cja ma być współ fi nan so wa -
na ze środ ków eu ro pej skich.

Prawie 3 tys. 400 osób
wzięło udział
w konsultacjach
społecznych. 

– Cie szą nas wy ni ki kon sul ta cji,
fre kwen cja i za an ga żo wa nie
miesz kań ców, po nie waż ni gdy

wcze śniej nie uda ło nam się
prze pro wa dzić kon sul ta cji na ta -
ką ska lę, a ich zda nie ma klu czo -
we zna cze nie. Przy po mi nam, że
okre śle nie „prze dłu że nie li nii
nr 15” jest nie for tun ne, bo cho -
dzi o ol brzy mią in we sty cję. Bu -
do wa to ro wi ska od pę tli w Za gó -
rzu do ron da Ja na Paw ła II i da -
lej do skrzy żo wa nia ul. An der sa
i 11 Li sto pa da ozna cza dla mia -
sta moż li wość uru cho mie nia no -

wych we wnętrz nych li nii. Miesz -
kań cy bę dą mie li do dys po zy cji
dwa cen tra prze siad ko we w Za -
gó rzu i Dań dów ce oraz zo sta nie
zmo der ni zo wa na in fra struk tu ra
dro go wa i chod ni ko wa – przy po -
mi na Ar ka diusz Chę ciń ski, pre -
zy dent mia sta. 

Ze wzglę du na za sięg, roz miar
i kosz ty in we sty cji, wła dze mia sta
zde cy do wa ły się prze pro wa dzić
sze ro ko za kro jo ne kon sul ta cje

spo łecz ne. Do miesz kań ców skie -
ro wa no 90 ty się cy li stów, do ty czą -
cych pla no wej in we sty cji. Wy peł -
nio ne an kie ty miesz kań cy mo gli
zło żyć w punk tach kon sul ta cyj -
nych lub ze ska no wać i wy słać
na ad res: oby wa tel ski@um.so sno -
wiec.pl al bo gło so wać za po mo cą
stro ny in ter ne to wej. Kon sul ta cje
zo sta ły wy dłu żo ne o ko lej ne czte -
ry dni w związ ku z do cie ra ją cy mi
do urzę du gło sa mi od miesz kań -

ców o nie otrzy ma niu an kie ty. 
– Zło ży li śmy już re kla ma cję

w Po czcie Pol skiej, któ ra dys try -
bu owa ła an kie ty. Nie za leż nie jed -
nak od te go gło sy moż na by ło od -
da wać w punk tach kon sul ta cyj -
nych, a an kie tę moż na by ło po brać
ze stro ny in ter ne to wej, wy peł nić
i wy słać nam ma ilem – mó wi pre -
zy dent. Do Urzę du zo stał skie ro -
wa ny list 92 miesz kań ców, m. in.
z ul. Bia ło stoc kiej, Le nar to wi cza
i Ra dom skiej, któ rzy pod pi sa li się
pod pro te stem w spra wie in we sty -
cji. Ich gło sy za li czo no na „nie”.
Miesz kań cy, gło su jąc na „tak”:,
wska zy wa li, że zo sta nie uspraw -
nio na ko mu ni ka cja, bę dzie le piej
roz wi nię ta in fra struk tu ra z eko lo -
gicz nym trans por tem. Prze ciw ni -
cy wska zy wa li, że le piej in we sto -
wać w trans port au to bu so wy,
a prze pro wa dze nie in we sty cji do -
pro wa dzi do wzro stu war to ści nie -
ru cho mo ści. Wzrost war to ści nie -
ru cho mo ści jed ni miesz kań cy po -
strze ga ją za za le tę, a in ni za wa dę
tej in we sty cji. 

Bo le sław Kna pik, dy rek tor in -
we sty cji i in fra struk tu ry w Tram -
wa jach Ślą skich, za pew nił, że bu -
do wa no wych to ro wisk z uży ciem
sto so wa nych tech no lo gii ozna cza,

że bę dą one nie uciąż li we dla oto -
cze nia. – W ra mach tej in we sty cji
pla nu je my ułożenie oko ło 10 ki lo -
me trów to rów, któ re bę dą bu do wa -
ne w zu peł nie no wych tech no lo -
giach, bar dzo pro eko lo gicz nych
chro nią cych przed emi sją ha ła su
i wi bra cja mi. No we to ry umoż li wią
szyb kie prze miesz cza nie się po jaz -
dów szy no wych. Prze wi dzia ny jest
tak że za kup ta bo ru ni sko po dło go -
we go – wy ja śnił Bo le sław Kna pik. 

Nie ma możliwości
przeznaczenia dotacji
unijnych na inne
zadania. 

We dług wstęp nych sza cun ków
skład ka, któ rą mia sto ma pła cić
do KZK GOP, nie za leż nie od te -
go, czy in we sty cja zo sta nie zre -
ali zo wa na, czy też nie, nie po -
win na szcze gól nie wzro snąć.
A pie nię dzy unij nych nie moż -
na prze zna czyć na in ne in we sty -
cje. – Nie ma moż li wo ści prze ka -
za nia do ta cji unij nych na in ne za -
da nia, a Ko mi sja Eu ro pej ska
sta wia na roz wój trans por tu szy -
no we go – pod su mo wał Ar ka -
diusz Chę ciń ski. 

Mieszkańcy opowiedzieli się za przedłużeniem linii tramwajowej nr 15

Jest zgoda dla „15” 
1936 głosów na „tak” i 1426 głosy na „nie”.  Tak przedstawiają się wyniki konsultacji społecznych w sprawie przedłużenia linii tramwajowej nr 15 w Sosnowcu. 
Za przeprowadzeniem inwestycji opowiedziało się 57,58 procent osób, a  przeciw 42,42 procent mieszkańców, którzy wzięli udział w konsultacjach. Jedynie
mieszkańcy Zagórza i Milowic zagłosowali przeciw inwestycji. „Za” było 605 zagórzan, a przeciw 746, a w Milowicach 34 przeciw do 32 mieszkańców popierających
projekt.  To jedyny tak zdecydowany sprzeciw mieszkańców. Za inwestycją opowiedzieli się m.in. mieszkańcy Kukułek (167:52), Kalinowej (125:26), Starego
Sosnowca (144:56). Juliusza (45:17), Niwki (87:32), Kazimierza Górniczego (60:43), Środuli (37:30), Boru (46:31), Ostrów Górniczych (21:5), Maczek (13:3).

32 pracownie architektoniczne zgłosiły się do konkursu
na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
zagłębiowskiego parku sportowego w sosnowcu. do drugiego
etapu stowarzyszenie architektów polskich w katowicach
dopuściło 30 biur. 

Zgło si li się mie dzy in ny mi Rie gler Rie we Ar chi tek ten z Au strii,
czy li pro jek tan ci Mu zeum Ślą skie go w Ka to wi cach czy JSK Ar -
chi tek ci, pro jek tan ci Sta dio nu Na ro do we go w War sza wie oraz sta -
dio nu we Wro cła wiu  i Le gii War sza wa – Cie szę się, że na szym
kon kur sem za in te re so wa ło się tak wie le po wa ża nych i do świad czo -
nych firm. Z nie cier pli wo ścią cze kam na otwar cie prac kon kur so -
wych – mó wi Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.  Zgło si -
ły się pra cow nie m. in. z War sza wy, Po zna nia, Szcze ci na, Kra ko wa,
Gdań ska czy Ka to wic. Biu ra mia ły czas do 22 paź dzier ni ka na zło -
że nie swo ich kon cep cji. Do ku men ta cja skła da się z czę ści gra ficz -
nej i opi so wej. W pierw szej znaj du je się kon cep cja za go spo da ro -
wa nia ca łe go Za głę biow skie go Par ku Spor to we go, łącz nie z dro ga -
mi, zie le nią, sta dio nem, ha lą oraz lo do wi skiem. W czę ści opi so wej
znaj du je się pro po zy cja roz wią zań tech nicz nych, kon struk cyj nych,
in sta la cyj nych i ma te ria ło wych.

Przedstawiciele SARP i sosnowieckiego Urzędu Miejskiego mieli
za zadanie ocenić prace i wyłonić kilka projektów. W grudniu
wybrane pracownie zaprezentują końcowe efekty pracy i następnie
zostaną ogłoszone wyniki konkursu.  

Zwy cięz ca w kon kur sie otrzy ma 20 tys. zło tych oraz za pro sze nie
do wzię cia udzia łu w po stę po wa niu na przy go to wa nie pro jek tu Za głę -
biow skie go Par ku Spor to we go. O wy bo rze ofer ty za de cy du ją w 80
pro cen tach wa lo ry urba ni stycz no -ar chi tek to nicz ne oraz w 20 pro cen -
tach wa lo ry eko no micz ne. W kon kur sie prze wi dzia no tak że czte ry
na gro dy w wy so ko ści 10 tys. zł brut to. SK

Miej ski Za kład Bu dyn ków Miej skich uru cho mił Cen trum Ob słu gi Klien ta

Fron tem do miesz kań ca 
30 pra cow ni zamierza za pro jek to wać Za głę biow ski Park Spor to wy

Jak bę dzie wy glą dał
park spor to wy? 

H
anna M

ichta

Sosnowiczanie chcą, by inwestycja została zrealizowana. 

Maciej Łydek

W Centrum Obsługi Klienta mieszkańcy będą mogli
załatwić każdą sprawę. 
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21. sesja 
Rady Miejskiej 

Mieszkańcy 
wybrali!
Syl wia Ko sman

Wy ni ki te go rocz ne go gło so wa nia
w ra mach Bu dże tu Oby wa tel skie go
i li stę pro jek tów, któ re zo sta ną zre -
ali zo wa ne w prze cią gu naj bliż szych
mie się cy, przed sta wił pod czas
ostat niej se sji Ra dy Miej skiej Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent mia sta.
W ra mach II edy cji sosnowieckiego
Bu dże tu Oby wa tel skie go zo sta nie
zre ali zo wa nych 48 pro jek tów
o war to ści 6 mln zł. W su mie pra -
wie 39 tys. miesz kań ców od da ło 65
tys. 570 gło sów. Każ dy z upraw nio -
nych do gło so wa nia mógł od dać
trzy gło sy: w stre fie miesz kań ca,
w stre fie dro go wej i w stre fie edu -
ka cji. Za da nia w stre fie edu ka cji
cie szy ły się naj więk szym po par -
ciem miesz kań ców, bo w su mie od -
da no aż 29 tys. 716 gło sów. Naj -
wyż szą fre kwen cję od no to wa no
w Macz kach. Wy nio sła 33,9 proc.,
a naj niż sza by ła w Niw ce, za le d -
wie 13,9 pro cent. – Dzię ku ję bar -
dzo ser decz nie wszyst kim miesz -
kań com, któ rzy wzię li udział w tej
edy cji Bu dże tu Oby wa tel skie go
i przy go to wa li pro jek ty. Za chę cam
do pi sa nia już ko lej nych pro jek tów
i gło so wa nia w następnych edy -
cjach – pod su mo wał pre zy dent. 

wyniki głosowania w budżecie obywatelskim
obszar konsultacyjny nr 1 (milowice) – kwota: 119 373 zł
strefa mieszkańca: remont boksów bytowych w schronisku dla
bezdomnych zwierząt (119 373, 23 zł) – 3803 głosów
strefa drogowa: wytyczenie i modernizacja ścieżek rowerowych
na terenie Parku Tysiąclecia w Milowicach (86 200 zł) 
– 232 głosów
obszar konsultacyjny nr 2 (pogoń) – kwota: 215 310 zł
strefa mieszkańca:Strefa Aktywności Fizycznej – rewitalizacja
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Będzińskiej (215 310 zł)
– 1707 głosów
strefa drogowa: rewitalizacja zieleni i infrastruktury pieszej przy ul.
Będzińskiej (215 310 zł) – 1655 głosów
Nagroda za wysoką frekwencję: infrastruktura rekreacyjna-siłownia
na świeżym powietrzu przy ul. Lwowskiej (40 500 zł) – 110 głosów
obszar konsultacyjny nr 3 (stary sosnowiec) – kwota: 143
481 zł
strefa mieszkańca:budowa placu zabaw dla dzieci wraz z
urządzeniami fitness przy ul. Sąsiedzkiej (143 481 zł) – 365 głosów
strefa drogowa:modernizacja parkingu w rejonie ul. Kilińskiego 
i Ordonówny (143 481 zł) – 588 głosów
Nagroda za wysoką frekwencję: renowacja nawierzchni na
Stawikach przy Stadionie Ludowym (139 500 zł) – 360 głosów
obszar konsultacyjny nr 4 (środula) – kwota: 148 609 zł
strefa mieszkańca: rewitalizacja placu między ul. Pola Wybickiego,
Goszczyńskiego, Rodakowskiego (76 800 zł) – 439 głosów,
architektura sportowa – wykonanie siłowni na świeżym powietrzu
przy ul. Boh. Getta (65 000 zł) – 222 głosy
strefa drogowa: pierwsza od 30 lat rewitalizacja chodników na
osiedlu na osiedlu Środula – Plac Braci Kożuchów (148 609 zł) 
– 338 głosów
Nagroda za wysoką frekwencję: odbudowa boiska do koszykówki w
pobliżu ul. Kossaka (14 200 zł) – 56 głosów
obszar konsultacyjny nr 5 (centrum, sielec) 
– kwota: 227 340 zł
strefa mieszkańca:siłownia zewnętrzna wraz z rewitalizacją zieleni
w Centrum (201 000) – 1663 głosy
strefa drogowa:sosnowiecka podróż w czasie – Bulwary Czarnej
Przemszy przy ul. Parkowej (227 340 zł) – 1236 głosy
Nagroda za wysoką frekwencję: wybieg dla psów przy al.
Zwycięstwa (42 940 zł) – 129 głosów
obszar konsultacyjny nr 6 (zagórze północ) 
– kwota: 204 976 zł

strefa mieszkańca: utworzenie skweru wypoczynkowego 
(198 376 zł) – 970 głosów,  Zielono i przyjemnie – nasadzenie 
drzew na osiedlu Dmowskiego (6600 zł) – 101 głosów
strefa drogowa:osiedle Dmowskiego – remont chodnika oraz
schodów prowadzących do pawilonów handlowych (97 000 zł) –
1206 głosów, remont chodnika przy ul. Wiosny Ludów/Dmowskiego
przy drodze wjazdowej do budynków 46a/56a (80 976 zł) – 39 głosy
obszar konsultacyjny nr 7 (zagórze południe) – kwota: 174
938 zł
strefa mieszkańca:Rodzinne Centrum Aktywności na BMC 
(154 938 zł) – 762 głosy, strefa odpoczynku przy ul. Białostockiej
(20 000 zł) – 104 głosy
strefa drogowa: remont chodnika i powstanie ścieżki rowerowej
przy BMC (149 938 zł) – 829 głosów, miejsca postojowe przy 
ul. Mieleckiej (25 000) – 127 głosów
obszar konsultacyjny nr 8 (kukułek) – kwota: 146 588 zł
strefa mieszkańca:brak zgłoszonych projektów
strefa drogowa: remont chodnika i utworzenie dalszego jego ciągu
przy ul. Niweckiej 24 i M. Maliny 27-31 (146 588 zł) – 81 głosy
obszar konsultacyjny nr 9 (klimontów, dańdówka) – kwota:
174 526 zł
strefa mieszkańca:Rodzinne Centrum Aktywności na Placu
Papieskim (172 826 zł) – 1299 głosów, zakup 50 książek do
biblioteki przy ul. Kraszewskiego (1700 zł) – 137 głosy
strefa drogowa:Remont ul. 11 Listopada – droga osiedlowa 
(174 526 zł) – 1131 głosów.
obszar konsultacyjny nr 10 (kalinowa) – kwota: 114 771 zł
Strefa mieszkańca: Siłownia pod chmurką i plac zabaw przy ul.
Mikołajczyka (82 000 zł) – 65 głosów.
Strefa drogowa: Położenie nowej nawierzchni drogi dojazdowej do
ul. Kalinowej (114 771 zł) – 533 głosy
obszar konsultacyjny nr 11 (niwka, bobrek) 
– kwota: 151 146 zł
strefa mieszkańca:utworzenie Parku Wypoczynkowego przy 
ul. Szybowej i Dybowskiego (151 146 zł) – 108 głosy
strefa drogowa:budowa miejsc parkingowych, budowa chodnika
i montaż latarni przy ul. Żelaznej (84 000 zł) – 95 głosy, montaż
barierek ochronnych przy ul. Wojska Polskiego (30 000 zł) 
– 58 głosów
obszar konsultacyjny nr 12 (modrzejów, jęzor, bór) – kwota:
148 479 zł
strefa mieszkańca:budowa nowego placu zabaw przy ul. Biała
Przemsza (148 479 zł) – 183 głosy

strefa drogowa:montaż progów zwalniających i podskokowych na
ul. Biała Przemsza, barierek przy ulicy, 5 ławek wzdłuż pobocza,
remont chodnika (148 479 zł) – 182 głosy
obszar konsultacyjny nr 13 (kazimierz górniczy) 
– kwota: 154 169 zł
strefa mieszkańca:budowa strefy aktywności mieszkańca w
centralnej części osiedla Wagowa z placem zabaw i siłownią pod
chmurką (154 169 zł) – 895 głosów
strefa drogowa:generalny remont nawierzchni ulicy pomiędzy
Osiedlem Wagowa I oraz Wagowa II wraz z instalacją zwiększającą
bezpieczeństwo pieszych i ograniczającą prędkość pojazdów 
(144 169 zł) - 939 głosów, budowa wiaty na przystanku
autobusowym dla autobusów kursujących w stronę Dąbrowy
Górniczej przy ul. Kościuszkowców (10 000 zł) – 59 głosów
obszar konsultacyjny nr 14 (juliusz) – kwota: 151 481 zł
strefa mieszkańca:plac zabaw, siłownia pod chmurką – zakątek
aktywnego wypoczynku przy ul. Minerów (151 481 zł) – 194 głosy
strefa drogowa:budowa chodnika na ul. Czołgistów oraz
oświetlenie przejścia Komandosów/Saperów (151 481 zł) 
– 222 głosy
obszar konsultacyjny nr 15 (ostrowy górnicze) 
– kwota: 122 731 zł
strefa mieszkańca:Plac Aktywnego Wypoczynku przy ul.
Gałczyńskiego (122 731 zł) – 198 głosów
strefa drogowa:wykonanie chodnika po prawej stronie ul. Leśnej
(122 731 zł) – 311 głosów
obszar konsultacyjny nr 16 (maczki) – kwota: 148 544 zł
strefa mieszkańca:Radosna Kraina – budowa placu zabaw 
w Kolonii Cieśle (90 000 zł) – 147 głosów 
Strefa drogowa: budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym 
w Sosnowcu – Maczkach (115 000 zł) – 311 głosów
nagroda za wysoką frekwencję:stworzenie Strefy Wypoczynku
w parku dzielnicy Maczki (148 544 zł) – 142 głosy
strefa edukacji:
● rewitalizacja obiektów sportowych przy SP nr 6 i Gimnazjum nr 16

w Sosnowcu (500 000 zł) – 9059 głosów
● remont dachu z częścią docieplenia budynku SP nr 19 w

Sosnowcu przy ul. Składowej 5 (250 000 zł) – 3606 głosów
●gwiezdna strefa gier – strefa gier i zabaw edukacyjnych dla dzieci

w wieku wczesnoszkolnym przy ul. Gwiezdnej (204 530 zł) 
– 1396 głosów
●plac zabaw Orzeszek przy ZSO nr 8 przy ul. Hutniczej (45 100 zł) –

1023 głosy
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W cią gu naj bliż szych mie się cy
re jon uli cy Szklar nia nej w So -
snow cu, gdzie znaj du je się tar -
go wi sko, zmie ni się w pięk ny
plac tar go wy. W tej spra wie 20
paź dzier ni ka zo sta ło pod pi sa ne
po ro zu mie nie po mię dzy gmi ną
a kup ca mi. Gmi na zobowiązała

się do przy go to wa nia kon cep cji
za go spo da ro wa nia te re nu tar go -
wi ska, a w szcze gól no ści za go -
spo da ro wa nia ma łej ar chi tek tu -
ry i zie le ni oraz prze pro wa dze -
nia re mon tu i wy ko na nia no wej
na wierzch ni. Z ko lei kup cy ma -
ją za dbać o ujed no li ce nie wy -

glą du swo ich kio sków i sto isk
oraz re mont obiek tów, któ re
znaj du ją się w złym sta nie tech -
nicz nym. – Przez kil ka ostat nich
mie się cy cięż ko pra co wa li śmy
nad zna le zie niem wszyst kich
użyt kow ni ków, a po tem nad wy -
pra co wa niem wspól ne go po ro -

zu mie nia. Bę dę oso bi ście od po -
wie dzial ny za na sze re la cje. Je -
śli bę dą mie li pań stwo wąt pli -
wo ści lub py ta nia, to je stem
do dys po zy cji. Mam na dzie ję, że
w przy szłym ro ku wspól nie bę -
dzie my się cie szyć pięk nym
miej scem – stwier dził pod czas

spo tka nia z kup ca mi Ma te usz
Ry ka ła, za stęp ca pre zy den ta So -
snow ca.

Za do wo lo ny z osią gnię te go
po ro zu mie nia był tak że Ma rian
Na wrot, radca praw ny, któ ry re -
pre zen tu je kup ców. – Chcia łem
po dzię ko wać pre zy dento wi za to,

że w cią gu kil ku mie się cy ure -
gu lo wał spra wę, o któ rą moi
klien ci za bie ga li od kil ku lat.
Mam na dzie ję, że wkrót ce mia -
sto zy ska no wą, cie ka wą prze -
strzeń – stwier dził. No we tar go -
wi sko ma po wstać naj póź niej
do 2017 ro ku. SK

Nowy plac za miast obec ne go tar go wi ska 

Zmo der ni zo wa ne sa le ope ra cyj ne Od -
dzia łu Oku li sty ki z Pod od dzia łem
Oku li sty ki Dzie cię cej i Ze spo łem Za -
bie go wym ma ją do dys po zy cji pa cjen -
ci i le ka rze wo je wódz kie go Szpi ta la
Spe cja li stycz ne go nr 5 im. św. Bar ba -
ry w So snow cu.

Dzię ki in we sty cji, war tej oko ło 750
tys. zł, uda ło się w paź dzier ni ku otwo -
rzyć dwie sa le za bie go we o pod wyż -
szo nym stan dar dzie i ko lej ne dwie,
w któ rych pa cjent bę dzie przy go to wy -
wa ny do za bie gu. Po wstał tak że po kój,
w któ rym pa cjent jest bu dzo ny, po -
miesz cze nia dla le ka rzy oraz do dat ko -
we po miesz cze nia po rząd ko we. 

lekarze wykonują 
15 przeszczepów rogówki
miesięcznie. 

– So sno wi cza nie mo gą się tyl ko cie -
szyć, że w mie ście dzia ła tak do bry
ośro dek oku li sty ki. Je śli pod su mu je -
my licz bę in we sty cji w tym szpi ta lu
i na szym miej skim, to oka zu je się, że
re ali zu je my tu naj więk sze in we sty cje.
My ślę, że co raz lep sza współ pra ca po -
mię dzy szpi ta la mi, a nie ry wa li za cja,
wpły nie na dal sze uno wo cze śnia nie
tych pla có wek – po wie dział Ar ka diusz
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.    

Sa le za bie go we wy po sa żo ne są
w no wo cze sny sprzęt, czy li w plat for -
mę do chi rur gii przed nie go i tyl ne go
od cin ka oka oraz fa ko emul sy fi ka tor,
czy li „kom bajn oku li stycz ny”. Je go
kon struk cja opie ra się na in te gra cji
wszyst kich ak ce so riów po trzeb nych
w chi rur gii przed nie go i tyl ne go od cin -
ka oka. W dru gim po miesz cze niu zo -
stał umiesz czo ny la ser fem to se kun do -
wy. To pierw sze ta kie urzą dze nie
w Pol sce w szpi ta lu pu blicz nym i do -
dat ko wo pierw sze, któ re jest prze zna -

czo ne spe cjal nie do chi rur gii trans plan -
ta cyj nej. Chi rur gicz na plat for ma opar -
ta na la se rze fem to se kun do wym po -

zwa la na pre cy zyj ne cię cie ro gów ki
na okre ślo nej głę bo ko ści i o ści śle
okre ślo nym kształ cie. 

Le ka rze Od dzia łu Oku li sty ki
w „Bar ba rze”, któ ry jest dru gim ta -
kim ośrod kiem w kra ju, wy ko nu ją 15
prze szcze pów ro gów ki mie sięcz nie.
Ro gów ka jest tu prze szcze pia na tak -
że dzie ciom i obej mu je 20 ta kich za -
bie gów rocz nie. Na po moc mo gą li -
czyć tak że cho rzy na za ćmę. W każ -
dym dniu ro bo czym wy ko nu je się
oko ło 10 ope ra cji, a w su mie po -
nad 2300 ope ra cji za ćmy każ de go
ro ku. Po rad nie oku li stycz ne w Szpi -
ta lu św. Bar ba ry ma ją tak że peł ne
ob ło że nie i każ de go ro ku z usług
spe cja li stów ko rzy sta oko ło po nad 
37 tys. pa cjen tów, a do dat ko we 
3 tys. 500 pa cjen tów jest le czo nych
w Od dzia le Oku li sty ki. Środ ki na
prze pro wa dze nie in we sty cji na tym
od dzia le wy go spo da ro wa ły wła dze
szpi ta la. SK

Supernowoczesny sprzęt na Oddziale Okulistyki w szpitalu św. Barbary

Kombajn okulistyczny dla pacjentów  
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Porozumienie w sprawie modernizacji targowiska zostało podpisane. 

Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta, symbolicznie przeciął wstęgę wyremontowanego oddziału. 

Sprzęt wysokiej klasy będzie służył mieszkańcom całego regionu. 

Sta ra nia władz mia sta przy nio sły efekt. Spół ka
Re struk tu ry za cji Ko palń wsz czę ła pro ce du rę
zmie rza ją cą do do ko na nia da ro wi zny na rzecz
gmi ny. Cho dzi o te re ny przy uli cy Bra ci Mie ro -
szew skich, gdzie znaj du je się kom pleks spor to wy.

– Wy mia na ko re spon den cji na li nii mia sto -
-SRK tro chę trwa ła, ale naj waż niej szy jest koń -
co wy efekt. Bar dzo za le ża ło nam na tym te re nie.
Ca ły czas to czy się tam spor to we ży cie. To waż -
ne miej sce w tej czę ści mia sta, dla te go by li śmy
zde ter mi no wa ni w prze ję ciu te go te re nu, któ ry
był już przez spół kę wy sta wia ny na sprze daż.
Chce my ten te ren za go spo da ro wać oczy wi ście
na te re ny re kre acyj ne. Cie szę się, że spra wa ma
po zy tyw ny fi nał. Jesz cze raz oka za ło się, że do -
bra wo la i roz mo wa na ar gu men ty mo gą przy -
nieść efekt – pod kre śla pre zy dent mia sta Ar ka -
diusz Chę ciń ski. KP

Do bre wie ści na pły nę ły z Urzę du Mar szał kow -
skie go. Dru gi etap prac przy prze bu do wie skrzy -
żo wa nia ul. Na ru to wi cza – Wa wel – Kli mon tow -
ska otrzy mał 85 proc. do fi nan so wa nia ze środ ków
ze wnętrz nych.

Po nad 521 ty się cy zło tych wy niósł koszt prze -
bu do wy skrzy żo wa nia ul. Na ru to wi cza -Wa wel -
-Kli mon tow ska wraz z sy gna li za cją świetl -
ną – etap II oraz ro bo ty uzu peł nia ją ce do eta -
pu I. 85 proc. dofinansowania ozna cza, że pra -
wie 329 ty się cy zło tych bę dzie po cho dzić ze środ -
ków unij nych. Głów nym punk tem tej czę ści prac
by ła do bu do wa pa sa przy wy lo cie uli cy Kli mon -
tow skiej do skrzy żo wa nia Wa wel/Na ru to wi cza. 

Przy po mnij my, że w ra mach I eta pu prac
na skrzy żo wa niu prze bu do wa ny zo stał prze jazd
tram wa jo wy oraz wy mie nio na na wierzch nia.
W ra mach prac po sze rzo no pas do le wo skrę tu
z uli cy Na ru to wi cza w uli cę Kli mon tow ską oraz
wydłużono pas do skrę tu w pra wo – z uli cy Wa wel
w Na ru to wi cza. Po wsta ła no wa sy gna li za cja
świetl na, wy po sa żo na w sys tem de tek cji z sze ścio -
ma ka me ra mi. KP

Stadion w Zagórzu
niebawem własnością
miasta

Drugi etap także
z dofinansowaniem

Maciej Łydek
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Miej skie Przed się bior stwo Go spo dar ki Od pa da -
mi Sp. z o.o. za koń czy ło roz bu do wę kom po stow -
ni in ten syw ne go kom po sto wa nia od pa dów or ga -
nicz nych. In we sty cja trwa ją ca od ma ja te go ro ku,
zo sta ła zre ali zo wa na w ra mach pro jek tu „Bu do -
wa kom plek so we go sys te mu go spo dar ki od pa da -
mi w So snow cu”, współ fi nan so wa ne go przez
Unię Eu ro pej ską ze środ ków Fun du szu Spój no -
ści Pro gra mu In fra struk tu ra i Śro do wi sko. Koszt
in we sty cji wy niósł 13 569 690,56 zł. 

Ce lem pro jek tu jest zwięk sze nie moż li wo ści
prze twa rza nia od pa dów bio de gra do wal nych tra -
fia ją cych do MPGO w So snow cu. Dzię ki roz bu -
do wie, kom po stow nia dzia ła ją ca od wrze -
śnia 2014 ro ku, po więk szy ła się o do dat ko we
6 mo du łów kom po sto wa nia od pa dów ule ga ją -
cych bio de gra da cji oraz plac in ten syw ne go doj -
rze wa nia kom po stu.

Tech no lo gie kom po sto wa nia sta no wią pod sta -
wo wy ele ment każ de go zin te gro wa ne go sys te mu
go spo dar ki od pa da mi i są sto sun ko wo ła twe

w eks plo ata cji. In sta la cja do kom po sto wa nia za -
pew nia moż li wość prze twa rza nia od pa dów ule -
ga ją cych bio de gra da cji. Skut kiem sto so wa nia ta -
kich roz wią zań jest zmniej sze nie ilo ści od pa dów
kie ro wa nych na skła do wi sko, re du ku jąc ich od -
dzia ły wa nie na śro do wi sko na tu ral ne. W kom po -
stow ni od pa dów zie lo nych pro ce so wi bio de gra -
da cji pod da wa ne są od pa dy zie lo ne zbie ra ne se -
lek tyw nie, ta kie jak li ście, tra wa i ga łę zie.
Pro duk tem ich prze twa rza nia jest kom post, mo -
gą cy zna leźć za sto so wa nie do użyź nia nia gle by,
re kul ty wa cji te re nów po prze my sło wych, aran żo -
wa nia te re nów zie le ni miej skiej czy w go spo dar -
ce le śnej.

Tech no lo gia kom po sto wa nia, wy ko rzy sty wa -
na w Miej skim Przed się bior stwie Go spo dar ki
Od pa da mi w So snow cu, po zwa la na ogra ni cze -
nie uciąż li wo ści pro ce su bio de gra da cji od pa dów.
Pro ces ten prze bie ga w sys te mie za mknię tym,
nie po wo du ją cym emi sji ga zów, py łów i nie przy -
jem nych za pa chów do at mos fe ry. red

Inwestycja zrealizowana 
Rozbudowa kompostowni w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Sosnowcu dobiegła końca
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Kompostownia przy ul. Grenadierów 21 powiększyła się o dodatkowe sześć modułów.  

No wa Ra da Se nio rów już wy bra -
na. Rad ni -se nio rzy spo tka li się
na pierw szych ob ra dach. Pod czas
se sji zo stał wy bra ny prze wod ni -
czą cy Ra dy, je go za stęp ca i se kre -
tarz. Rad ni wy bra li na funk cję
prze wod ni czą ce go Je rze go Kar -
piń skie go, za stęp cą zo sta ła Ha li -
na Zwa niec ka, a se kre ta rzem Jan
Fi li pek. Ra dę Se nio rów two rzy 20
rad nych, któ rych wy ło nio no
w gło so wa niu spo śród 37 kan dy -
da tów. Ra dę Se nio rów two rzą:
Ro bert De ląg, Pa weł Mon sior, Ur -
szu la Kacz mar czyk, Syl we ster
Strzyż, Je rzy Du dek, An na Ro ze -

nau, Ha li na Zwa niec ka, Ur szu la
Szum niak, Jan Fi li pek, Je rzy Lip -
niew ski, Jó zef Krzy nó wek, Ba ba -
ra Dyr ka, Alek san dra Sko czeń,
Je rzy Ja ło wiec ki, Je rzy No czyń -
ski, Ha li na Pod gór ska, Je rzy Kar -
piń ski, Ha li na Mi chal ska, Ire ne -
usz Świer kot i Mi ro sław Chy try. 

– Cie szę się, że ma my w So -
snow cu tak ak tyw nych se nio rów.
Li czę na pań stwa za an ga żo wa nie
i po my sły. Je stem prze ko na ny, że
współ pra ca z wa mi bę dzie bar dzo
owoc na – stwier dził pod czas in au -
gu ra cyj nej se sji Ar ka diusz Chę -
ciń ski, pre zy dent So snow ca. SK

II Rada Seniorów powołana

Radę Seniorów tworzy 20 osób. 
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reklama

W ra mach cy klu „Ko bie ce Śro dy z CRK” każ -
da trze cia śro da mie sią ca bę dzie wy jąt ko wą
da tą – spo tka niem, pod czas któ re go ko bie ty
za in te re so wa ne swo im roz wo jem oso bi stym
bę dą mo gły po znać taj ni ki pro fe sjo nal ne go
wi ze run ku, ety kie ty biz ne so wej czy za rzą dza -
nia do mo wym bu dże tem. – Idea cy klu za kła -
da spo tka nia z eks per ta mi, ale przede wszyst -
kim z prak ty ka mi – mó wi Ja go da Szo stak,
współ za ło ży ciel ka Cen trum Roz wo ju Ko -
biet. – Za le ży nam na prak tycz nej for mie prze -
ka zy wa nia wie dzy, z do świad cze nia wie my, że
te go wła śnie ko bie ty przed się bior cze naj bar -
dziej po trze bu ją – do da ją Ewa Bensz i dr Mag -
da le na Bocz kow ska – współ za ło ży ciel ki CRK.

Pierw sza śro da cy klu po świę co na by ła
bu do wa niu pro fe sjo nal ne go wi ze run ku. Jak
się oka za ło, pa nie ma ją wie le wąt pli wo ści co
do do bo ru ko lo ry sty ki stro ju, do dat ków czy
wy ko na nia efek tyw ne go ma ki ja żu. – W biz -
ne sie mu si my wy czuć zło ty śro dek w bu do -
wa niu wi ze run ku, a to nie za wsze jest ta kie
pro ste. Cie szę się, że będę mo gła prze ćwi -
czyć, a przede wszyst kim zwe ry fi ko wać
swo je po glą dy na te mat dress co du – mó wi
Patrycja, jedna z uczestniczek.

– Ko lej ny warsz tat od bę dzie się już 18 li -
sto pa da, tym ra zem po ka że my uczest nicz kom,

jak moż na uroz ma icić je sien ną kuch nię, ko -
rzy sta jąc np. z afro dy zja ków. Po za tym omó -
wi my za sa dy sa vo ir -vi vre, wie dzy przy dat nej
dla każ dej biz ne swo man – za pra sza Mirosława
Pla za, współ au tor ka idei. Warsz ta ty roz pocz -

ną się o godz. 17.00 w sa li 005. Wstęp wol ny.
Za pi sów na warsz ta ty moż na do ko ny wać dro -
gą in ter ne to wą. Wię cej in for ma cji na stro nie
in ter ne to wej www.hu ma ni tas.edu.pl/Cen -
trum_Roz wo ju_Ko biet. red

Kobiece Środy z Centrum Rozwoju Kobiet
Inspirujące warsztaty w Wyższej Szkole Humanitas

Warsztaty dotyczące budowania profesjonalnego wizerunku cieszyły się dużym
zainteresowaniem. 

Kan dy da ci Pra wa i Spra wie dli wo ści zdo by li naj więk szą licz bę gło -
sów w wy bo rach do sej mu w okrę gu so sno wiec kim, obej mu ją cym
mia sta So sno wiec, Dąbrowę Górniczą i Ja worz no, a tak że po wia ty
bę dziń ski i za wier ciań ski. W okrę gu so sno wiec kim do po dzia łu by -
ło 9 man da tów po sel skich. PiS zdo by ło w su mie 4 man da ty, PO przy -
pa dły 3 man da ty, a po jed nym zdo by li kan dy da ci ru chu Ku kiz’15
i No wo cze snej. 

Naj lep szy wy nik od no to wa ła po słan ka Ewa Ma lik (PiS), któ rą po par -
ło ją 28 909 wy bor ców (10,15 proc.). W su mie kan dy da tów PiS po par -
ło 84 410 wy bor ców (29,65 proc.), a PO po par ło 25,56 proc. gło su ją -
cych. Obok Ewy Ma lik w sejmie za sią dą też z ra mie nia PiS Wal de mar
An dzel (12 021 gło sów – 4,22 proc.), rad ny miej ski z Dą bro wy Gór ni -
czej, po li to log Ro bert War was – (11 998 – 4,21 proc.) oraz wi ce pre zy -
dent Ja worz na Da riusz Sta rzyc ki (9 039 – 3,17 proc.). Naj lep szym wy -
ni kiem wśród kan dy da tów PO mo że po chwa lić się wi ce mi ni ster zdro -
wia, Be ata Ma łec ka -Li be ra (23 429 – 8,23 proc.). Man da ty zdo by li też
An na Nemś (15 875 gło sów – 5,57 proc.) oraz prze wod ni czą cy Ra dy
Mia sta Ja worz na Pa weł Bań kow ski (6 707 – 2,35 proc.). 

Z ko lei z ra mie nia ru chu Ku kiz'15 po słan ką zo sta ła wi ce prze wod ni -
czą ca Związ ku Za wo do we go Pro ku ra to rów i Pra cow ni ków Pro ku ra tu -
ry RP Bar ba ra Chro bak (8 550 gło sów – 3 proc.) oraz praw nicz ka – Bar -

ba ra Dol niak z No wo cze snej (15 752 – 5,53 proc). Na kan dy da tów Zjed -
no czo nej Le wi cy za gło so wa ło 39 774 wy bor ców – 13,97 proc., a na Par -
tię Ra zem – 12 652 oso by (4,44 proc.), ale kan dy da ci tych par tii nie we -
szli do sej mu. Kan dy da tów Ru chu Ku kiz '15 po par ło 29 161 gło su ją -
cych (10,24 proc.), No wo cze sną Ry szar da Pe tru 25 522 oso by (8,96
proc.). Par tię KOR WiN po par ło 13 682 wy bor ców (4,8 proc.),
a PSL – 6 687 (2,35 proc.). Te go rocz na fre kwen cja w okrę gu so sno -
wiec kim wy nio sła 51,41 proc. 

Z ko lei w wy bo rach do senatu zwy cię żył so sno wiec ki rad ny miej -
ski – Mi chał Po tocz ny (PiS), któ ry zo stał wy bra ny na se na to ra z okrę -
gu nr 77, obej mu ją ce go Ja worz no i So sno wiec. O man dat se na to ra
w tym okrę gu ubie ga ło się sześć osób. Na Mi cha ła Po tocz ne go za gło -
so wa ło 37 380 wy bor ców (30,15 proc.). Po ko nał on do tych cza so we go
se na to ra Bo gu sła wa Śmi giel skie go (PO), któ re go po par ło 35 089 osób
(28,30 proc.). Trze cie miej sce za jął kan dy dat Zjed no czo nej Le wi cy To -
masz Nie dzie la (21 700 gło sów – 17,5 proc.), a ko lej ny wy nik na le ży
do Pio ta Ha ła si ka, kan dy da ta No wo cze snej (20 473 gło sy – 16,51 proc.).
Pią te miej sce za jął kan dy dat Kon gre su No wej Pra wi cy Adam Klo ska
(5 879 gło sów – 4,74 proc.), a szó ste kan dy dat ka PSL Syl wia Koł ton
(3 452 – 2,78 proc.). W okrę gu nr 77 upraw nio nych do gło so wa nia by -
ło 244 832 wy bor ców, a fre kwen cja wy nio sła 51,99 proc. SK

Trium fu je pra wi ca. Po sło wie i se na to ro wie wy bra ni



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

Od stycz nia 2016 r. le ka rze bę dą mo gli
wy sta wiać elek tro nicz ne zwol nie nia le -
kar skie, na zy wa ne e -ZLA. Do tych cza -
so wa for ma pa pie ro wa bę dzie jesz cze
sto so wa na do koń ca 2017 r.

Je śli le karz wy sta wi e -ZLA, spo sób
ubie ga nia się o za si łek cho ro bo wy czy
opie kuń czy bę dzie za le żał od:
• za ło że nia przez pra co daw cę pro fi lu

na PUE ZUS (Plat for mie Usług Elek -
tro nicz nych ZUS). Je śli ma już ta ki
pro fil, po wi nien pi sem nie po wia do -
mić o tym pra cow ni ka do koń ca br.,

• płat ni ka za sił ku. Mo że być nim pra -
co daw ca, je że li zgła sza do ubez pie -
cze nia cho ro bo we go wię cej niż 20
osób lub ZUS, je że li pra cow ni ków
jest mniej niż 20.
Je śli pra co daw ca ma pro fil na PUE,

a le karz wy sta wi e -ZLA, nie trze ba nic
ro bić, aby otrzy mać świad cze nie. E -
-ZLA tra fi au to ma tycz nie na pro fil PUE
pra co daw cy.

Je śli pra co daw ca nie jest płat ni kiem
za sił ków, na le ży zło żyć wnio sek o za si -
łek. Moż na to zro bić przez PUE, je śli ma

się za ło żo ny pro fil. Ja ko wnio sek bę -
dzie trak to wa ne tak że za świad cze nie
pra co daw cy wy sta wio ne na dru ku ZUS
Z -3 i prze ka za ne do ZUS al bo wy druk
e -ZLA.

W przy pad ku osób pro wa dzą cych
dzia łal ność go spo dar czą, przy zna ne
świad cze nie nie bę dzie za le ża ło od do -
star cze nia zwol nie nia do ZUS. Bo -
wiem e -ZLA tra fi tam au to ma tycz nie,
za raz po wy sta wie niu przez le ka rza.
Na le ży jed nak zło żyć w ZUS wnio sek
o za si łek.

Obec nie, je śli cho ry spóź nił się z do -
rę cze niem swo je go pa pie ro we go zwol -
nie nia do pra co daw cy al bo do ZUS, bo
np. za po mniał o sied mio dnio wym ter -
mi nie al bo błęd nie go ob li czył, otrzy my -
wał za si łek ob ni żo ny o 25%. Na to miast
je śli le karz wy sta wi e -ZLA, któ re zo sta -
nie prze sła ne elek tro nicz nie do pra co -
daw cy i ZUS, nie bę dzie trze ba mar twić
się, że za si łek zo sta nie ob ni żo ny z po -
wo du nie do trzy ma nia ter mi nu. Wy sta -
wie nie przez le ka rza e -ZLA wy klu czy
też moż li wość zgu bie nia zwol nie nia,
a co za tym idzie ko niecz ność wy stę po -
wa nia o je go wy pis, przez co rów nież
moż na by ło prze kro czyć ter min je go
do star cze nia.

Je śli le karz wy sta wi e -ZLA, a pra co -
daw ca nie bę dzie miał pro fi lu na PUE,
to le karz bę dzie mu siał wy dru ko wać to
zwol nie nie, któ re na stęp nie za in te re -
so wa ny po wi nien do star czyć pra co -
daw cy. Zresz tą le karz ma obo wią zek
wy dru ko wać e -ZLA, je śli się go o to po -

pro si – na wet gdy pra co daw ca ma pro -
fil na PUE. 

Przy za kła da niu pro fi lu na PUE, w ra -
zie wąt pli wo ści do ty czą cych e -ZLA,
moż na sko rzy stać z po mo cy pra cow ni -
ków ZUS w naj bliż szej pla ców ce ZUS
lub ko rzy sta jąc ze stro ny in ter ne to wej:
www.zus.pl.

Zwró cić się moż na rów nież do Cen -
trum Ob słu gi Te le fo nicz nej od po nie dział -
ku do piąt ku w godz. od 7.00 do 18.00
pod nu me rem te le fo nu: 22 560 16 00.
Koszt po łą cze nia we dług umo wy klien ta
z ope ra to rem te le ko mu ni ka cyj nym.

Je śli le karz sko rzy sta z moż li wo ści
wy sta wia nia pa pie ro wych zwol nień le -
kar skich (przy po mnij my – ta ka moż li -
wość ist nie je do koń ca 2017 r.), bę dzie
mu siał po in for mo wać pa cjen ta o ko -
niecz no ści do rę cze nia zwol nie nia
do pra co daw cy lub do ZUS -u w ter mi -
nie 7 dni od je go otrzy ma nia. Je śli ten
ter min zo sta nie prze kro czo ny, to za si -
łek cho ro bo wy al bo opie kuń czy bę dzie
ob ni żo ny o 25% za okres od 8 dnia
orze czo nej nie zdol no ści do pra cy
do dnia do star cze nia zwol nie nia. 

Dla przed się bior ców do stęp do in -
for ma cji o zwol nie niach le kar skich
na PUE ZUS, to m.in.: na tych mia sto -
wa wie dza o zwol nie niu wy sta wio nym
pra cow ni ko wi, brak ko niecz no ści
spraw dza nia, czy pra cow nik do star -
czył zwol nie nie w ter mi nie 7 dni, moż -
li wość do stę pu do zbio ru zwol nień
pra cow ni ków oraz eks por tu tych
zwol nień do pli ku. 
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Ilo na Ce bo -Ku bi czek, 
ad wo kat

Isto tą mał żeń skiej umo wy ma jąt ko -
wej jest usta le nie za sad kształ to wa -
nia się sto sun ków ma jąt ko wych mał -
żon ków. Mał żon ko wie mo gą przez
umo wę roz sze rzyć lub ogra ni czyć
wspól ność usta wo wą al bo usta no -
wić roz dziel ność ma jąt ko wą. Ta ka
umo wa mu si być za war ta w for mie
ak tu no ta rial ne go. Umo wa ta ka mo że
być za war ta przez przy szłych mał żon -
ków przed za war ciem mał żeń stwa
(in ter cy za) lub też przez mał żon ków
w cza sie trwa nia ich mał żeń stwa.
Umo wa ma jąt ko wa mał żeń ska mo że
być zmie nio na al bo roz wią za na. W ra -
zie jej roz wią za nia w cza sie trwa nia
mał żeń stwa, po wsta je mię dzy mał -
żon ka mi wspól ność usta wo wa, chy -
ba że stro ny po sta no wi ły ina czej. Mał -
żo nek mo że po wo ły wać się wzglę -
dem in nych osób na umo wę ma jąt ko -
wą mał żeń ską, gdy jej za war cie oraz
ro dzaj by ły tym oso bom wia do me.

Mał żon ko wie nie mo gą jed no cze -
śnie, co do pew nych przed mio tów

ma jąt ko wych, czę ścio wo roz sze rzyć,
zaś co do po zo sta łych ogra ni czyć
wspól no ści usta wo wej. W umo wie
roz sze rza ją cej lub ogra ni cza ją cej
wspól ność usta wo wą moż li we jest
usta le nie nie rów nych udzia łów w ma -
jąt ku wspól nym w chwi li ustania
wspól no ści. W ra zie usta nia wspól no -
ści, udzia ły mał żon ków są rów ne,
chy ba że umo wa ma jąt ko wa mał żeń -
ska sta no wi ina czej.

Mał żeń ska umo wa ma jąt ko wa
mo że być w każ dym cza sie zmie nio -
na przez za war cie no wej umo wy lub
mo że być w każ dym cza sie roz wią za -
na – a stro ny mo gą w niej po sta no -
wić, ja ki ustrój ma jąt ko wy bę dzie ich
obo wią zy wał. Każ do ra zo wo, mał żeń -
ska umo wa ma jąt ko wa po win na zo -
stać spo rzą dzo na pod ry go rem nie -
waż no ści w for mie ak tu no ta rial ne go.

W ra zie umow ne go usta no wie nia
roz dziel no ści ma jąt ko wej, każ dy
z mał żon ków za cho wu je za rów no
ma ją tek na by ty przed za war ciem
umo wy, jak i ma ją tek na by ty póź niej.
Każ dy z mał żon ków za rzą dza sa mo -
dziel nie swo im ma jąt kiem.

Nie moż na przez umo wę ma jąt ko -
wą mał żeń ską roz sze rzyć wspól no ści
na:
1) przed mio ty ma jąt ko we, któ re przy -

pad ną mał żon ko wi z ty tu łu dzie dzi -
cze nia, za pi su lub da ro wi zny;

2) pra wa ma jąt ko we, któ re wy ni ka ją
ze wspól no ści łącz nej pod le ga ją cej
od ręb nym prze pi som;

3) pra wa nie zby wal ne, któ re mo gą
przy słu gi wać tyl ko jed nej oso bie;

4) wie rzy tel no ści z ty tu łu od szko do -
wa nia za uszko dze nie cia ła lub wy -
wo ła nie roz stro ju zdro wia, o ile nie
wcho dzą one do wspól no ści usta -
wo wej, jak rów nież wie rzy tel no ści
z ty tu łu za dość uczy nie nia za do -
zna ną krzyw dę;

5) nie wy ma gal ne jesz cze wie rzy tel -
no ści o wy na gro dze nie za pra cę
lub z ty tu łu in nej dzia łal no ści za rob -
ko wej każ de go z mał żon ków.
W ra zie wąt pli wo ści uwa ża się, że

przed mio ty słu żą ce wy łącz nie do za -
spo ka ja nia oso bi stych po trzeb jed ne -
go z mał żon ków nie zo sta ły włą czo ne
do wspól no ści.

Usta no wie nie roz dziel no ści ma -
jąt ko wej w dro dze umo wy nie jest
uwa run ko wa ne ko niecz no ścią wy -
stą pie nia waż nych po wo dów. Je że li
umo wa ta ka zo sta je za war ta
przed za war ciem mał żeń stwa,
wspól ność ma jąt ko wa mię dzy mał -
żon ka mi nie po wsta je. Do pusz czal -
ne jest roz po rzą dza nie w cza sie
trwa nia wspól no ści ma jąt ko wej
przez jed ne go z mał żon ków przed -
mio tem wcho dzą cym w skład ma jąt -
ku wspól ne go na rzecz ma jąt ku oso -
bi ste go dru gie go z mał żon ków,
przy czym te go ro dza ju prze nie sie -
nie skład ni ków ma jąt ko wych nie wy -
ma ga za war cia umo wy w for mie ak -
tu no ta rial ne go, chy ba że do ty czy
np. nie ru cho mo ści.

PORADY

ZUS RADZI

Zwolnienia lekarskie przez Internet
ADWOKAT RADZI

Umowne małżeńskie ustroje majątkowe

reklama

reklama

Od 1 paź dzier ni ka w so sno wiec -
kich szko łach i przed szko lach
trwa kon kurs eko lo gicz ny „So -
sno wiec ki Li der Eko lo gii”, zor -
ga ni zo wa ny przez Miej skie
Przed się bior stwo Go spo dar ki
Od pa da mi w So snow cu
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 Miejskiego”. Te go -
rocz na edy cja kon kur su spo tka ła
się z bar dzo du żym za in te re so wa -
niem. Do ak cji zbiór ki zu ży tych
ba te rii i ma ku la tu ry zgło si ło się
aż 25 szkół oraz 22 przed szko la
z te re nu So snow ca. 

Głów nym ce lem ak cji jest
edu ka cja eko lo gicz na. MPGO or -
ga ni zu jąc kon kurs zbiór ki su row -
ców wtór nych, pra gnie bu do wać
świa do mość eko lo gicz ną wśród
dzie ci i mło dzie ży, ucząc wła ści -
we go po stę po wa nia z wy bra ny mi
gru pa mi od pa dów.

Pa mię taj my, że zu ży te ba te -
rie na le żą do gru py od pa dów
nie bez piecz nych i już w na szych
do mach po win ny być se gre go -
wa ne. W skład ba te rii wcho dzą
szko dli we dla śro do wi ska na tu -
ral ne go związ ki rtę ci, kad mu
i oło wiu, któ re za li cza ne są
do tzw. me ta li śmier ci i są po wo -
dem wie lu cho rób, w tym cho -
rób no wo two ro wych. Ba te rie,
któ re wy rzu ca my do śmiet ni ka,
wy dzie la ją tok sycz ne związ ki,
tra fia ją ce bez po śred nio do gle -
by, skąd prze ni ka ją do wód

grun to wych. Zu ży te ba te rie po -
win ny być zbie ra ne do od dziel -
nych po jem ni ków. Gro ma dzo ne
w ten spo sób od pa dy tra fią
do Gmin ne go Punk tu Se lek tyw -
ne go Zbie ra nia Od pa dów Ko -
mu nal nych, dzia ła ją ce go na te re -
nie MPGO i zo sta ną prze ka za ne
do bez piecz nej uty li za cji.

Ma ku la tu ra z ko lei jest bar dzo
cen nym su row cem wtór nym. Pa -
pier to włók na ce lu lo zo we, któ re
są wy jąt ko wo moc ne. Dzię ki te -
mu moż na je wy ko rzy sty wać aż
sied mio krot nie ja ko no wy su ro -

wiec do pro duk cji pa pie ru. Po -
wtór ne wy ko rzy sta nie ma ku la tu -
ry to nie tyl ko ra tu nek dla drzew
(aby wy pro du ko wać jed ną to nę
pa pie ru, trze ba ściąć ich aż 17),
ale i oszczęd ność ener gii oraz
wo dy. 

Po wtór ne wy ko rzy sta nie 1 to -
ny pa pie ru po zwa la za osz czę dzić
aż 1476 li trów ro py, 26500 li trów
wo dy i 4200 kWh ener gii!

Miej skie Przed się bior stwo
Go spo dar ki Od pa da mi w So -
snow cu za chę ca do włą cze nia się
w eko lo gicz ne ak cje edu ka cyj ne.
Se lek tyw na zbiór ka od pa dów
i pod da wa nie ich re cy klin go wi
chro ni śro do wi sko na tu ral ne,
ogra ni cza jąc eks plo ata cję za so -
bów na tu ral nych oraz zmniej sza -
jąc ilość szko dli wych od pa dów
kie ro wa nych na skła do wi sko.

Wy ni ki I eta pu zbiór ki zu ży -
tych ba te rii i ma ku la tu ry w ra -
mach kon kur su „So sno wiec ki Li -
der Eko lo gii” po zna my już
za mie siąc! red

Ekoedukacja w sosnowieckich placówkach oświatowych

od 1 września mikroprzędsiębiorca, na starcie
działalności gospodarczej, może skorzystać
z pomocy asystenta podatnika. nowe
stanowiska pojawią się pilotażowo w 50
urzędach skarbowych uruchamiających centra
obsługi, a od 1 stycznia 2016 r. we wszystkich
urzędach. 

In sty tu cję asy sten ta po dat ni ka wpro wa dzi ła
usta wa o Ad mi ni stra cji Po dat ko wej. Jest to
jed no z na rzę dzi Sys te mu Ob słu gi i Wspar -
cia Po dat ni ka, któ re go głów nym ce lem jest
wzmoc nie nie usłu go wej ro li Ad mi ni stra cji

Po dat ko wej i wspar cie po dat ni ków w ich in -
dy wi du al nych spra wach. 

Ob słu ga po dat ni ka roz po czy na ją ce go
dzia łal ność go spo dar czą przez asy sten ta
po dat ni ka obej mu je przede wszyst kim
udzie la nie in for ma cji w za kre sie wy peł -
nia nia de kla ra cji po dat ko wych (tak że
skła da nych elek tro nicz nie), udzie la nie po -
mo cy i wspar cia w kon kret nych spra wach
po dat ni ka, prze ka zy wa nie in for ma cji
na te mat prze pi sów pra wa po dat ko we go
(a w tym upraw nień przy słu gu ją cych po -
dat ni kom).

Czyn no ści wy ko ny wa ne przez asy sten ta
po dat ni ka nie sta no wią do radz twa po dat ko -
we go.

Asy sten ta po dat ni ka wy zna czy na czel nik
urzę du skar bo we go wła ści wy w spra wach po -
dat ku do cho do we go w ter mi nie trzech dni ro -
bo czych od dnia otrzy ma nia wnio sku po dat ni -
ka roz po czy na ją ce go pro wa dze nie dzia łal no ści
go spo dar czej ja ko mi kro przed się bior ca. Asy -
stent po dat ni ka bę dzie re ali zo wał swo je za da -
nia przez okres nie dłuż szy niż 18 mie się cy
od dnia wy da nia po dat ni ko wi po twier dze nia
nada nia nu me ru iden ty fi ka cji po dat ko wej. red

Asystent podatnika – pomoc na starcie w biznesie
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MIASTO

reklamareklama

W czę ści sta cjo nar nej bę dzie
znaj do wać się 20 miejsc łóż ko -
wych, zo sta nie za pew nio na re -
ha bi li ta cja dla 100 osób oraz
wo lon ta riat i szko le nia dla ko -
lej nych kil ku dzie się ciu osób. –
Rocz nie ozna cza to po moc dla
znacz nie po wy żej 1000 be ne fi -
cjen tów – przy zna je Be ata Ban -
du ra, czło nek za rzą du sto wa -
rzy sze nia.

Pla ny sto wa rzy sze nia są sze -
ro ko za kro jo ne. – Za mie rza my
szko lić opie ku nów, człon ków
ro dzin, bli skich, któ rzy chcą
spra wo wać opie kę, ale są bez -
rad ni i nie po tra fią te go jesz cze
ro bić. Dru gą gru pą, do któ rych
za mie rza my do trzeć, są bez ro -
bot ni, któ rzy w przy szło ści mo -
gli by stać się opie ku na mi.
Chce my za pew nić im od po -
wied nie szko le nia, opar te
na prze ka za niu wie dzy i wła ści -
wej prak ty ki – do da je Be ata
Ban du ra. 

Ho spi cjum do mo we ak tu al -
nie za pew nia rów no cze śnie po -
moc dla po nad 120 osób, głów -
nie z te re nu So snow ca, ale tak -
że Ka to wic i Dą bro wy Gór ni -
czej. Do dat ko wo 50 osób, któ re
nie wy ma ga sta łej opie ki, ko -
rzy sta z do raź nej po mo cy
na miej scu w po rad ni opie ki pa -
lia tyw nej. Cho ry mi zaj mu je się
sze ro ka rze sza wo lon ta riu szy
oraz za trud nio nych 19 le ka -
rzy, 18 pie lę gnia rek, trzech psy -
cho lo gów i trzy re ha bi li tant ki. 

Sto wa rzy sze nie dzię ki po -
wsta niu Za głę biow skie go Cen -
trum Wspar cia po sze rzy swo ją
dzia łal ność. – W dal szym cią gu

bę dzie my kon ty nu ować opie kę
w ta kim za kre sie, w ja kim ją
świad czy my obec nie. Opie ka
do mo wa bę dzie spra wo wa -
na jak do tych czas i roz wi ja na,
a do te go doj dzie nam opie ka
sta cjo nar na i dzien na oraz re ha -
bi li ta cja i szko le nia – pod su mo -
wa ła Mał go rza ta Cza pla. 

Pro jekt ar chi tek to nicz ny jest
go to wy, a po zwo le nie na bu do -
wę już zo sta ło przez gmi nę
wy da ne. – Sza cu je my, że in we -
sty cja po trwa oko ło dwóch lat
od jej roz po czę cia i bę dzie
kosz to wać oko ło 9 mi lio nów
zło tych – zdra dza Be ata Ban -
du ra.

Sto wa rzy sze nie od lat zbie ra
środ ki na uru cho mie nie sta cjo -
nar nej pla ców ki ho spi cyj nej.
Or ga ni zo wa ne są kon cer ty,
zbiór ki oraz sze ro ka ak cja pro -
mo cyj na na rzecz prze ka zy wa -
nia jed ne go pro cen ta po dat ku.
Obec nie ho spi cjum ma na swo -
im kon cie po nad 3 mln zł. Po -
sia da nie wła sne go wkła du jest
wy ma ga ne przy roz pa try wa niu
wnio sku, bo wiem w dzia ła niu,
w któ rym bę dzie my apli ko wać,
mo że my li czyć na do fi nan so -
wa nie w wy so ko ści mak sy mal -
nie 5,5 mln zł. Dzię ki wspar ciu
miesz kań ców uda ło nam się już
zgro ma dzić więk szą część wy -
ma ga ne go wkła du wła sne go.
Dzię ku je my za wspar cie i ape -
lu je my o po moc. Ten je den pro -
cent jest dla nas bar dzo waż ny.
Wpływ z jed ne go pro cen ta jest
dla nas wręcz bez cen ny, po nie -
waż wpar cie za pew ni nam
płyn ność fi nan so wą przy re ali -
za cji in we sty cji – za ape lo wa ła
Be ata Ban du ra. 

ciąg dalszy ze str. 1

Kompleksowa opieka z wielkim sercem

pracownia zajęta, czyli pierwsza obywatelska pracownia
w mieście, to projekt mający na celu aktywizację
mieszkańców sosnowca do podejmowania działań
w ramach wolontariatu.

W ra mach paź dzier ni ko wej edy cji w So sno wiec kim
Cen trum Or ga ni za cji Po za rzą do wych, od by wa ły się
warsz ta ty rę ko dzie ła, pro wa dzo ne przez wo lon ta riusz ki,
któ re swo ją wie dzą i umie jęt no ścia mi dzie lą się z in ny -
mi.- Chce my zmie nić ob li cze wo lon ta ria tu i po ka zać
miesz kań com mia sta, że sa mo po moc ko le żeń ska czy
oby wa tel ska nie mu si być nud na, że wo lon ta riat po bu -
dza rów nież na szą kre atyw ność i mo że być al ter na tyw ną
for mą spę dza nia wol ne go cza su – wy ja śnia Pau li na Ada -

mus, na czel nik Wy dzia łu Współ pra cy z Or ga ni za cja mi
Po za rzą do wy mi w Urzę dzie Miej skim w So snow cu. 

– Pra cow nia za ję ta to pierw szy i nie ja ko pi lo ta żo wy
pro gram te go ty pu w So snow cu. Je że li po sia da cie pań -
stwo ja kieś szcze gól ne umie jęt no ści, któ ry mi chce cie
bez in te re sow nie dzie lić się z in ny mi, to chce my o was
usły szeć – do da je Ada mus.

Wszyst kich za in te re so wa nych pro jek tem za pra sza my
do kon tak tu z So sno wiec kim Cen trum Or ga ni za cji Po -
za rzą do wych, któ re mie ści się na pla cu Ko ściusz ki 5.
Wię cej in for ma cji moż na uzy skać pod nr te le fo -
nu: 32 263 32 22 lub na pi sać na ad res ma ilo wy: wspar -
cie@um.so sno wiec.pl. Ak tu al ne in for ma cje znaj du ją się
na stro nie: www.wspar cie.so sno wiec.pl.  KP

Wy star to wa ła dru ga część
kam pa nii „Sport Mo im Wy bo -
rem”. To wspól na ak cja so sno -
wiec kiej po li cji i Urzę du Miej -
skie go, któ ra zo sta ła skie ro wa -
na do mło dych miesz kań ców
mia sta.

Kam pa nia zo sta ła ofi cjal nie
za in au gu ro wa na 7 paź dzier ni -
ka wSzko le Pod sta wo wej nr45
w So snow cu. Ak cja „Sport
Mo im Wy bo rem” ma uka zy -
wać uczniom, jak wie le ko rzy -
ści mo gą od nieść z upra wia nia
spor tu, co mo gą osią gnąć dzię -
ki spor to we mu try bo wi ży cia
oraz ja kie tra gicz ne kon se -
kwen cje mo że przy nieść za ży -
wa nie róż ne go ro dza ju sub stan -
cji psy cho ak tyw nych. – Uda ło
nam się za pro sić dowspół pra cy
oso by zna ne i lu bia ne, któ re bę -
dą opo wia dać o swo ich ścież -
kach ka rie ry i ro li spor tu w ich
ży ciu – wy ja śnia An na Je dy -
nak, za stęp ca pre zy den ta So -
snow ca.  W skie ro wa nej
do uczniów ak cji, któ rej ce lem
jest pro mo cja spor tu ja ko na -
rzę dzia wal ki z do pa la cza mi,
udział wzię li siat karz Mar cin
Prus oraz dzien ni karz ra dia
Eska Krzysz tof „Jan kes” Jan -
kow ski, któ rzy po pro wa dzi li
im pre zę wSzko le Pod sta wo wej
nr 45. W po dob nym spo tka niu
wzię li udział tak że ucznio wie
Gim na zjum nr 11. Bo ha te ra mi
spo tka nia był pod in spek tor Da -
riusz Pa nas z Ko men dy Miej -
skiej Po li cji oraz Mar cin Prus.
By ły re pre zen tant siat ka rzy
z en tu zja zmem mó wił o swo jej
ka rie rze oraz prze ko ny wał
mło dych lu dzi, że sport mo że

być waż ną czę ścią ich ży -
cia. – Da je po czu cie szczę ścia
i wol no ści, a na de wszyst ko
kształ tu je cha rak ter oraz sil ną
oso bo wość. Dla te go war to po -
wie dzieć „nie” do pa la czom
i in nym używ kom, któ re znie -
wa la ją czło wie ka – prze ko ny -
wał Prus. 

Gim na zja li ści bar dzo chęt -
nie za da wa li py ta nia, oglą da li
me da le, ana wet za gra li wpił kę
siat ko wą. 

To dru ga część kam pa nii.
Wpierw szym eta pie po li cjan ci
wspól nie z le ka rza mi Cen trum
Pe dia trii im. Ja na Paw -
ła II w So snow cu wzię li udział
w ze bra niach ro dzi ców pierw -
szych klas gim na zjal nych. Za -
in te re so wa nie ro dzi ców tą te -
ma ty ką i za gro że nia mi, ja kie
nio są ze so bą do pa la cze, by ło
bar dzo du że. Nie wy klu czo ne,
że po dob ne spo tka nia z ro dzi -
ca mi bę dą or ga ni zo wa ne tak że
w star szych kla sach. SK

Pierwsza pracownia obywatelska w mieście

Stawiam na sport! 

W pracowni zajętej obyły się już warsztaty rękodzieła. 

Dwa zdro wot ne pro gra my pro fi lak -
tycz ne bę dą re ali zo wa ne ze środ ków
gmi ny. Pierw szym z nich jest pro -
gram pro fi lak ty ki próch ni cy u dzie ci
i mło dzie ży szkol nej, a dru gim pro -
gram pro fi lak tycz nych szcze pień
ochron nych prze ciw ko gry pie.
W su mie bę dą kosz to wać pra -
wie 154 tys. zł.

W przy pad ku pierw sze go pro gra -
mu naj waż niej szym ce lem jest ob ni -
że nie czę sto ści wy stę po wa nia próch -
ni cy zę bów wśród dzie ci w wie ku
szkol nym. Obej mie w su mie 3258
dzie ci w wie ku od 6 do 12 ro ku ży cia
oraz w wie ku 15 lat, miesz ka ją cych
w So snow cu. W ra mach pro gra mu
dzie ci ma ją za pew nio ne prze gląd ja -
my ust nej, oce nę sta nu uzę bie nia oraz
za bieg jed no krot ne go la kie ro wa nia
zę bów. – Uczest nic two w pro gra mie
jest do bro wol ne, a o wzię ciu w nim
udzia łu bę dą de cy do wać ro dzi ce lub
opie ku ni praw ni – mó wi Ar ka diusz
Chę ciń ski, pre zy dent mia sta. Re ali za -
cja pro gra mu bę dzie kosz to wać pra -
wie 75 tys. zł, a wy ko na ją go trzy pod -
mio ty, czy li Den ti lux przy ul. Ka li -
skiej 27, Cen trum Me dycz ne Do sMe -
di ca med. spa przy ul. Czar nej 7 oraz
NZOZ Na sza Przy chod nia przy ul.
Ki sie lew skie go 2 w So snow cu. Pro -
gram jest re ali zo wa ny od paź dzier ni -
ka do 18 grud nia 2015 r. lub do wy -
czer pa nia li mi tu ba dań. Do re je stra cji
nie jest wy ma ga ne skie ro wa nie. Wy -
star czy, że ro dzic lub opie kun zgło si
się ze swo im dziec kiem w wy zna czo -
ny dzień, po do ko na niu wcze śniej szej
re je stra cji. Re je stra cji moż na do ko nać
oso bi ście lub umó wić się nawi zy tę te le -
fo nicz nie: Den ti lux (tel. 32 266 73 44),

Cen trum Me dycz ne Do sMe di ca med
spa (tel. 32 297 50 81) oraz NZOZ Na -
sza Przy chod nia (tel. 32 263 24 84). 

Za bieg la kie ro wa nia zę bów jest
za bie giem cał ko wi cie bez bo le snym
i trwa do 10 mi nut. Naj pierw sto ma -
to log do kład nie oczysz cza ich po -
wierzch nię, płu cze i osu sza. Na stęp -
nie na kła da pre pa rat, czy li la kier flu -
oro wy, za wie ra ją cy sil ne stę że nie flu -
oru. La kier tward nie je, two rząc na zę -
bach prze zro czy stą błon kę. Po la kie -
ro wa niu nie moż na nic jeść ani pić
przez oko ło dwie go dzi ny. W tym
dniu nie na le ży też szczot ko wać zę -
bów. La kier utrzy mu je się na po -
wierzch ni zę bów od kil ku go dzin
do kil ku dni. Za bieg la kie ro wa nia zę -
bów za le ca się prze pro wa dzać re gu -
lar nie co pół ro ku, na to miast przy du -
żej po dat no ści na próch ni cę, nie czę -
ściej niż czte ry ra zy w ro ku. 

W ra mach dru gie go pro gra mu
pro fi lak tycz ne go, któ ry bę dzie kosz -
to wał oko ło 79 tys. zł, za pla no wa no
po da nie dwóch ty się cy szcze pio nek
prze ciw ko gry pie miesz kań com
w wie ku 60 lat i po wy żej. O kwa li fi -
ka cji do pro gra mu za de cy du je ko lej -
ność zgło sze nia się do pla ców ki, któ -
ry bę dzie re ali zo wa ła szcze pie nia.
Pro gram re ali zu je Fun da cja „Unia
Brac ka” z Ru dy Ślą skiej, a za szcze -
pić się moż na w dwóch przy chod -
niach na te re nie So snow ca, w przy -
chod ni Brac ka Po rąb ka –Kli mon tów
przy ul. Dmow skie go 6a (tel. 32 298
89 37) i przy chod ni Brac ka Ka zi -
mierz –Ju liusz przy ul. Ogro do wej 1,
tel. 32 296 96 21. Ak cja po trwa do 18
grud nia lub do wy czer pa nia szcze -
pio nek. SK

Bez płat ne la kie ro wa nie zę bów dla dzie ci i dar mo we szcze pion ki na gry pę dla se nio rów

Skorzystaj z programów
zdrowotnych

Siatkarz Marcin Prus
przekonywał do
uprawiania sportu.  

arc Gimnazjum nr 11 w  Sosnowcu

arc UM w Sosnowcu
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Gęsta mgła tajemnicy 
Pisarz ZBIGNIEW BIAłAS, literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Śląskiego, a przede wszystkim autor znakomitych książek, czyli „Korzeńca”, „Pudru i pyłu”,
których akcja rozgrywa się w Sosnowcu, w ostatni czwartek października gościł w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Opowiadał o swojej najnowszej powieści,
zatytułowanej „Tal”, opartej na kanwie prawdziwej historii, która w latach 30. ubiegłego wieku wstrząsnęła najpierw Pogonią, następnie Sosnowcem,
a potem całą Polską. Zbrodnia nigdy nie została rozwiązana, choć nie wiadomo, czy zbrodnia w ogóle została popełniona. Spotkanie prowadził badacz
literatury, prof. Krzysztof Kłosiński. 

Po czą tek jest za wsze bar dzo trud ny, bo
wszy scy się zna ko mi cie zna my. Zna my książ -
ki pa na pro fe so ra… Jed nak mo je za sko cze -
nie jest ogrom ne. To tak jak by kom po zy tor,
któ ry kom po no wał do tąd ła god nie i miał mi le
brzmią cy ze spół, zro bił coś „har de co re”.
Wszyst ko się na gle zmie ni ło. Bar wa, to na cja.
Za cznij my od py ta nia, dla cze go?
Są dwie opcje. Al bo ja się zro bi łem bar -
dziej po nu ry al bo cza sy zro bi ły się bar -
dziej po nu re… Ja bym opto wał za tym,
że cza sy zro bi ły się bar dziej po nu re. Za -
czą łem pi sać o So snow cu przed pierw -
szą woj ną światową i cza sy by ły ta kie
se ce syj no -mło do do pol skie. Z ko lei
po woj nie świa to wej był ta ki rzut opty -
mi zmu. W la tach 30. już nie by ło ra do -
ści z od zy ska nia nie pod le gło ści. Jak
prze glą da ło się ga ze ty, to wi dać dwie
rze czy. Po pierw sze, że cza sy się ro bi ły
bru nat no -po nu re, a dru gi szok, którego
do zna łem, to prze ko na nie, że w koń cu
lat 30. me dia zaj mo wa ły się tym sa -
mym, czym zaj mu ją się dzi siaj. Je śli się
przej rzy pra sę z lat 33 – 39, to wy ła nia -
ją się do kład nie te sa me po dzia ły, kłót -
nie, któ re dzi siaj są tak że wi docz ne.
Cza sy by ły bar dziej po nu re, dla te go
mo ja naj now sza książ ka jest mrocz niej -
sza. Dru ga rzecz, któ ra róż ni tę książ kę
od po przed nich, to ab so lut ny brak to le -
ran cji w spo łe czeń stwie. W przy pad ku
Grze szol skie go mnie nie in te re su je, czy
on osta tecz nie za bił czy nie za bił.
Za nim ru szy ła wpraw dzie ca ła Po goń,
któ ra wy da ła na nim wy rok, cho ciaż nie
by ło na wet jed ne go do wo du, że tej
zbrod ni do ko nał. Styl książ ki jest tak że
chy ba in ny. Bo jest ta ki szcze ka no -ga -
ze to wo -ra dio wy, z póź nych lat 30., a nie
mło do pol ski. 

Ty właściwie nie piszesz kryminałów. Są to
historie, które mają w osnowie wątek,
nazwijmy to umownie kryminalnym, ale tak
naprawdę nie pytasz, kto zabił. Możemy
chyba powiedzieć tym, którzy nie czytali
książki, że się tego nie dowiedzą… Ta
reguła, że na końcu dowiadujemy się, kto
zabił, została złamana. 
Nie mo że my się do wie dzieć, czy za bił, bo
nie wia do mo w ogó le, czy ktoś za bił…

Przedstawmy może fakty podstawowe.
Jesteśmy w Sosnowcu, w Pogoni, na ul.
Rybnej. Oto mamy do czynienia z kimś, kogo
nazywamy inżynierem. On, co prawda
inżynierem nie jest, ale uzdolnionym
chemikiem, który pełni dość ważną
administracyjną rolę w pobliskich zakładach.
Jest ceniony przez pracowników i nagle
w wygodnym domu, ludzie zaczynają
umierać. Najpierw umiera żona i to od razu
w pierwszym rozdziale. 
Bo ja lu bię w pierw szym roz dzia le ko goś
za bić… 

Po tem są ko lej ne ofia ry. Po mał żon ce umie -
ra ją Je rzy i Lu cy na, czy li dzie ci. A po tem za -
czy na cho ro wać słu żą ca Ma ria.
Dzie ci umie ra ją w prze cią gu mie sią ca,
a Ma ria nie umie ra, jest ho spi ta li zo wa -
na i ma ta kie sa me ob ja wy jak dzie ci. Ba -
da nia wy ka zu ją, że w jej or ga ni zmie, po -
dob nie jak w or ga ni zmie dzie ci, znaj du -
je się tal. 

Po tem na ra sta opi nia pu blicz na, któ ra wy -
da ła już wy rok, iż ma my do czy nie nia z tru -
ci cie lem. Roz po czy na ją się pro ce sy i za pa -
da ją ra dy kal nie in ne wy ro ki. Ten so sno wiec -
ki wy da je ka rę śmier ci, któ ry ze wzglę du
na amne stię zo sta je za mie nio ny na do ży wo -
cie, a ten war szaw ski cał ko wi cie unie win ni
Grze szol skie go. Sąd Naj wyż szy uchy la wy -
rok, więc w mo cy po zo sta je wy rok pierw -
szej in stan cji.
A to do pie ro po czą tek tej tra ge dii..

Ja tu wi dzę sze reg dziw nych ro man sów…
Ale ja kich ro man sów? Ten ro mans pod -
sta wo wy, rze ko mo z po wo du któ re go
Grze szol ski miał za bić żo nę, z Pe la gią
Sta ci wiń ską? Ona mia ła na wet mia ła za -
świad cze nie od le ka rza, że jest dzie wi -
cą. Zo sta ło przed sta wio ne w trak cie pro -
ce su.

Póź niej się jed nak Grze szol ski z nią oże nił…
To ja kaś prze dziw na cał kiem hi sto ria, ab so -
lut ny kosz mar. Był nią za fa scy no wa ny, ale
ca ła ta hi sto ria za czy na się od głup stwa,
od proś by o do ko na nie prze kła du na ję zyk
fran cu ski. Grze szol ski po pro sił swo ją se kre -
tar kę, sio strę Pe la gii, któ ra mia ła do ko nać
tłu ma cze nia, ale po tem ona przy zna je się,
że prze kład zro bi ła sio stra. Ten pra gnie za -
tem jej za pła cić, ale ona nie chce przy jąć
pie nię dzy, wiec Grze szol ski mu si od wdzię -
czyć się za tę przy słu gę. Osta tecz nie ku pu je
jej ze staw do… ma ni kiur. Cią gnie się ni to
ro mans, nie ro mans. Przy cho dzi po tem
pod szko łę, gdzie uczy się Pe la gia, ale z te -
go nic nie wy ni ka. 
Nic nie wy ni ka w sen sie fi zycz nym, ale
ca ła ro dzi na żo ny Grze szol skie go roz po -
czy na swo ją in try gę. 

Nad ca łą po wie ścią uno si się bo wiem klan…
Bu ga jów.
Choć to praw dzi wy strach mó wić o Bu -
ga jach. Są to wła ści cie le do mu, w któ -
rym miesz ka Grze szol ski i je go ro dzi na,
obok po sia da ją wła sny dom, są te ścia mi

Grze szol skie go i jest jesz cze ich cór ka,
pa ni Ku czal ska, z któ rą Grze szol ski…
ma ro mans.

I ona wła śnie zaj mu je miej sce swo je zmar -
łej sio stry i tak wła ści wie wszyst kim krę ci.
Czy tel ni cy, któ rzy pi szą do mnie ma ile,
su ge ru ją, że to wła śnie Ku czal ska za bi -
ła, choć ja jej ni gdy nie oskar żam. Ad -
wo kat fa tycz nie w są dzie ape la cyj nym
pro wa dzi ta ką li nię obro ny, że to wła śnie
Ku czal ska, z za zdro ści za bi ła…

Hi sto ria jest praw dzi wa. Ma my do czy nie nia
z sa my mi fak ta mi, są na zwi ska, ad re sy. Jest
do kład ny za pis fak tów. Dla mnie naj cie kaw -
sze jest to, że ci lu dzie się nie roz po zna wal -
ni, jak by spo wi ci mgłą. Bar dzo ską po na ry -
so wa ne są na mięt no ści, mo że z wy jąt kiem
sa mej pa ni Ku czal skiej. To jest nie roz po zna -
wal ny świat. Choć na po zór wszyst ko wie -
my, to tak na praw dę nie wie my nic. 
Je śli cho dzi o te twar de fak ty, da ne, to je
wszyst kie za wdzię czam jed nej oso bie,
któ rej te raz chcia łem pu blicz nie po dzię -
ko wać. To pan Ja nusz Sza lec ki, któ re mu
ser decz nie dzię ku ję. Pan mnie uchro nił
od wszel kich moż li wych błę dów, któ rych
bym po peł nił mnó stwo, gdy by nie Pa -
na wie dza, do bre ser ce i chęć po mo cy.
To do bry duch tej po wie ści o złych lu -
dziach. Fak tycz nie, słusz nie po wie dzia -
łeś o tej mgle, za któ rą sto ją bo ha te ro wie.
Mi się wy da je, iż jest po dwój na war stwa
mgły. Jed na prze sła nia bo ha te rów,
a za dru gą mgłą po zo sta je ca ła ta sy tu -
acja, w któ rej oni się znaj du ją. Zza jed -
nej mgły wy ła nia ją się re alia lat 30.,
a zza dru giej mgły bo ha te ro wie z ab sur -
dal ny mi pro ble ma mi, któ re sa mi spo wo -
do wa li. Nie je ste śmy jed nak w sta nie
zro zu mieć żad nej prze strze ni, ani
za pierw szą mgłą, ani za dru gą. 

Proces jest absolutnie poszlakowy. Nie ma
najmniejszego dowodu, związku
przyczynowo-skutkowego pomiędzy talem

odkrytym w organizmie dwojga dzieci
i służącej, która przeżyła i wskazaniem
przyczyn, dla których ktoś miałby tę
zbrodnię popełnić. Być może jest to historia
o tym, jak z osoby niewinnej uczyniono
kozła ofiarnego. Grzeszolski się do tej
historii doskonale nadaje. Bo wywołuje
w całym otoczeniu nienawiść, bo mu się
po prostu udaje. Jest człowiekiem sukcesu,
potwornie ciężko wypracowanego.
Dostajemy taką przypowieść, że nikt nie
jest niewinny, że każdy może stać się
winny…
Nie ma po wo du, dla któ re go te wszyst kie
dra ma ty ma ją się ro ze grać. Ro dzi na jest
bar dzo do brze sy tu owa na, miesz ka
w kom for to wych wa run kach, człon ko wie
ro dzi ny trosz czą się o sie bie. 

Po ja wia się wą tek rów no le gły szczu rów
i roz kła da nia trut ki…
Czy tel nik mo że so bie jed nak po my śleć,
że sko ro ten tal i trut ka na szczu ry wszę -
dzie le ża ła roz ło żo na, to tym bar dziej nie
ma po wo du, by oskar żać oj ca. Każ dy
mógł to zro bić. W cia łach dzie ci i słu żą -
cej zna le zio no szcząt ki ta lu, ale to nie
mu si ozna czać, że ktoś świa do mie ich
otruł. To mógł być przy pa dek. Roz wią -
za nie tej hi sto rii mo że być róż ne. 

W 2011 r. był „Ko rze niec”, w 2013 „Pu der
i pył”, a w 2015 „Tal”. Co bę dzie w 2017 r.?
Rut ka Laskier. Jej hi sto ria. Prze glą da się
ty siąc hi sto rii, wy cin ków, ale wy bie ra się
tyl ko jed ną, któ ra prze ma wia i któ rą trze -
ba na pi sać. Za głę bie nie ma hi sto rii
o Ho lo cu aście z per spek ty wy mi kro hi -
sto rii. To przej mu ją ca hi sto ria i nie praw -
do po dob nie in te re su ją ca, ale ona wy ma -
ga epic kie go opo wie dze nia. Tą iskrą by -
ło to, że dom Rut ki zo sta nie zbu rzo ny
i mu si go za stą pić in ny ele ment. Rut ka
za słu gu je na tę opo wieść, jak i Za głę bie,
w któ rym brak po wie ści wo jen nej. 

Spi sa ła: Syl wia Ko sman

kto zabił 
i czy faktycznie zabił?

tajemnicze i tragiczne wydarzenia,
związane z domem pawła
grzeszolskiego, rodziną i nim
samym, wywołały sensację, którą
w latach 30. żyło nie tylko całe
zagłębie, ale i bez mała cała polska.
tragiczna śmierć członków rodziny
stała się jedną z najgłośniejszych
spraw karnych ii rzeczypospolitej.
nagle w styczniu 1933 r. umarła
żona pana inżyniera, anna, matka
dwójki dzieci. po jej śmierci paweł
grzeszolski samotnie zajął się ich
wychowaniem. pomagały mu w tym
siostra zmarłej – pani
kuczalska – oraz służąca,
panna maria cabajówna. kiedy życie
zaczęło wracać na dawne tory,
paweł grzeszolski, zaczął być
widywany na ulicach sosnowca
w towarzystwie pięknej
i ponad dwadzieścia lat młodszej
od siebie panny pelagii
staciwińskiej, uczennicy
seminarium nauczycielskiego. ta
relacja miała nie spotkać się
z akceptacją i przychylnością,
zarówno dzieci, jak i pani
kuczalskiej, która zamierzała stać
się panią grzeszolską i miała uwieść
własnego szwagra. w grudniu 1933
r. dzieci pana grzeszolskiego,
lucynka i jurek, niespodziewanie
zasłabły i zaczęły chorować.
rozchorowała się także służąca.
stan dzieci pogarszał się z tygodnia
na tydzień, a w końcu
w niewyjaśnionych okolicznościach,
najpierw zmarł syn, a następnie
córka.  służąca maria, wystraszona,
porzuciła posadę i wyjechała
do swej rodziny na wieś. seria
zagadkowych i niewyjaśnionych
śmieci, plotek i cichych oskarżeń,
które zaczęły przybierać na sile,
doprowadziły do tego, że w końcu
władze przeprowadziły ekshumację
ciał rodzeństwa. okazało się, że
dzieci zostały otrute, a w ich
organizmie odkryto śmiertelne
dawki talu. znacznie mniejsze dawki
tej trucizny stwierdzono także
w organizmie służącej marii. nie
udało się potwierdzić obecności talu
w zwłokach matki dzieci. paweł
grzeszolski został aresztowany
i oskarżony o zamordowanie swych
dzieci oraz o próbę otrucia
służącej.  rozpoczął się sensacyjny
proces, którym żyła wówczas cała
polska, a sędziowie wydali dwa
przeciwstawne wyroki. 
najpierw skazany na śmierć,
a potem uniewinniony, paweł
grzeszolski ożenił się z młodziutką
pelagią staciwińską. miał to zrobić
po to, by ochronić jej dobre imię
i obronić przed zarzutami, że to ona
była przyczyną otrucia rodziny. nie
był to jednak koniec dramatu.
jednak zakończenia tej historii nie
zdradzimy…

Sylwia Kosman
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Miej ska uro czy stość ob cho dów Dnia
Edu ka cji Na ro do wej od by ła się 13 paź -
dzier ni ka w Sa li Kon cer to wej przy Ze -
spo le Szkół Mu zycz nych w So snow cu.
Z tej oka zji Na gro dy Pre zy den ta Mia sta
So snow ca Ar ka diu sza Chę ciń skie go zo -

sta ły wrę czo ne 13 dy rek to rom oraz 49
na uczy cie lom szkół i pla có wek oświa -
to wych.

Pre zy dent mia sta zło żył sym bo licz -
ne ró że na rę ce pe da go gów, któ rzy zo -
sta li uho no ro wa ni Na gro dą Ślą skie go

Ku ra to ra Oświa ty i od zna cze ni me da -
lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej oraz
od zna cze nia mi pań stwo wy mi. Za -
szczyt ny Ty tuł Ho no ro we go Pro fe so ra
Oświa ty otrzy mał so sno wiec ki na uczy -
ciel II Li ceum Ogól no kształ cą ce go im.

E. Pla ter. Po nad to dy plo my, me da le
i le gi ty ma cje wy róż nio nym na uczy cie -
lom wrę czy li przed sta wi cie le Miej skie -
go Szkol ne go Związ ku Spor to we go,
To wa rzy stwa Przy ja ciół Dzie ci i Za rzą -
du Od dzia łu Pol skie go To wa rzy stwa

Tu ry stycz no -Kra jo znaw cze go. Ar ty -
stycz ną nu tą prze wod nią wie czo ru był
kon cert for te pia no wy w wy ko na niu so -
list ki Tia nyu Zhou, któ ra za pre zen to wa -
ła utwo ry Fry de ry ka Cho pi na i Fe ren -
ca Lisz ta. KP

Nauczyciele świętowali

Ko lej na od sło na uro czy sto ści od by ła się
w bu dyn ku szko ły, a wzię ło w niej udział po -
nad pięć set osób, ab sol wen tów, by łych
i obec nych na uczy cie li oraz za pro szo nych
go ści. Ga lę po pro wa dzi li ab sol wen ci: Edy ta
Bry ka ła i To masz Ol szen ko. Pod czas uro czy -
sto ści pre zy dent So snow ca Ar ka diusz Chę -
ciń ski prze ka zał szko le po pier sie ks. Fran -
cisz ka Ra czyń skie go, jed ne go z za ło ży cie li
szko ły.

Jed nym z punk tów pro gra mu był wy kład
in au gu ra cyj ny pro fe so ra ATH w Biel sku -
-Bia łej Ire ne usza Gie la ty, któ ry do ty czył
twór czo ści pa tro na szko ły. Pro gram ar ty -

stycz ny, bę dą cy zwień cze niem czę ści ofi cjal -
nej, był po dró żą w prze szłość. Przy go to wa ły
go eme ry to wa ne na uczy ciel ki „Pru sa”, Ewa
Ga węc ka i Kry sty na Na rska. Mło dzież, ubra -
na w ko stiu my te atral ne, zna ko mi cie za pre -
zen to wa ła się w tek ście au tor stwa Kry sty ny
Na rskiej, przed sta wia jąc naj waż niej sze po -
sta cie so sno wiec kie go „Pru sa”. Po za koń cze -
niu uro czy sto ści na sa li gim na stycz nej na stą -
pi ło od sło nię cie ta bli cy pa miąt ko wej ufun -
do wa nej przez ab sol wen tów rocz ni ka 1969.
Po zo sta li ab sol wen ci zwie dza li szko łę, gdzie
mo gli zo ba czyć wy sta wę do ku men tów
szkol nych, zdję cia oraz pra ce uczniów i na -

uczy cie li. Wspól ne zdję cie uczest ni ków zjaz -
du na szkol nym pa tio roz po czę ło spo tka nia
w rocz ni kach. War to za zna czyć, że naj star -
szym ab sol wen tem obec nym na zjeź dzie był
dr Zden kow ski, któ ry ma tu rę zdał w 1950 r.
Spo tka nia w kla sach  i rocz ni kach da ły  moż -
li wość po wro tu do lat szkol nych, a jed no cze -
śnie by ły wstę pem do ba lu ju bi le uszo we go,
na któ rym po nad 200 osób ba wi ło się do sa -
me go ra na.

Uczest ni czą cym w ob cho dach ab sol wen -
tom po zo sta ną nie tyl ko cu dow ne wspo mnie -
nia, ale rów nież pa miąt ki w po sta ci mo no -
gra fii au tor stwa Je rze go Klu zy. KP

To był pięk ny ju bi le usz. Pla -
ców ka miesz czą ca się przy ul.
Mo ścic kie go świę to wa ła w paź -
dzier ni ku 50 lat ist nie nia. Z tej
oka zji od by ła się uro czy stość,
w któ rej wzię li udział obec ni,
jak i by li wy cho wan ko wie
przed szko la kie ro wa ne go przez
Ma rię Ka pu ściń ską. W uro czy -
sto ści wzię li udział przed sta wi -
cie le władz mia sta z pre zy den -
tem Ar ka diu szem Chę ciń skim
na cze le, by li pra cow ni cy
przed szko la, ab sol wen ci oraz
obec na ka dra, a tak że przy ja cie -
le z za przy jaź nio nych szkół
i przed szko li. – Ogrom nie się
cie szę, że mo gę pań stwa wi tać
w tak szcze gól nym dla nas
dniu. To wiel ka chwi la dla nas,

ale pew nie i tych wszyst kich,
któ rzy przez la ta by li zwią za ni
z przed szko lem, pra co wa li tu taj,
przy go to wy wa li naj młod szych
do star tu w szkol ną edu ka cję.
Ma my kon takt z wie lo ma ab sol -
wen ta mi, któ rzy pa mię ta ją
o nas, o czym naj le piej świad -
czą oso by, któ re na sze przed -
szko le koń czy ły, a dziś w tym
szcze gól nym dniu pre zen tu ją
swo je ta len ty przed pań stwem.
Dzię ku ję wszyst kim za te pięć -
dzie siąt lat – pod kre śla ła Ma ria
Ka pu ściń ska, dy rek tor ka przed -
szko la.

Opra wę ar ty stycz ną za pew ni -
ły dzie cia ki z naj star szej gru py
Ty gry sków, a tak że ab sol wen ci
przed szko la. KP

Przed szko le nr 12 ma 50 lat!„Prus” obchodził 100-le cie
10 października miała miejsce kulminacja obchodów 100-lecia III Liceum im. Bolesława Prusa. Odbyło
się także spotkanie absolwentów. Część oficjalna rozpoczęła się mszą św. w bazylice katedralnej
Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu.
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Dyrektorzy szkół i nauczyciele odebrali nagrody, medale i odznaczenia. 

Ponad 500 osób wzięło udział w uroczystości. 

Krzysztof Polaczkiew
icz 

Nie zabrakło także imponującego tortu dla wszystkich
gości. 
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Plateranie odwiedzili grób patronki szkoły

37-oso bo wa gru pa uczniów so sno wiec kie go li -
ceum pod czas wy ciecz ki na Li twę zwie dzi ła
m. in.: Wil no, sto li cę kra ju peł ną śla dów pol -
skiej hi sto rii, ko leb kę pol skie go ro man ty zmu,
mia sto, z któ rym zwią za ne by ły tak waż ne
w na szej kul tu rze po sta cie jak Adam Mic kie -
wicz i Ju liusz Sło wac ki, Kow no –  dru gie,
po Wil nie, naj waż niej sze mia sto li tew skie, uro -
cze Tro ki z ma low ni czo po ło żo nym w oto cze -
niu  je zio ra re pre zen ta cyj nym zam kiem z czer -
wo nej ce gły – za miesz ka łe przez mniej szość
et nicz ną Ka ra imów oraz pięk ne uzdro wi sko le -
żą ce nad Nie mnem – Dru skien ni ki, jed no
z ulu bio nych miejsc re kre acyj nych mar szał ka
Jó ze fa Pił sud skie go.

– Z Li twą zwią za na jest pa tron ka na sze go
li ceum – Emi lia Pla ter, pol ska hra bian ka, ro -
man tycz na pa triot ka, któ ra wsła wi ła się udzia -
łem w po wsta niu li sto pa do wym. Za bo ha ter -
ską po sta wę  w cza sie po wsta nia ge ne rał De -

zy de ry Chła pow ski mia no wał ją ka pi ta nem
woj ska pol skie go, a Mic kie wicz wier szem
„Śmierć Puł kow ni ka” stwo rzył pa trio tycz ną
le gen dę zmar łej w mło dym wie ku Pla te rów -
ny.  Na szą wy ciecz kę moż na uznać za hi sto -
rycz ną, gdyż chy ba ni gdy wcze śniej w po nad -
stu let niej już hi sto rii szko ły wy ciecz ka Pla te -
ran  nie od wie dzi ła gro bu pa tron ki II LO.
Znaj du je się on nie da le ko pol skiej gra ni cy, w
Kop cio wie, ma łej miej sco wo ści nad Bia łą
Hań czą na Li twie, gdzie mie ści się rów nież
Szko ła Pod sta wo wa im. Emi lii Pla ter, do któ -
rej zo sta li śmy za pro sze ni i mie li śmy oka zję
zwie dzić cie ka we, za dba ne szkol ne mu zeum
po świę co ne tak że na szej pa tron ce. War to
wspo mnieć,   że na szym przewod ni kiem
po Li twie był  ab sol went „Pla ter” – nie zwy kle
sym pa tycz ny i życz li wy Ry szard Der dziń -
ski – pod su mo wał na uczy ciel ję zy ka pol skie -
go Ja cek Ba jer. KP

To była niezwykła wycieczka. Uczniowie II LO im. Emilii Plater przebywali na Litwie, z którą związana była patronka sosnowieckiej szkoły. Podczas
kilkudniowej  wizyty odwiedzili m.in. grób Emilii Plater, który znajduje się w Kopciowie, małej miejscowości nad Białą Hańczą.

Im pre zie bę dą to wa rzy szyć m.in.
wy sta wa naj star szych ksią żek ze
szkol nej bi blio te ki, wy sta wa fo -
to gra ficz na „Szko ła w obiek ty -
wie”, pra ce po świę co ne ży ciu
i twór czo ści pa tron ki szko ły,
czy li Eli zie Orzesz ko wej. Zo sta -
ną roz strzy gnię te ogło szo ne
wcze śniej kon kur sy, więc kon -
kurs pla stycz ny „Szko ła mo ich
ma rzeń”, kon kurs na hymn szko -
ły i kon kurs po etyc ki „Wiersz
o mo jej szko le”.

Szko ła Pod sta wo wa nr 3
w So snow cu, od 1926 ro ku no si
imię wiel kiej pol skiej pi sar ki Eli -
zy Orzesz ko wej i hi sto rią swą się -
ga lat bar dzo od le głych, bo aż po -
cząt ku XX wie ku – lat 1914 –

1916. Jest jed ną z naj star szych
pla có wek oświa to wych w mie -
ście. Przy go to wu je w swych mu -
rach dzie ci i mło dzież do do ro słe -
go ży cia już sto lat. W 1914 r.
w so sno wiec kiej Po go ni, w jed -
nym bu dyn ku po wo ła ne zo sta ły
do ży cia trzy szko ły: dwie mę skie
i jed na żeń ska. Z uwa gi na brak
na bo ru do szko ły żeń skiej, zo sta -
ła ona zli kwi do wa na, a z od dzia -
łów mę skich utwo rzo no jed ną
szko łę. Od 1916 ro ku w do ku -
men ta cji miej skiej za czę ła fi gu ro -
wać ja ko Szko ła Miej ska nr 3
i za pi sa ła już dłu gą kar tę w hi sto -
rii mia sta. Ob cho dy stu le cia
szko ły roz pocz ną się w sa mo po -
łu dnie. SK

Wspaniały jubileusz 
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SP nr 3 to jedna z najstarszych placówek oświatowych
w mieście. 
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Obe lisk upa mięt nia ją cy na uczy -
cie li Taj nej Or ga ni za cji Na uczy -
ciel skiej, pro wa dzą cych taj ne
lek cje w ję zy ku pol skim w okre -
sie oku pa cji hi tle row skiej, od sło -
nię to 22 paź dzier ni ka przy ul.
Bę dziń skiej w So snow cu.
W uro czy sto ściach wzię li udział
m. in. wła dze mia sta, par la men -
ta rzy ści, człon ko wie so sno wiec -
kie go od dzia łu ZNP, ucznio wie,
na uczy cie le i miesz kań cy.- Cie -
szę się, że pa mię ta cie o tych,
któ rzy w tra gicz nych cza sach na -
ucza li na szej hi sto rii, w nie zwy -
kle trud nych wa run kach. Kie dy
uczy li, ni gdy nie wie dzie li, czy
wró cą bez piecz nie do swo ich ro -
dzin. Na ra ża li swo je ży cie w tym
cięż kim okre sie, by każ dy Po lak
mógł wie dzieć, co to Pol ska,
orzeł w Ko ro nie, Ka tyń i in ne

miej sca, w któ rych gi nę li bo ha -
te ro wie. Za wód na uczy cie la za -
wsze był, jest i bę dzie trud nym
za wo dem, bo ocze ki wa nia ro dzi -
ców, dzie ci ro sną, a pro ble mów
wy cho waw czych nie uby wa. To
jed nak wspa nia ły za wód, bo na -
uczy cie le wy cho wa li nas i wy -
cho wu ją ko lej ne po ko le nia Po la -
ków. Na uczy cie lom za wdzię cza -
my naj wię cej i ser decz nie im
za tę pra cę i wy si łek dzię ku ję.
Na le ży im się hołd i sza cu -
nek – pod kre ślił Ar ka diusz Chę -
ciń ski, pre zy dent So snow ca.
Na fi la rach wia duk tu po wsta ło
graf fi ti na wią zu ją ce do hi sto rii
na ucza nia przed II woj ną świa to -
wą i w cza sie oku pa cji. Po nad to
ron do przy ul. Bę dziń skiej bę -
dzie no sić na zwę Taj nych Or ga -
ni za cji Na uczy ciel skich. SK

Oddali hołd nauczycielom

W rocz ni cę uro dzin pa tro na szko -
ły, Ste fa na Że rom skie go, czy li 14
paź dzier ni ka, ucznio wie i na uczy -
cie le Szko ły Pod sta wo wej nr 15,
po sa dzi li so snę i wkopali ka mień
z na pi sem „Niech przo du je so sna,
na dzie ja na szej przy szło ści. Niech
ży je i wzra sta, sym bo li zu jąc na -
szą na ukę i pra cę”. Tym sa mym,
na wią zu jąc do sym bo lu roz dar tej
so sny z po wie ści „Lu dzie bez -
dom ni” Ste fa na Że rom skie go, za -
in au gu ro wa li ob cho dy stu le cia
na ucza nia w Niw ce. W tym dniu
roz po czął się też kil ku eta po wy
kon kurs o pu char dy rek to ra szko -
ły pt. „Wo kół Że rom skie go”.
Głów ne uro czy sto ści zwią za ne
z ju bi le uszem od bę dą się w tym
mie sią cu. 24 li sto pa da do szko ły
za wi ta ją wła dze mia sta i za pro -
sze ni go ście. Pod czas uro czy stej
aka de mii zo sta nie prze ka za ny
uczniom sztan dar Szko ły Pod sta -
wo wej nr 15. Dzień wcze śniej,
czy li 23 li sto pa da o godz. 15.00
w ko ście le św. Ja na Chrzci cie la
pod czas mszy św., sztan dar zo sta -

nie po świę co ny. Z ko lei dnia 25 li -
sto pa da o godz. 17.00 od bę dzie
się uro czy sta aka de mia dla
uczniów, ro dzi ców oraz ab sol -
wen tów szko ły. Pod su mo wa niem
ob cho dów bę dzie tur niej sza cho -
wy o pu char mi strza Niw ki, któ ry
za pla no wa no na 10 grud nia. 

Hi sto ria na ucza nia w Niw ce
się ga cza sów za bo ru, ale do pie ro
w 1915 r. in ży nier gór ni czy Sta -
ni sław Stra ti la to za ło żył pry wat -
ną szko łę re al ną, któ ra po od zy -
ska niu przez Pol skę nie pod le gło -
ści zo sta ła prze ję ta przez wła dze
pol skie i za mie nio na na sied mio -

kla so wą szko łę po wszech ną. Po -
cząt ko wo na uka od by wa ła się
w sa lach wy naj mo wa nych
w „Lut ni” i „Ju trzen ce”. Ra da
Gmi ny 19 grud nia 1924 r. pod ję ła
uchwa łę o bu do wie szko ły. Dwa
la ta póź niej pod czas uro czy stej
mszy św., pro boszcz pa ra fii Fran -
ci szek Go la, po świę cił ka mień
wę giel ny, a nad zór nad bu do wą
szko ły ob jął in ży nier Ste fan Wąs.
Bu do wa zo sta ła ukoń czo na 30
grud nia 1928 r. i szko ła otrzy ma -
ła na zwę „Pu blicz na 7- kla so wa
Szko ła Po wszech na w Niw ce”.
Na le ża ła wów czas do po wia tu
bę dziń skie go i mie ści ła się
przy uli cy 1 Ma ja 62. Przez la ta
placówka wy kształ ci ła set ki ab -
sol wen tów. Swo je związ ki z ni -
wec ką szko łą pod kre śla ją zna ni
i ce nie ni by li wy cho wan ko wie.
Wśród nich znaj du ją się m. in.
prof. Ja dwi ga Ro mań ska -Ga bryś,
Cze sław Lu dwi czek, Alek san der
Skalb mier ski, Sta ni sław Ja rzą -
bek, Ja cek Cy gan oraz śp. Bo gu -
sław Ka ba ła. SK

Świętują stulecie nauczania w Niwce

Uroczysta akademia z okazji 100-lecia Szkoły
Podstawowej nr 3 w Sosnowcu odbędzie się 20
listopada w siedzibie szkoły przy ul. Hutniczej 6.

Uczniowie pokłonili się patronce swojej szkoły. 

Przedstawiciele szkół, składając kwiaty, symbolicznie
podziękowali nauczycielom prowadzącym tajne nauczanie. 

Niegdyś szkoła należała do powiatu... będzińskiego. 

arc SP nr 15 w
 Sosnow

cu
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Zie lo ne po gra ni cze Bę dzi na, Dą -
bro wy Gór ni czej i So snow ca spra -
wia wra że nie oa zy spo ko ju. Nie co
od lud ne po ło że nie, buj naprzy ro da
i bu dzą ce za chwyt wi do ki da ją po -
czu cie pięk na i swo bo dy. Ma low -
ni cze po zo sta ło ści ka mie nio ło mów
do dat ko wo przy da ją te mu uro cze -
mu za kąt ko wi au ry ta jem ni czo ści.
Wil cza Gó ra, bo tak zo wie się to
miej sce, nie za wsze jed nak by ła ta -
ka siel ska. Daw ny mi cza sy po -
przez wznie sie nie prze bie ga ła
waż na dro ga łą czą ca Ma ło pol skę
ze Ślą skiem i kra ja mi za chod niej
Eu ro py. Jesz cze na ma pach z koń -
ca XVIII stu le cia jest ona za zna -
czo na ja ko głów ny trakt bie gną cy
zBę dzi naprzez Za gó rze, Po rąb kę,
Dłu go szyn, Trze bi nię iKrze szo wi -
ce doKra ko wa. Nic za tem dziw ne -
go, że tuż przy ru chli wym go ściń -
cu od za wsze ist nia ła karcz ma bę -
dą ca świad kiem na szej opo wie ści.

Po słu chaj cie... 

„Przy dzi siej szej dro dze wio dą cej
z Za gó rza do Bę dzi na, pod sa mą
gra ni cą bę dziń ską, po pra wej stro -
nie wid nie je wzgó rze ze śla da mi
daw ne go ka mie nio ło mu, któ re
nie gdyś zwa ło się Wil cza Gó ra.

Przed wie lu la ty na wschod nim
sto ku wzgó rza sta ła sa mot -
na karcz ma, lecz czę sto i licz nie
od wie dza na przez miesz kań ców
Sta rej Dą bro wy, Ma ło bą dza i Za -
gó rza, któ rzy w po rze let niej każ -
dej nie dzie li zbie ra li się tu taj na po -
gwar kę lub na ta ny przy dźwię -
kach mu zy ki.

Pew nej nie dzie li za szedł do tej
karcz my Pie trek Przy sta lik z Za gó -
rza, wio dąc ze so bą swą na rze czo -
ną Mał go się Skrzyp czy ków nę,
sły ną cą z uro dy na ca łą oko li cę.
Ku tej pa rze w cza sie tań ca kie ro -
wa ły się za zdro sne, nie na wist ne
na wet spoj rze nia ze stro ny dzie wek
i chłop ców, one bo wiem za zdro -
ści ły Mał go si pięk no ści i te go, że
wszy scy pa rob cy tyl ko na nią pa -
trze li i o jej wzglę dy się ubie ga li.
Pa rob cy zaś nie za do wo le ni by li
z te go, że Skrzyp czy ków na tyl ko

z Przy sta li kiem prze sta wa ła,
a o nich ty le dba ła, co o ze szło -
rocz ny śnieg. 

Gdy w in ne nie dzie le pa no wa ła
wkarcz mie nie za mą co nawe so łość
iocho ta, to tej nie dzie li za legł kle pi -
sko w karcz mie po nu ry na strój,
ocho ta do ta nów zma la ła i uci chły
gwa ry. Z owych dą sów dzie wek
ipa rob cza ków nie by ło by mo że nic
wy nik nę ło, gdy by nie zja wił się,
nanie szczę ście, dia beł woso bie ob -
ce go, do rod ne go mło dzień ca, któ ry
cią gle pro si do tań ca Mał go się, po -
bu dza jąc tem Pietr ka dozło ści, a in -
nych do drwin z nie go, iż dał so bie
od bić dzie wu chę ob ce mu.

Za zdro sny chło pak po cząt ko -
wo mil czał, lecz po tem za czął na -

glić na rze czo ną do jak naj szyb sze -
go po wro tu do do mu, ale ona pro -
si ła go, by chwil kę jesz cze po zwo -
lił jej zo stać, aby ostat ni jesz cze raz
mo gła za tań czyć z pięk nym pa -
rob cza kiem.

Gdy ta niec się skoń czył, Mał -
go sia jesz cze ocią ga ła się z wyj -
ściem, więc Pie trek wy cią gnął ją
gwał tem z karcz my i skie ro wał się
do do mu.

Dro ga wio dła przez wzgó rze.
Idąc do do mu, Pie trek czy nił na -
rze czo nej gorz kie wy mów ki za to,
że ty le tań czy ła z nie zna jo mym
i tak się do nie go pięk nie uśmie -
cha ła, zaś o na rze czo nym zu peł nie
za po mnia ła. Znie cier pli wio na wy -
rzu ta mi Mał go sia, za czę ła z ko lei

wy my ślać Pietr ko wi i wy po mi nać
mu je go ubo gie po cho dze nie.

Ro ze źlo ny i roz ża lo ny Przy sta -
lik za pa mię tał się, chwy cił dziew -
czy nę za szy ję, rzu cił na zie mię
i po czął du sić. By ło to wła śnie już
na szczy cie wzgó rza. W tej chwi li,
gdy Mał go sia wy zio nę ła du cha,
udu szo na rę ka mi na rze czo ne go,
roz legł się w po wie trzu prze raź li -
wy, szy der czy śmiech dia bła, któ -
ry na okrut nym wil czy sku przy by -
wał wśród świ stu wi chru.

Wy stra szo ny Pie trek spo strze -
gł szy, że dia beł ma twarz owe go
do rod ne go pa rob cza ka z karcz my,
w prze ra że niu za czął ucie kać
w stro nę karcz my. Za le d wie jed -
nak zdo łał uczy nić kil ka kro ków,
gdy wilk rzu cił się na nie go, ka le -
cząc pa zu ra mi łap i kła mi pasz czy.
Bro nił się nie szczę sny Pie trek jak
mógł, lecz zo stał po ko na ny i wcią -
gnię ty przez wil ka w głę bo ką
szcze li nę wzgó rza, w któ rą wszedł
rów nież i dia beł.

Na dru gi dzień zna le zio no
na wzgó rzu mar twe cia ło Mał go si
i nie przy tom ne go Pietr ka w głę bo -
kiej ja mie, sro dze po ka le czo ne go.

Gdy ten przy szedł do przy tom -
no ści, opo wie dział lu dziom ca łą
przy go dę i pro sił, by go żyw cem
po grze ba no w owej ja mie, w któ -
rej go lu dzie zna leź li. Jed nak proś -
bie je go od mó wio no. Mał go się
po cho wa no na cmen ta rzu w My -

sło wi cach, zaś Pie trek uniknąwszy
ka ry, po szedł w świat i do pie ro
po kil ku dzie się ciu la tach wró cił ja -
ko sta rzec, by ze mrzeć na wzgó -
rzu, gdzie do pu ścił się za bój stwa.
Li to ści wi lu dzie po cho wa li go
w ja mie, w któ rej pra gnął być żyw -
cem po cho wa ny – a wzgó rze na -
zwa no Wil czą Gó rą, iże tam, sza -
tan na wil ku jeź dził.

Omi ja no je przez dłu gie la ta
z trwo gą, ja ko sie dli sko nie czy -
stych sił. Ile kroć usi ło wa no po sta -
wić na mo gi le Pietr ka krzyż, za -
wsze w no cy coś go wy rwa ło
z zie mi i od no si ło w róż ne stro ny. 

Karcz ma le żą ca pod le wzgó rza
ist nia ła jesz cze dłu go, lecz i tę lu dzi -
ska omi ja li ze stra chem. Jej aren -
darz nie ma jąc co ro bić, opu ścił ją
wresz cie, po rzu ca jąc na pa stwę lo -
su. Sta ła przez kil ka dzie siąt lat pust -
ką, aż oko ło ro ku1860 spło nę ła do -
szczęt nie od ude rze nia pio ru na”. *

Dzi siaj nie zwy kle trud no okre -
ślić lo ka li za cję owej gro mem ra żo -
nej au ste rii. Po sił ku jąc się jed nak
tzw. ma pą Hem pla z 1856 ro ku,
moż na przy jąć, że znaj do wa ła się
ona wre jo nie na le żą cej doDą bro wy
Gór ni czej uli cy Ka mien nej – w po -
bli żu nie ist nie ją ce go już za gór skie -
go przy siół ka Wań czy ków. Mo że
war to za tem wy brać się wte ren, aby
od szu kać choć by sym bo licz ne śla -
dy tej bu dow li? Od na le zie nie szczy -
tu Wil czej Gó ry rów nież na strę cza

pew ne trud no ści. Nasku tek eks plo -
ata cji ka mie nia wy so kość wznie sie -
nia dość znacz nie zma la ła. Obec nie
wy no si ok.280m n.p.m. Dość ra dy -
kal nie zmie nił się tak że kształt oraz
ga ba ry ty góry, co spra wia, że dzi siaj
wy glą da du żo skrom niej niż
przedwie ka mi.

Bio rąc pod uwa gę wspo mnia -
ne utrud nie nia, po szu ki wa nie
wierz choł ka gó ry oraz po zo sta ło -
ści za gi nio nej karcz my, mo że być
nie la da wy zwa niem dla tro pi cie li
ta jem nic za głę biow skiej hi sto rii.
Przy oka zji eks plo ra cji moż na po -
ku sić się o od szu ka nie wie ko we go
trak tu kró lew skie go, czy li uli cy
Kra kow skiej oraz jej prze dłu że nia
w kie run ku Jó ze fo wa. Czyż by
wła śnie tę dy prze bie ga ła słyn -
na trans eu ro pej ska Via Re gia? Być
mo że naj bar dziej zde ter mi no wa ni
po szu ki wa cze przy gód na tra fią na -
wet na przy wa lo ny gła zem, le gen -
dar ny „grób wil ko ła ka”? Nie na le -
ży przy tym za po mnieć o spe ne tro -
wa niu uli cy... hm... no men omen
Wil czej. Jed nak aby w peł ni po -
czuć kli mat tra gicz nych wy da rzeń
sprzed oko ło 200 lat, ko niecz nie
trze ba wy brać się na „mi tycz ną”
Wil czą Gó rę. Sprawdź cie sa mi,
jak tam jest... Uwa żaj cie jed nak
na sie bie! Au tor do świad czo ny
na wła snej skó rze od ra dza za pusz -
cza nie się w te na zna czo ne dzia ła -
niem mo cy nie czy stych oko li ce.
Zwłasz cza no cą oraz w mgli ste li -
sto pa do we wie czo ry...

Tekst izdję cia: Ar tur Pta siń ski 
Centrum Informacji Miejskiej w Sosnowcu, 
ul. Warszawska 3/20, tel. 32 265-60-04, 
e-mail: cim@um.sosnowiec.pl

* Legenda pochodzi zksiążki Mariana
Kantora-Mirskiego pt. „Zprzeszłości
Zagłębia Dąbrowskiego iokolicy”,
Sosnowiec1931.

Sprostowanie:Wpoprzednim artykule zcyklu
„ZKurierem poSosnowcu” dotyczącym
kolejki wąskotorowej KWK „Kazimierz-Juliusz”
został popełniony błąd wzapisie nazwiska
Pana Dariusza Zobka. Zapomyłkę
przepraszamy.

Legenda Wilczej Góry

Wilcza Góra w szacie wiosennej…

Eksploatacja kamienia wapiennego na zawsze zmienila
rzeźbę terenu.

Fragment tzw. mapy Hempla z 1856 roku. Najdłuższa
z dróg zaznaczonych w górnej cześci kadru to dzisiejsza
ulica Krakowska w Będzinie.

Na północnym stoku Wilczej Góry.
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Szanowna Redakcjo!
dzień 1 listopada w naszym
życiu nabiera szczególnego
znaczenia. będę więc wdzięczna,
jeśli na łamach „kuriera
miejskiego” ukażą się moje
przemyślenia z okazji święta
zmarłych. 

„Umar łych wiecz ność do tąd
trwa, pó ki pa mię cią Im się pła -
ci…”.

Te sło wa na szej no blist ki Wi -
sła wy Szym bor skiej są szcze gól -
nie ak tu al ne dla świa ta lu dzi ży -
ją cych.

Dziś, w przeded niu te go świę -
ta, pra gnę, aby śmy by li ra zem
z ni mi.

To wspo mnie nia o tych, któ -
rych już nie ma po śród nas,
a któ rzy swo imi za sa da mi, ja ki -
mi kie ro wa li się w ży ciu, po zwa -
la ją nam na za du mę. Sa mi bo -
wiem nie wie my jesz cze, kie dy
wstą pi my na ścież ki, pro wa dzą -
ce do po zna wa nia ma gii ta jem ni -
cy, któ ra jest każ de mu prze zna -
czo na i to jesz cze w po ko ny wa -
niu tej dro gi w sa mot no ści i prze -
kro cze niu rze ki Le te…

Kie dy ob cu je my z ty mi, któ -
rzy ode szli, to mi mo wo li za glą -
da my w dru gi świat, uchy la my
furt kę nie zna nej kra iny i wcho -
dzi my do kra iny pa mię ci, któ ra
nas wie dzie do szczę śli wo ści.
Dzi siaj, w przeded niu te go
Świę ta, pra gnę spo tkać się
z miesz kań ca mi So snow ca, któ -
rzy w świe cie kul tu ry zo sta wi li
ślad w pro ce sie przy bli że nia
świa tu mia sta So sno wiec.

Wiel ką ro lę w tym ode gra li
so sno wi cza nie: Igor Go styń ski
i Je rzy No wiń ski.

Pan Go styń ski był przed sta wi -
cie lem ze spo łu Ma zow sze, pra -
co wał ja ko me na dżer, jeź dził
po świe cie, za wie rał umo wy do -
ty czą ce wy stę pów ze spo łu i był
wszę dzie zna ny ja ko „Igor z So -
snow ca”.

Dru gi to Je rzy No wiń ski – so -
li sta ze spo łu „Śląsk”, te nor. Gdy
ktoś nie mógł ku pić bi le tu
na kon cert, wcho dził, mó wiąc:
„Ja do pa na Je rze go z So snow -
ca” i to dzia ła ło. Był rów nież so -
li stą Ope ry w By to miu.

In nym, zna czą cym w świe cie
so li stą wo ka li stą był Ma rian Po -
ręb ski, po zna ny prze ze mnie we
Fran cji na sym po zjum bio gra -
ficz nym po lo ni sty ki VAU DRI -
CO URT w 2004 ro ku.

Je go mię dzy na ro do wa sła wa
ja ko ba ry to na wa gne row skie go
w świe cie zna na jest na rów ni
z Ja nem Kie pu rą. Był rów nież
pe da go giem i kom po zy to rem
miesz ka ją cym we Fran cji. Kon -
cer to wał na ca łym świe cie. Za -
wsze mó wił: „Je stem so sno wi -
cza ni nem, bo uro dzi łem się
w So snow cu”. Pra gnął wró cić
do swo je go mia sta, a to pra -
gnie nie spo tę go wał je go przy -
jazd w 2005 r. do So snow ca
na za pro sze nie UTW. Chciał
ku pić miesz ka nie, za miesz kać
tu taj na sta łe, za ło żyć Mu zeum,
któ re mu za mie rzał po da ro wać
swo je ar chi wal ne na gra nia,
książ ki, zdję cia i do ku men ty.
Ma rzy ło mu się uczest nic two
w ży ciu kul tu ral nym mia sta,

kon cer tach, np. po etyc ko -li te -
rac kich dr Kry sty ny Ka lem by,
któ ra go po zna ła na sym po -
zjum.

Rów nież był za chwy co ny
twór czo ścią Pio tra Ko wal skie go,
zna ne go rzeź bia rza i miał du żo
pla nów, ale przede wszyst kim
naj waż niej szy był po wrót do So -
snow ca. Nie ste ty, nie uda ło się
te go do ko nać, a szko da…

Wy mie nio ny wy żej Piotr Ko -
wal ski jest zna nym w świecie
rzeź bia rzem. Miał wy sta wy
w róż nych mia stach Eu ro py, m.
in. w Rzy mie, Arez zo czy Bu da -
pesz cie.

Był rów nież ce nio nym ar ty stą
w dzie dzi nie me da lier stwa. Te -
ma ty czer pał z hi sto rii, li te ra tu ry
i przy ro dy. Rzeź by je go sta no wią
od bi cie rze czy wi sto ści, a by ły
do wo dem umi ło wa nia wszyst -
kie go co pol skie i go rą cym umi -
ło wa niem pa trio ty zmu. 

By ło by pięk ną laur ką po świę -
co ną je go pa mię ci, gdy by Mu -
zeum po ka za ło pra ce te go wspa -
nia łe go ar ty sty, któ ry te raz jest
za po mnia ny.

Pra gnę jesz cze wy mie nić na -
zwi ska zna nych mu zy ków, któ -
rzy zo sta wi li ślad po tak pięk nej
swo jej dzia łal no ści w So snow cu.

Dwie sio stry: Ol ga i Ni na Ko -
zieł kow uczy ły się gry na for te -
pia nie w Pe ters bur gu. W So -
snow cu uczyły w szko le mu zycz -
nej. W myśl za sa dy, że w upra -
wia niu sztuk jest waż na wy -
obraź nia i wraż li wość, one uczy -
ły uczniów tych za sad. Szko da,
że o nich nikt nie wspo mi na…

Wspo mnie nia te pra gnę za -
koń czyć wy mie nie niem jesz cze
jed ne go na zwi ska: Wło dzi mie -
rza Ka mień skie go, na uczy cie la
gry na for te pia nie, w cza sach
gdy jesz cze nie by ło szko ły mu -
zycz nej. W cią gu kil ku lat dzia -
łal no ści pe da go gicz nej uczęsz -
cza ło do nie go na lek cje, któ re

od by wa ły się w do mu, pra wie 40
uczniów – dzie ci, miesz kań ców
So snow ca.

War to wspo mnieć kil ka na -
zwisk: Te re sa Gar bu liń ska,
któ ra po tem by ła stu dent ką
w kla sie for te pia nu prof. Hen -
ry ka Sztomp ki w Aka de mii
Mu zycz nej w Kra ko wie. Rów -
nież dr Jan Pia sec ki ja ko dziec -
ko uczył się u nie go grać
na for te pia nie, a gdy po szedł
na stu dia me dycz ne do Kra ko -
wa, wsz cze pio na mi łość do mu -
zy ki za owo co wa ła lek cja mi
u prof. Re gi ny Smę dzian ki.
Tak że dy rek tor szko ły mu zycz -
nej w So snow cu, Ire na Szyl ler -
-Słu ża łek, po bie ra ła pierw sze
lek cje u nie go.

Wło dzi mierz Ka mień ski to
był mój Oj ciec. Był czło wie kiem
nie wi do mym, gdy prze stał uczyć
na for te pia nie (w la tach 60-tych),
pro wa dził chór w li ceum Pla ter,
a po tem w li ceum Sta szi ca,
uwraż li wia jąc mło dzież na pięk -
no mu zy ki.

Re dak tor Je rzy Wal doff do -
wie dziaw szy się o pra cy mo je go
Oj ca, za ła twił mu prze wod ni ka,
któ ry za stę po wał „pra cę oczu”.
Rów nież mło dzież po ma ga ła
swo je mu pro fe so ro wi na uli cy
pod czas spa ce rów. To ostat nia
po stać, któ rą pra gnę dzi siaj za -
koń czyć wspo mnie nia. 

Jak zwy kle, każ dy z nas mo że
się spo koj nie po grą żyć we wspo -
mnie niach „co nam zo sta ło
z tych lat…

Te go ży czę wszyst kim ży ją -
cym so sno wi cza nom w mie ście
i na świe cie, przede wszyst kim,
aby nie gu bić swo jej cen nej hi -
sto rii. 

Z wy ra za mi sza cun ku 
dla Pa ni Re dak tor 

i ca łe go ze spo łu Redakcji,

Te re sa Ka mień ska

W tym ro ku pla no wa na jest po -
moc dla 20 tys. ro dzin w ca łej Pol -
sce, po trze bu ją cych po mo cy.
Aż 12 ty się cy wo lon ta riu szy wy -
ru sza na po szu ki wa nie ta kich ro -
dzin, a na stęp nie po nad 700 tys.
dar czyń ców przy go tu je pacz ki. 
W So snow cu do ro dzin wy ru szy -
ło po nad 40 wo lon ta riu szy.
W naj bliż szych ty go dniach ochot -
ni cy po zna ją hi sto rie ro dzin
i przy czy ny, dla któ rych wie dzie
im się źle oraz do wie dzą się, ja kie
są ich po trze by. Li der ki Ewa
Chró ścic ka i Alek san dra Jań czyk
-Ka nia za chę ca ją do wy bra nia
w li sto pa dzie po trze bu ją cych ro -
dzin z ich re jo nów – So sno wiec
Wschód i So sno wiec Za chód.

Wubie głym ro ku śred nio pacz kę
dla jed nej ro dzi ny two rzy ło36 osób,
czy li36 zwy kłych -nie zwy kłych bo -
ha te rów. Śred nia war tość pacz ki
wy no si ła 2 tys. 106 zł. Ozna cza to,
że każ dy z nich do ło żył do pacz ki
58 zł 50 gr, a więc każ de mu mo że
udać się skom ple to wać pacz kę
zgru pą in nych osób, bez ruj no wa nia
wła sne go bu dże tu, a z moż li wo ścią
udzie le nia na praw dę wiel kiej po -
mo cy po trze bu ją cym ro dzi nom.

W „Szla chet ną Pacz kę” an ga -
żu ją się oso by w róż nym wie ku

i z róż nych grup spo łecz nych. 
W ubie gło rocz nej, 14. edy cji

Szla chet nej Pacz ki, zjed no czo no
nie mal mi lion Po la ków. Aż 19
tys. 580 ro dzin otrzy ma ło na dzie -
ję i im puls do zmia ny. Wo lon ta -
riu sze dzia ła li w 570 re jo nach.

Każ dy z nas mo że wy brać ro -
dzi nę i przy łą czyć się do ak cji. Za -
an ga żuj za tem zna jo mych, są sia -
dów, współ pra cow ni ków i krew -
nych. Wy bierz cie ro dzi nę, przy go -
tuj cie pacz kę. W „Szla chet nej

Pacz ce” kon kret ny czło wiek po -
ma ga kon kret ne mu czło wie ko wi.
Nie ro bi te go ano ni mo wa in sty tu -
cja. Opi sy ro dzin, któ re po trze bu ją
po mo cy, 21 li sto pa da po ja wią się
na stro nie in ter ne to wej: www.szla -
chet na pacz ka.pl, więc każ dy bę -
dzie mógł wy brać ro dzi nę, dla
któ rej przy go tu je pacz kę. Wię cej
in for ma cji o pro jek cie, efek tach,
ce lach i re ali za cji pro jek tu, moż -
na zna leźć na wska za nej stro nie
in ter ne to wej. red 

Ponad 40 wolontariuszy w Sosnowcu wyruszyło do rodzin i bierze udział w projekcie „Szlachetna Paczka”

Zostań prawdziwym bohaterem
Akcja „Szlachetna Paczka” łączy bogatych i biednych. Gotowych do niesienia
pomocy z tymi, którzy jej potrzebują. Już 15. rok organizatorzy akcji mobilizują
setki tysięcy Polaków, by wspierali się nawzajem. Przyświeca im hasło mądrej
pomocy, która daje siłę, motywuje do działania, staje się początkiem radzenia
sobie w życiu i jest impulsem do wychodzenia z biedy.

Gala Dobrych Inicjatyw  i Targi Wolontariatu
ludzie, którzy zmieniają
rzeczywistość – pod takim
hasłem odbywa się czwarta
edycja gali dobrych inicjatyw, 
która będzie miała miejsce 
w dniach 26-27 listopada.

Pod czas uro czy sto ści w Sa li Kon -
cer to wej Mu za po zna my mię dzy
in ny mi Wo lon ta riu sza Ro ku,
Spo łecz ne go Ani ma to ra Ro ku
oraz Fir mę przy ja zną spo łecz no -
ści lo kal nej. Pre sti żo we wy róż nie -
nia za dzia łal ność spo łecz ną
na rzecz miesz kań ców So snow ca
wrę czy prezydent mia sta. Im pre -
zą to wa rzy szą cą bę dą pierw sze
so sno wiec kie Tar gi Wo lon ta ria tu
oraz kon cert ze spo łu Fa ir We ather
Friends.

Te go rocz na edy cja ma cha rak -
ter otwar ty. To zna czy że oprócz
or ga ni za cji po za rzą do wych mo gą
wziąć w niej udział miesz kań cy.
No wą ka te go rią kon kur so wą jest
wy róż nie nie dla Spo łecz ne go
Ani ma to ra Ro ku.

– Do ce nia my ogromną pracę
i wkład or ga ni za cji po za rzą do -
wych w po pra wę ja ko ści ży cia
w mie ście. Czę sto jed nak oso by
nie zwią za ne z or ga ni za cja mi lub
dzia ła ją ce w gru pach nie for mal -
nych, po dej mu ją dzia ła nia
na rzecz do bra miesz kań ców i ta -
kie oso by chce my rów nież wy -
róż nić – pod kre śla pre zy dent
Sosnowca Ar ka diusz Chę ciń ski.

W tym ro ku do Ga li zgło szo no
dwu dzie stu no mi no wa nych. Wy -
róż nie ni otrzy ma ją sta tu et ki wy -
ko na ne przez pod opiecz nych
z Ze spo łu Szkół Spe cjal nych nr 4
w So snow cu, któ ry mi opie ku je się
An na Pa łys-Za tor ska. Tra dy cyj nie
od bę dzie się rów nież gło so wa nie
in ter ne to we w ka te go rii Wo lon ta -
riusz Ro ku. Gło so wać moż -
na wcho dząc za pośrednictwem
strony:  www.wspar cie.so sno -
wiec.pl.

Po raz pierw szy im pre zą to -
wa rzy szą cą Ga li bę dą Tar gi Wo -
lon ta ria tu. – We zmą w nich

udział nie tyl ko so sno wiec kie or -
ga ni za cje po za rzą do we. Swój
udział za po wie dzie li mię dzy in -
ny mi Re gio nal ne Cen trum Wo -
lon ta ria tu w Ka to wi cach, In ku -
ba tor Spo łecz nej Przed się bior -
czo ści w Dą bro wie Gór ni -
czej – mó wi Pau li na Ada mus,
na czel nik Wy dzia łu Współ pra cy
z Or ga ni za cja mi Po za rzą do wy -
mi. – Bę dzie to nie po wta rzal -
na oka zja szcze gól nie dla tych
or ga ni za cji, któ re ak tyw nie po -
szu ku ją wo lon ta riu szy do za pre -
zen to wa nia swo jej dzia łal no ści
szer sze mu gro nu od bior ców. Po -
nie waż do udzia łu w tar gach za -
pro si li śmy rów nież mło dzież, nie
za brak nie do brej mu zy ki i cie ka -
wej opra wy – do da je Ada mus. red

patrz pla kat str. 9.

Aktualne informacje oraz
szczegółowe informacje
o nominowanych na stronie:
www.wsparcie.sosnowiec.pl 
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Otwar cie Sta dio nu Lu do we go mia ło
miej sce 21 paź dzier ni ka 1956 ro ku.
Wów czas Stal So sno wiec (na zwa Za głę -
bie za czę ła obo wią zy wać w ro -
ku 1962 – przyp. red.) zmie rzy ła się
w me czu I li gi (dzi siej sza eks tra kla sa)
z Gwar dią Byd goszcz. Spo tka nie za koń -
czy ło się re mi sem 1:1, a bram kę dla so -
sno wi czan w 7 mi nu cie zdo był Cze sław
Uznań ski, prze cho dzą cym tym sa mym
do hi sto rii ja ko strze lec pierw sze go go -
la na Sta dio nie Lu do wym. – Kil ka mie -
się cy wcze śniej, w lip cu, ja ko pierw szy
strze li łem go la na otwie ra nym wów czas
Sta dio nie Ślą skim, po tem ten gol na Lu -
do wym. Po wiem jed nak szcze rze, że te -
go pierw sze go me czu na Lu do wym nie
pa mię tam. Tłu my lu dzi, zgiełk to pa mię -
tam. Każ dy chciał przyjść na sta dion,
zo ba czyć, jak wy glą da. Zresz tą już jak
sta dion bu do wa no, lu dzie tłum nie tam
cho dzi li. Głów nie z cie ka wo ści. Wszyst -
ko to ro bi ło nie sa mo wi te wra że nie.
Na Mi rec kie go, gdzie do tej po ry gra li -
śmy swo je me cze, my li śmy się w zim nej
wo dzie. Na Lu do wym był za to ba sen,
prysz ni ce, oj to by ły luk su sy – wspo mi -
nał przed la ty po cząt ki sta dio nu strze lec
hi sto rycz nej bram ki, któ ry zmarł w mar -
cu ubie głe go ro ku.

Sta dion Lu do wy wy bu do wa no tak
na praw dę w Szo pie ni cach, wów czas sa -
mo dziel nym mie ście, dziś dziel ni cy Ka -
to wic. W So snow cu zna lazł się dzię ki
ad mi ni stra cyj nej de cy zji o zmia nie gra -
nic Szo pie nic. Nikt nie przej mo wał się
wów czas fak tem, że w du żej mie rze po -
wstał on na pry wat nych dział kach.
Na po cząt ku lat 90. ubie głe go wie ku,
już po zmia nie ustro ju, wła ści cie le za -
czę li do ma gać się re kom pen sat za utra -
co ne nie ru cho mo ści. Spra wy wła sno -
ścio we cią gnę ły się la ta mi. Do pie ro
w 2014 ro ku mia sto sta ło się wła ści cie -
lem wszyst kich grun tów, na któ rych stoi
sta dion.

Bu do wę na szo pie nic kich łą kach
roz po czę to w ro ku 1954. W za my śle
Sta dion Lu do wy miał do pro wa dzić
do in te gra cji Za głę bia ków i Ślą za ków.
Słu żyć te mu mia ła m. in. pier wot nie
pla no wa na na zwa obiek tu – Sta dion
Szo pie nic i So snow ca. Po mysł był jed -
nak tak nie re al ny, że szyb ko od nie go
od stą pio no. Pra ce ko or dy no wał Ko mi -
tet Bu do wy Par ku Kul tu ry Fi zycz nej
So sno wiec – Szo pie ni ce.

Sta dion bu do wa no w czy nie spo -
łecz nym, głów nie rę ka mi mło dzie ży
(we dług ów cze snych sza cun ków mło dzi
so sno wi cza nie prze pra co wa li 3 tys. ro -
bo czo go dzin). Na apel, by za ka sać rę -
ka wy i przy łą czyć się do pra cy, któ ry
ko mi tet skie ro wał do bli sko 400 szkół
i przed się biorstw, od po wie dzia ło za le d -
wie 30. Co cie ka we, do bu do wy nie do -
łą czy ła się żad na ko pal nia. Sy pać wa ły
po ma ga li za to pra cow ni cy hut So sno -
wiec i Mi lo wi ce.

Stadion ofi cjal nie mógł po mie -
ścić 34 557 miejsc, w tym 26 557 by ły
to miej sca sie dzą ce. We dług hi sto rycz -
nych za pi sów pierw szy mecz z Gwar dią
Byd goszcz obej rza ło pra wie 40 tys. wi -
dzów i był to re kord fre kwen cji na tym
sta dio nie. Na wa ły usy pa no 120 tys.
me trów sześc. zie mi. Wo kół sta dio nu
po sa dzo no 42 tys. krze wów i 1,2 tys.
drzew. Za nim zde cy do wa no się na na -
zwę Lu do wy, ogło szo no kon kurs. Pro -
po zy cji nie bra ko wa ło. Nie któ re z nich
ra zi ły śmiesz no ścią: So sno -Sport, Sport
i Hart, Olim pia -Sos czy Sal to -Gol.

Stadion ludowy miał
zintegrować Zagłębiaków
i Ślązaków. 

Uro czy ste otwar cie sta dio nu za pla no wa -
no na 7 paź dzier ni ka 1956. Z tej oka zji
do So snow ca za pro szo no wę gier ski Va -
sas Cse pel. Nie ste ty, fa tal na po go da po -
krzy żo wa ła pla ny wło da rzom mia sta.
Spo tka nie osta tecz nie od by ło się na sta -
dio nie przy alei Mi rec kie go, a Stal
w kiep skim sty lu prze gra ła aż 0: 5. Dwa
ty go dnie póź niej wszyst ko prze bie ga ło
już zgod nie z pla nem.

Otwar cie za mie ni ło się w wiel ki
spor to wy fe styn. Sta dion był wy peł nio -
ny do ostat nie go miej sca. Bi le ty sprze -
da wa no na wet w kio skach, uru cho mio -
no też spe cjal ne au to bu sy.

Za nim na mu ra wę wy bie gli pił ka rze
Sta li i Gwar dii Byd goszcz, od był się po -
kaz sztucz nych ogni, przy gry wa ły or -
kie stry dę te, swój mecz ro ze gra li też
rug by ści Gór ni ka Ko chło wi ce i Po lo nii
By tom.

Pierw szy se zon na Lu do wym nie
oka zał się jed nak zbyt szczę śli wy dla
Sta li, któ ra spa dła wów czas z naj wyż -
szej kla sy roz gryw ko wej.

Po tem by ło już znacz nie le piej. So -
sno wi cza nie roz gry wa li na Lu do wym
m. in.: spo tka nia w ra mach eu ro pej skich
pu cha rów. W la tach sie dem dzie sią tych
sta dion do ro bił się na wet oświe tle nia,
ale w związ ku ze spo ry mi kosz ta mi tyl -
ko kil ka spo tkań od by ło się przy ju pi te -

rach. Po la tach część lamp zo sta ła prze -
nie sio na na Sta dion Ślą ski, a na no we
masz ty oświe tle nio we trze ba by ło cze -
kać do 2007 ro ku.

Lu do wy przez la ta był are ną spo tkań
naj wyż szej kla sy roz gryw ko wej.
Po spad ku z II li gi w 1992 ro ku, a na -
stęp nie po upad ku klu bu, Lu do wy był
do mem dla pił ka rzy gra ją cych wów czas
w kla sie okrę go wej. Eks tra kla sa na Sta -
dion Lu do wy za wi ta ła jesz cze tyl ko
na se zon. W 2007 ro ku Za głę bie po -
now nie za wi ta ło do naj wyż szej kla sy
roz gryw ko wej, ale już rok póź niej
w związ ku z afe rą ko rup cyj ną spa dło
o dwie kla sy roz gryw ko we. Wów czas
oprócz oświe tle nia za mon to wa no tak że
pod grze wa ną mu ra wę, a na stęp nie prze -
bu do wa no try bu nę kry tą. By ły to ostat -
nie więk sze in we sty cje w le ci wy obiekt,
któ ry jesz cze w se zo nie 2009/2010 słu -
żył przez kil ka ko le jek ja ko obiekt za -
stęp czy dla Wi sły Kra ków.

Dziś Lu do wy mo że po mie ścić 6 tys.
wi dzów i jest are ną zma gań dla pił ka -
rzy I -li go we go Za głę bia, któ re do sko -
na le ra dzi so bie w tym se zo nie na za -
ple czu eks tra kla sy. Nie wy klu czo ne, że
obiekt przy Kre so wej w przy pad ku
ewen tu al ne go awan su do eks tra kla sy
jesz cze raz bę dzie miał oka zję ugo ścić
naj wyż szą kla sę roz gryw ko wą. Bo
choć jak mó wią zło śli wi, Lu do wy to
„pu dro wa ny trup”, to wciąż speł nia wy -
mo gi li cen cyj ne. Gdy by na wet do ta kiej
sy tu acji do szło, to bę dzie to już tyl ko
ła bę dzi śpiew te go sta dio nu, gdyż wła -
dze mia sta pod ję ły de cy zję, że no wy
kom pleks spor to wy po wsta nie na Gór -
ce Śro dul skiej. Z punk tu wi dze nia in te -
re su klu bu i mia sta bę dzie to jed nak do -
bre roz wią za nie, gdyż je śli Za głę bie
wcze śniej awan su je do eks tra kla sy niż
po wsta nie no wy obiekt, to nasz ze spół
nie bę dzie mu siał szu kać obiek tu za -
stęp cze go. Zgod nie z za pew nie nia mi
władz mia sta Lu do wy nie znik nie z po -
wierzch ni zie mi, ale wraz z ca łą ota cza -
ją cą in fra struk tu rą bę dzie peł nił funk -
cję ba zy tre nin go wej, tak dla se nio rów,
jak i grup mło dzie żo wych i ca łej Aka -
de mii. 

Stadion Ludowy ma już 59 lat i jest coraz bliżej emerytury

O sosnowieckim stadionie, 
który wybudowano na Śląsku
21 października 2015 roku przypadła 59. rocznica otwarcia Stadionu Ludowego. W przyszłym roku zasłużony emeryt, bo tak najłagodniej można mówić dziś
o leciwym obiekcie, będzie obchodził 60-lecie istnienia. Biorąc pod uwagę fakt, że nowy stadion, w zasadzie kompleks sportowy, ma powstać na terenach
wokół Górki Środulskiej, powoli trzeba się będzie żegnać z wysłużonym obiektem, który przez lata był świadkiem wzlotów i upadków sosnowieckiej piłki. Na
łamach „Kuriera” postanowiliśmy dziś przypomnieć kilka faktów z historii Stadionu Ludowego.

Tak obecnie prezentuje się trybuna kryta zmodernizowana w 2009 r. Niestety, podczas silnych opadów, nie spełnia swojego zadania. 

Tłumy kibiców na stadionie. Choć trudno w to uwierzyć, to były takie
mecze, że na trybunach nie było już gdzie igły wcisnąć. 

Emocji na Ludowym nigdy nie brakowało. Kadr ze spotkania
wpisującego się w obchody 60-lecia piłki nożnej w Sosnowcu. 

Prawie 40 tys. kibiców oglądało inauguracyjny mecz Stali Sosnowiec. 

Zdjęcia: arc Zagłębie Sosnowiec arc UM w Sosnowcu
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So sno wi cza nie po sta wi li się Cra -
co vii. Tre ner Der bin nie prze stra -
szył się wy żej no to wa ne go ry wa -
la i roz po czął mecz z dwój ką na -
past ni ków. Je den z nich, Mi chał
Fi dziu kie wicz w koń ców ce
pierw szej po ło wy wpi sał się na li -
stę strzel ców. Po prze rwie tak że
miał swo je oka zje, ale gó rą był
bram karz go ści. Cra co via dzię ki
bram ce w do li czo nym cza sie gry
wy gra ła, ale w dru giej po ło wie
drża ła o koń co wy wy nik, gdyż
Za głę bie na rzu ci ło swój styl gry
i mo men ta mi mia ło spo rą prze -
wa gę. – Nie ukry wam, że był to
bar dzo trud ny mecz i po pierw -
szej po ło wie dwu me czu pro wa -
dzi my 2:1, ale ten dwu mecz trwa
da lej. Za głę bie pod nio sło nam
po przecz kę bar dzo wy so ko
i do koń ca mu sie li śmy wal czyć
o zwy cię stwo, a wręcz je wy dra -
pać z gar dła. Du że gra tu la cje dla
Za głę bia, bo za gra ło na praw dę
do bry mecz i to jest do bry ze -
spół. – kom ple men to wał nasz ze -
spół tre ner go ści, Ja cek Zie liń ski.

Star cie z Cra co vią by ło ko lej -
nym spo tka niem, po któ rym pił -
ka rze z So snow ca mo gli z mu ra -
wy scho dzić z wy so ko pod nie -
sio ny mi gło wa mi, a ki bi ce czuć
du mę, że ich ulu bień cy wal czą
z trze cią dru ży ną eks tra kla sy jak

rów ny z rów nym. Być mo że
w star ciu z eki pą z Kra ko wa
uda ło by się ugrać jesz cze wię cej,
gdy by swo ich trzech gro szy nie
wtrą cił wo je wo da Piotr Li twa,
któ ry dzień przed me czem za -
mknął try bu nę otwar tą oraz sek -
tor dla ki bi ców przy jezd nych. To
ka ra za zaj ścia, do któ rych do -
szło przed sta dio nem…w sierp -
niu te go ro ku, gdy Za głę bie gra -
ło z Ar ką Gdy nia. Jak by te go by -
ło ma ło, na ostat ni w run dzie
mecz z GKS -em Ka to wi ce, ki bi -
ce go ści tak że nie zo sta ną

wpusz cze ni. Cóż, ha sło pił ka
noż na dla ki bi ców wo je wo dy
ślą skie go ra czej nie do ty czy…

Ki bi ce Za głę bia ma ją pra wo
być dum ni z pił ka rzy, gdyż ci
pre zen tu ją się je sie nią bar dzo do -
brze. Do te go stop nia, że już nie
tyl ko ki bi ce, ale tak że eks per ci
m. in. sta cji Pol sat Sport, któ ra
trans mi tu je me cze I li gi, wi dzą
so sno wi czan w gro nie dru żyn
wal czą cych o eks tra kla sę. W klu -
bie to nu ją te na stro je, choć na wet
po ru chach ka dro wych wi dać, że
sko ro idzie tak do brze, to dla cze -

go nie za ata ko wać peł ną pa rą?
W ostat nich dniach paź dzier ni ka
Za głę bie po zy ska ło by łe go re pre -
zen tan ta Pol ski, wie lo let nie go
gra cza Le cha Po znań, a ostat nio
gra cza li tew skie go Żal gi ri su Wil -
no, Ja ku ba Wil ka. – Nic nie
zmie ni ło się w na szym po dej -
ściu. My śli my o tym, że by wy -
gry wać ko lej ny mecz bez wy bie -
ga nia w przy szłość. Eks tra kla sa?
Spo koj nie, za na mi do pie ro kil -
ka na ście spo tkań, przed ca ła run -
da wio sen na. Cie szę się, że kli -
mat wo kół pił ki w So snow cu się
od ra dza. Za wsze mó wi łem, że
przyj dą wy ni ki, try bu ny się za -
peł nią. Za głę bie mu si wró cić
na na leż ne mu miej sce. Uda ło się
zbu do wać na praw dę faj ny ze -
spół. Tak na bo isku, jak i po -
za nim. Zo ba czy my, jak za koń -
czy się je sień. Po tem sią dzie my
i za sta no wi my się, co da lej – mó -
wi z uśmie chem pre zes Za głę bia,
Mar cin Ja ro szew ski.

Jed no jest pew ne, je śli zi mą
klub zo sta nie wzmoc nio ny,
a trans fe ry bę dą tak tra fio ne jak
let nie ło wy i ścią gnie cie ta kich
gra czy jak Mar tin Pri bu la czy Mi -
chał Fi dziu kie wicz, to kto wie…

Na ra zie nie za pe szaj my
i ciesz my się tym co jest, pa mię -
ta jąc, że trze ba wy so ko sta wiać
so bie po przecz kę, bo miej sce
Za głę bia jest w eks tra kla sie! 

Piłkarze z Sosnowca brylują na zapleczu ekstraklasy. Zespół Artura Derbina to dziś czołowy zespół I ligi,
który poznał już nawet smak przywództwa. O tym, że trudno pokonać nasz zespół, przekonują się także
zespoły z ekstraklasy. W pierwszym meczu 1/4 finału Pucharu Polski Cracovia wygrała co prawda na
Ludowym 2:1, ale jak powiedział po meczu szkoleniowiec gości, Pasy musiały to zwycięstwo
sosnowiczanom wyrwać z gardła.

Postraszyli Cracovię, rozdają karty w I lidze

Zagłębie ekstraklasy 
się nie boi

Pływanie
Julia Zaborowicz, uczennica Gimnazjum nr 16, a zarazem zawodniczka
Górnika Sosnowiec, odniosła spory sukces podczas IV Ogólnopolskiego
Mityngu Pływackiego w Tarnowskich Górach. Zdobyła tam I miejsce
w konkurencji: 100 m motylkowy w kategorii 14 lat oraz II miejsce
w konkurencji: 200 m dowolny w kategorii 13-14 lat.

Lekkoatletyka
Uczennice ZSO nr 13 zdominowały rywalizację w konkursie pchnięcia kulą
podczas zmagań w zawodach o Puchar Dyrektora MOS w Sosnowcu.
Zwyciężyła Aleksandra Mazurek, a drugie miejsce zajęła Arleta Bautista-
Pascual. 

Tenis stołowy
W VI LO im. J. Korczaka odbyły się mistrzostwa Sosnowca szkół
ponadgimnazjalnych w tenisie stołowym. Do rozgrywek zgłosiło się 14 szkół
ponadgimnazjalnych: 7 w kategorii dziewcząt i 14 w kategorii chłopców.
O tytuł najlepszej tenisowej drużyny w Sosnowcu rywalizowało 59
zawodniczek i zawodników. Reprezentacja Zespołu Szkół Elektronicznych
i Informatycznych w składzie: Sebastian Baran, Patryk Krzemień, Rafał
Baran, Daniel Piotrowicz zajęła I miejsce drużynowo. Indywidualnie
zwyciężył Sebastian Baran. Zwycięzcy zakwalifikowali się do rozgrywek
regionalnych.

Piłka nożna
Przedstawiciele Zagłębia Sosnowiec – Grzegorz Witek i Tomasz Majewski
odebrali wyróżnienia za wzorową organizację meczów, przyznane przez
Polski Związek Piłki Nożnej. Nagroda została wręczona w czasie
odbywającej się w Kielcach XV edycji Konferencji Bezpieczny Stadion,
podczas której spotkali się przedstawiciele PZPN, policji i wszystkich klubów
szczebla centralnego (Ekstraklasa, I liga i II liga). Sosnowieckie Zagłębie drugi
rok z rzędu otrzymało wyróżnienie. Warto dodać, że nagrodą w tym roku
mogą pochwalić się tylko cztery kluby. Nagroda wynika ze średnich ocen
wystawianych podczas imprez masowych organizowanych przez
Zagłębie S.A. na Stadionie Ludowym (spotkania ligowe i pucharowe). KP

VIII Tur niej Bry dża Spor to we go o pu -
char pre zy den ta mia sta z oka zji 97. rocz -
ni cy od zy ska nia nie pod le gło ści od bę -
dzie się w świę to od zy ska nia nie pod le -
gło ści, czy li 11 li sto pa da. Bry dży ści
spo tka ją się w ka wiar ni Do rJan, znaj du -
ją cej się w ha li spor to wej w Za gó rzu,
przy ul. Bra ci Mie ro szew skich. Or ga ni -
za to ra mi tur nie ju są TKKF „Za gó rze”
i MO SiR. – Tur niej z ro ku na rok cie szy
się co raz więk szą po pu lar no ścią.
W ubie gło rocz nym tur nie ju wzię ło
udział po nad 30 par. Tym ra zem tak że
za gra ją bar dzo do brzy bry dży ści, mi -
strzo wie Eu ro py i świa ta, a tak że za -
wod ni cy, któ rzy gra ją hob by stycz nie.
Ma my na dzie ję na jesz cze więk szą fre -
kwen cję – mó wi Adam Bę dzie szak, pre -
zes TKKF „Za gó rze”. 

Tur niej zo sta nie ro ze gra ny w dwóch
ka te go riach, sa mo rzą dow ców i rad nych
oraz open dla wszyst kich. Za pi sy od bę -
dą się w dniu tur nie ju, w ka wiar ni Do -
rJan, od godz. 8.30. Za wo dy roz pocz ną
się o godz. 9.00. Pu cha ry dla zwy cięz -
ców ufun do wał MO SiR. SK

Do 2018 ro ku prze sta rza ły obiekt
spor to wy w Kli mon to wie przy ul.
Hu ba la -Do brzań skie go, z któ re go
przez la ta ko rzy sta li za wod ni cy
Gór ni ka So sno wiec, ma się za -
mie nić w no wo cze sny kom pleks
spor to wo -re kre acyj ny (na zdję ciu).
Pod ko niec paź dzier ni ka roz po -
czę ły się kon sul ta cje w tej spra wie.

– Chce my po znać opi nie
miesz kań ców dziel ni cy – pod kre -
śla Rafał Ły dek, dy rek tor MO -
SiR -u, któ ry za rzą dza obiek tem.

Obiekt w Kli mon to wie ma
pra wie 50 lat i la ta świet no ści
daw no za so bą. Jesz cze kil ka lat
te mu swo je me cze spa rin go we
roz gry wa ło tam Za głę bie So sno -
wiec. – Te ren zo stał upo rząd ko -
wa ny, usu nę li śmy bra mę od stro -
ny ba se nu, gdyż ma ona war tość
hi sto rycz ną. Te raz chce my przy -
wró cić to miej sce do ży cia. Po -
wsta ły już wstęp ne wi zu ali za cje,

ale bę dzie my roz ma wiać
z miesz kań ca mi. Ma my ma te riał
po glą do wy. Chcie li by śmy, aby
no wy obiekt po wstał do 2018 ro -
ku – mó wi dy rek tor Ły dek.

W pla nach jest m. in. ada pta -
cja tra wia ste go bo iska pił kar -
skie go i bu do wa oświe tle nia.
Wśród po my słów zna la zły się
tak że uru cho mie nie to ru do jaz -
dy na rol kach, to ru do jaz dy
cros so wej BMX, par ku li no we -
go, a tak że wy bu do wa nie no we -
go bu dyn ku z szat nia mi. – Nie
za brak nie tak że oto cze nia zie le -
ni, wy ty czo ne zo sta ną ścież ki,
nie za po mi na my tak że o par kin -
gu. Te ren jest spo ry, moż na po -
my śleć o stwo rze niu miej sca
na im pre zy plene ro we. Jest kli -
mat dla tej in we sty cji, wi dać, że
miesz kań cy tak że są za. To ma
być obiekt dla wszyst kich – do -
dał dy rek tor MO SiR -u. KP

już po raz dwunasty sosnowiec był gospodarzem
zawodów pucharu świata juniorów w szabli
kobiet i mężczyzn. po raz pierwszy zawody
odbywały przez trzy dni. najpierw w hali przy ul.
żeromskiego rywalizowali panowie, następnie
panie, a zwieńczeniem zawodów była rywalizacja
drużynowa kobiet. niestety, zarówno
reprezentanci sosnowieckich klubów, jak
i pozostali biało-czerwoni, nie mieli powodów
do radości…

W ry wa li za cji sza bli stów naj wy żej skla sy fi -
ko wa ny zo stał Krzysz tof Kacz kow ski. Za wod -
nik ZKSz So sno wiec był 30. W wal ce o wej -
ście do czo ło wej 16 nasz za wod nik uległ 5: 15
Niem co wi Edu ar do wi Ger to wi, wcze śniej po -
ko nu jąc Ar gen tyń czy ka Ste fa no Iva no Lu chet -
tie go 15: 14. Jak wal czy li naj lep si? Pięt na -
ście – czter na ście Ro sja nin Ana to lij Ko sten ko
po ko nał w pa sjo nu ją cym fi na le so sno wiec kie -
go tur nie ju Pu cha ru Świa ta Wło cha Da rio Ca -
va lie re. W ten spo sób, choć wło skich sza bli -
stów by ło w ostat niej czwór ce dwóch, na naj -
wyż szym stop niu po dium ubiegł ich

re pre zen tant „sbor nej”. Na trze cim miej scu
ukoń czy li za wo dy Ame ry ka nin Ben ja min Na -
tan zon i dru gi z az zu rich Le onar do Dre os si.

W ry wa li za cji pań Syl wia Ma tu szak (KKsz
Ko nin) wal czy ła dziel nie do koń ca, któ ry na -
stą pił w ćwierć fi na le. Po lka ule gła Ro sjan ce
Ol dze Ni ki ti nie 11:15 i zo sta ła skla sy fi ko wa -
na osta tecz nie na siód mym miej scu Na po -
dium Ame ry kan ka Ka ra Lin der i trzy Ro sjan -
ki: An na Basz ta, Swie tła na Sze we lie wa i Ol ga
Ni ki ti na. I wła śnie po grom czy ni Syl wii  Ma -
tu szak oka za ła się naj lep sza w ca łym tur nie ju.
W fi na le po ko na ła Sze we lie wą 15:12. Naj lep -
sza z so sno wiec kich za wod ni czek, Ka ro li -
na Cie ślar (TMS Za głę bie) ukoń czy ła za wo dy
na 51 miej scu.

W ry wa li za cji dru ży no wej wśród pań zwy -
cię ży ły Ro sjan ki, któ re wprost de mo lo wa ły ko -
lej ne dru ży ny. W fi na le po ko na ły Fran cuz -
ki 45:31. Brąz za pew ni ły so bie Włosz ki po wy -
gra nej z Ame ry kan ka mi 45:34. Po lki w skła dzie
Ka ro li na Cie ślar, Ka ro li na Ka le ta, Mi cha li na Ko -
strze wa, Mar ta Ma zu rek ukoń czy ły za wo dy
na ósmym miej scu. KP

SPORT W SKRÓCIE

Są wi zu ali za cje, bę dą kon sul ta cje

Bez sukcesów na szermierczej
planszy

Zostań najlepszym
brydżystą 

arc Zagłębie Sosnowiec

Przegrana z Cracovią nie podcięła skrzydeł, ale jeszcze
bardziej zahartowała zespół. 

arc U
M

 w
 Sosnow

cu
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JUBILACI

Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

4 września w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50- lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości udział wzięli: zastępca prezydenta miasta Sosnowca, Krzysztof Haładus, sekretarz miasta, Grzegorz
Frugalski, kierownik USC, Arkadiusz Trzuskowski oraz zastępca kierownika USC, Barbara Tkacz.

Janina i Zygmunt Bielscy
Jadwiga i Witold Bajerowie
Wiesława i Stanisław Chrobotowie
Alicja Cicha i Waldemar Cichy
Leokadia i Marian Cesarkowie
Danuta i Edward Flakowie
Wiesława i Henryk Formiccy
Janina i Mieczysław Głowaccy
Krystyna i Lucjan Gułowie
Zdzisława i Jan Jagiełkowie
Stanisława i Antoni Kuberowie
Maria i Roman Kidawowie

Alicja i Hilary Kruszelniccy
Henryka i Bronisław Kotułowie
Helena i Stanisław Lisowie
Anna i Jerzy Lechowie
Leokadia i Zdzisław Łachowie
Halina i Witold Malikowie
Halina i Ryszard Matysikowie
Alfreda i Marian Mrugałowie
Helena i Zdzisław Maluchowie
Marianna i Zygmunt Korgulowie
Krystyna i Wiesław Micudowie
Weronika i Czesław Miecznikowscy
Grażyna i Andrzej Naporowie

Wanda i Zdzisław Domarańczykowie
Halina i Jan Pomarańscy
Natalia i Mieczysław Pawlikowie
Pelagia i Janusz Piegowie
Danuta i Stefan Piątkowscy
Alicja i Adam Przepiórzyńscy
Barbara i Marian Rogulscy
Alicja i Stanisław Ruskowie
Maria i Krystian Skotarkowie
Kazimiera i Bronisław Sokołowscy
Antonina i Lesław Szmidtowie
Grażyna i Artur Zdybałowie
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Szanownym Jubilatom dużo zdrowia i radości 
na dalsze lata życia życzy Redakcja

Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

11 września w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50-, 60- oraz 70-lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości udział wzięli: sekretarz miasta, Grzegorz Frugalski, kierownik USC, Arkadiusz
Trzuskowski oraz zastępca kierownika USC, Barbara Tkacz.

Bożena i Ryszard Kruszewscy
Marianna i Tadeusz Kongulowie
Barbara i Jan Kołaczowie
Mirosława i Jan Krupowie
Lucyna i Henryk Kultysowie
Alina i Józef Kuziowie
Wanda i Stanisław Wilkowie
Maria i Marian Lenardowie
Jolanta i Janusz Nowakowie
Teresa i Józef Wąsikowie
Stefania i Janusz Kubasikowie

Jubileusz 60-lecia pożycia
małżeńskiego Małżeńskiego
obchodzili:
Marianna i Ryszard Kosnowie.

Alina i Stanisław Adamikowie
Maria i Władysław Adamkowie
Marianna i Stanisław Banachowie
Zofia i Jan Bobulowie
Jadwiga i Józef Balcarowie
Halina Biała i Tadeusz Biały
Henryka i Piotr Bombowie
Elżbieta i Janusz Cieślikowie
Stanisława i Jan Cieślikowie
Kazimiera i Edward Cieślakowie
Wanda i Antoni Dudkowie
Fryderyka Goła i Zdzisław Goły
Regina i Józef Parzonkowie
Janina i Jan Pyrzowie
Anna i Włodzimierz Skórowie

Jubileusz 60-lecia pożycia
małżeńskiego obchodzili:

Janina i Zdzisław Młyńczakowie
Irena i Janusz Nawrotowie
Wiesława i Edward Winnikowie
Anna i Feliks Sadłowie
Maria i Jan Filoskowie
Elżbieta i Stanisław Machowie
Alfreda i Zbigniew Lubasowie
Zenobia i Marian Bujakowie
Krystyna i Władysław Jasińscy
Danuta i Zdzisław Świetlikowie
Zofia i Józef Dudzińscy
Zenobia i Józef Kacprzakowie
Janina i Władysław
Juszkiewiczowie

Jubileusz 70-lecia pożycia
małżeńskiego obchodzili:
Anna i Edmund Wywiałowie.
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Po zio mo: 1 – ikra dla sma ko szy, 5 – tam nio ski na grzę dach,
8 – kra sa, 9 – 15 sztuk, 10 – ży dow skie ko bie ce imię, 11 – naj -
waż niej szy w ki nie, 12 – nad na tu ral nie wy so ki mę ski głos,
14 – nie pro szo ny gość, 16 – atra men to wa pla ma, 17 – po da -
tek np. na pa pie ro sy i al ko hol, 19 – po pu lar na na zwa opa ko wa -
nia cze ko la dy, 21 – je dy ny ośmio kąt ny znak dro go wy, 22 – sto
lat, 25 – na bój, 28 – ka rze nim „dro gów ka”, 29 – ga tu nek pi -
wa, 30 – ro dzaj opa du, 32 – skó rza ny sznu rek, 34 – in diań skie
go dło, 35 – uderz w stół a się ode zwą, 36 – ar chi pe lag w Ame -
ry ce Środ ko wej, 37 – ła go dzi wstrzą sy, 38 – wół do niej nie pa -
su je, 39 – ku pal nik gór ski.

Pio no wo: 1 – za ma sko wa nie, ukry cie cze goś, 2 – rze ka w Azji,
3 – gra ha zar do wa, 4 – drze wo igla ste, 5 – do za wie sza nia fi ra -
nek, 6 – upust, 7 – w nim bra cia lub sio stry, 13 – na gieł dzie lub
w bry dżu przed roz gryw ką, 15 – du ży port w Ho lan dii, 18 – re -
zer wa, 20 – nie jed na w par ku, 23 – pre zent, 24 – na klej ka,
26 – wy na ję ta na pe wien czas, 27 – sprze ciw, 28 – mo rze
na gra ni cy Eu ro py i Azji, 31 – zna ny we ster no wy ak tor,
33 – John, au tor mu zy ki do fil mu „Król Lew”.

Rozwiązanie krzyżówki nr 9 MADELINE SWAN – HISTORIA KOTÓW
Na gro dy otrzy mu ją: Lidia Tolik, Danuta Wacławik oraz Jacek Stychno 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  10

✂

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym
dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które prosimy
przesyłać do 23  listopada  pod adres redakcji: 
41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11.

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

Jed na z naj waż niej szych po wie ści koń ca XX wie ku.
„Ta jem na hi sto ria” to peł na na pię cia opo wieść
o mo ral no ści, sztu ce, ka rze, od ku pie niu, a tak że
o błę dach mło do ści i ocze ki wa niach wo bec in nych
i sa me go sie bie. To opo wieść o mło dych lu dziach,
któ rzy od kry wa ją, jak ła two jest za bić, a jak trud no
jest żyć. 

Ri chard Pa pen roz po czy na stu dia w eks klu zyw -
nym col le ge’u w No wej An glii. Do łą cza do gru py
in te li gent nych, eks cen trycz nych stu den tów fi lo lo gii

kla sycz nej, któ rzy pod wo dzą
cha ry zma tycz ne go wy kła dow cy
od kry wa ją spo sób my śle nia i ży -
cia nie mający nic wspól ne go
z mo no ton ną eg zy sten cją ich ró -
wie śni ków. Do cho dzi do mor der stwa.

Czy da się unik nąć je go kon se kwen cji? Czy moż -
na za bić i nie zo stać uka ra nym? I czy moż li we jest,
aby mor der stwo w ża den spo sób nie zmie ni ło mor -
der cy?

Donna Tart

Tajemna historia (Wyd. ZNAK)

Po ru sza ją ca opo wieść o ży ciu tuż po woj nie.
Książ ka Jo an ny Ol czak -Ro ni kier to hi sto ria po wo -
jen ne go Kra ko wa, wi dzia na z dwóch per spek -
tyw: 10-let niej dziew czyn ki oraz wy ni ka ją ca z ro -
dzin nych za pi sków zbie ra nych przez ca łe ży cie. 
Wio sną 1945 ro ku mat ka i bab ka Jo an ny Ol czak -Ro -
ni kier – bo ha ter ki be st sel le ro wej i na gra dza nej książ -
ki „W ogro dzie pa mię ci” – po la tach wo jen nej tu łacz -
ki tra fia ją do Kra ko wa. Od tam te go cza su nie wy rzu -
ca ją ani jed ne go za pi sa ne go ka wał ka pa pie ru. Li sty,
ra chun ki i no tat ni ki to wa rzy szą pi sar ce przez ca łe ży -
cie. Są udrę ką i wy rzu tem su mie nia. Na po cząt -
ku XXI wie ku nie spo dzie wa nie ka żą jej na no wo

spoj rzeć na czas tuż po woj nie.
Dla dzie się cio let niej Jo asi tam ten
Kra ków to tęt nią ca ży ciem wy -
spa: za pa chy ze skle pi ku z „to wa -
ra mi ko lo nial ny mi”, naj lep sze
w ży ciu lo dy i spa ce ry z Le opol dem Staf fem. Dla
jej bli skich to schro nie nie w słyn nym póź niej Do mu
Li te ra tów przy Krup ni czej, pró ba wskrze sze nia ro -
dzin ne go wy daw nic twa i trud bu do wa nia ży cia
od no wa. Jo an na Ol czak - Ro ni kier, lau re at ka Na gro -
dy Li te rac kiej Ni ke 2002, w mi strzow ski spo sób po -
ka zu je, jak wy glą dał świat w tym wy jąt ko wym cza -
sie, mię dzy jed nym ka ta kli zmem a dru gim.

Joanna Olczak-Ronikier

Wtedy. O powojennym Krakowie (Wyd. ZNAK)

Wzru sza ją ca i mą dra opo wieść o tym, że wszyst ko
w ży ciu ma sens i za wsze jest czas na mi łość.
„Czas po ka że” to ko lej na po wieść An ny Fic ner -
-Ogo now skiej, au tor ki, któ rej książ ki zmie nia ją ży -
cie czy tel ni czek. Dzię ki niej set ki ko biet uwie rzy ły,
że war to mieć ma rze nia i nie pod da wać się w dro -
dze ku ich speł nie niu. Kto wie, mo że ty bę dziesz
ko lej ną z nich?

Wy da je się, że ży cie Jul ki jest po ukła da ne i brak
w nim miej sca na nie spo dzian ki. W cięż kich chwi -
lach za wsze mo że li czyć na swo ją przy ja ciół kę, Ne -

lę i bli skich, choć jej ro dzi nie nie
brak wad. Wy star czy jed nak jed -
no ude rze nie ser ca, by wszyst ko
się zmie ni ło. W tej hi sto rii nic nie
jest ta kie, ja kim wy da je się
na pierw szy rzut oka…

Ży cie cią gle po ka zu je, że praw dzi we uczu cia wy -
ma ga ją wiel kich po świę ceń. Czy Jul ka znaj dzie w so -
bie do syć si ły i od wa gi, by po dą żyć za gło sem ser ca?
Ja kich wy bo rów do ko na? Czy znaj dzie szczę ście
i speł nie nie u bo ku uko cha ne go? Czas po ka że…

Anna Ficner-Ogonowska

Czas pokaże (Wyd. ZNAK)

Nagrody ufundowało Wydawnictwo ZNAK.

„Kul tu ra Do stęp na w ki nach” to ak cja ki -
na „Helios”, 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

na dużym ekranie w najbliższym czasie
zostaną wyświetlone:

5 listopada – „papusza”
12 listopada – „obława”
19 listopada – „baby są jakieś inne”
26 listopada – „być jak kazimierz deyna”

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. 

Kulturalne czwartki 
w kinie „Helios”
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ho Ro sKoP
sKoRPioN (23.10. – 21.11.) – Postaraj
się ze szczególną starannością
wykonywać obowiązki w pracy, gdyż
czeka Cię awans. Większy zastrzyk
gotówki przyda Ci się szczególnie teraz,
gdy planujesz przeprowadzkę. Samotne
skorpiony do końca roku postanowią
odpocząć od randkowania. 
sTRZeLec (22.11. – 21.12.) – Gwiazdy
w ostatnim czasie bardzo sprzyjają
Twoim finansom. Wreszcie skończą się
Twoje problemy finansowe. Wystarczy
jeszcze trochę więcej zaangażowania,
a w ferie będziesz mógł odpocząć
z ukochaną osobą w ciepłych krajach. 
KoZioRoŻec (22.12. – 19.01.) –
Ostatnio stałeś się bardzo marudny.
Zastanów się nad tym, zanim Twoja
druga połówka poszuka mniejszego
marudy. Nadmiar energii wykorzystaj
przy jesiennych porządkach. Najwyższa
pora zrobić porządki w szafie oraz
garażu. Długie jesienne wieczory
sprzyjają też nadrabianiu zaległości
książkowych.
WoDNiK (20.01. – 18.02.) – Zastanów
się, zanim nie będzie za późno, czy nie
zapomniałeś ostatnio o jakiejś ważnej
rocznicy. Jeśli tak, to postaraj się to
szybko nadrobić, gdy to nie jest już
pierwsza Twoja wpadka w ostatnim
czasie. W połowie miesiąca czeka Cię
wizyta dawno niewidzianej rodziny. Nie
bądź jednak zbyt gościnny, bo nie
wyjadą tak szybko, jak myślisz. 
RYBY (19.02. – 20.03.) – W połowie
miesiąca czeka Cię miła niespodzianka
ze strony szefa. Wreszcie doceni Twoją
ciężką pracę i nagrodzi wysoką premią.
Zastanów się jednak dobrze, na co
wydać te pieniądze, gdyż w ostatnim
czasie na nadmiar gotówki nie
narzekałeś. Warto już teraz coś odłożyć,
by kolejnych wakacji nie spędzać
w domu. 
BaRaN (21.03. – 19.04.) – Czekają Cię
drobne problemy finansowe. Nie
załamuj się jednak. Poszukaj
dodatkowych zajęć, a wszystko ułoży się
po Twojej myśli. W sprawach
uczuciowych barany czeka mnóstwo
zmian. Na singli los szykuje wyjątkowo
udany okres, a dla zakochanych trudne
chwile, które mogą skończyć się
tragicznie. 
BYK (20.04. – 22.05.) – Nie daj się
wciągnąć w romans z pracy. Ktoś chce
wykorzystać Twoją naiwność, aby
umocnić swoją pozycję zawodową.
Tymczasem to Ty zasługujesz na lepsze
stanowisko. Zapisz się na kurs
angielskiego. W najbliższym czasie
może Ci się on bardzo przydać. Pora też
już zacząć świąteczne porządki. 
BLiŹNiĘTa (23.05. – 21.06.) – Jesień to
nie jest dobry czas dla samotnych
bliźniąt. Ostatnio zbyt wiele czasu
poświęcałaś na randki, zamiast zająć się
sobą. Kiedy ostatnio byłaś u
kosmetyczki czy fryzjera? Pora to
zmienić, bo po nowym roku czeka Cię
wiele sytuacji, kiedy będziesz chciała
być królową balu. 
RaK (22.06. – 22.07.) – Zaczęłaś
popadać powoli w depresję
przed świętami. W czasie, gdy inni
wpadają w szał zakupów i sprzątania, Ty
zastanawiasz się, jak od tego uciec. Jak
zwykle jednak możesz liczyć na swojego
ukochanego, który szykuje dla Ciebie
wspaniałą niespodziankę! Boże
Narodzenie w tym roku spędzicie tylko
we dwoje w górach, z dala
od prezentów. 
LeW (23.07. – 23.08.) – Jeśli wciąż
planujesz wcisnąć się w zeszłoroczną
sukienkę sylwestrową, to ostatnia
chwila, by zacząć pracować nad figurą.
W przeciwnym razie módl się, aby
ukochany zabrał Cię na Sylwestra
na stoku, gdzie ukryjesz się pod grubym
kombinezonem. Zacznij już planować
świąteczne prezenty, bo czekanie
na ostatnią chwilę nie jest dobrym
rozwiązaniem. 
PaNNa (24.08. – 22.09.) – Los będzie
sprzyjał samotnym pannom. Może nawet
sprawi, że do końca roku nie będą już
takie samotne… Zadbaj o swoje zdrowie.
Pora zacząć więcej się ruszać. Jeśli nie
jesteś typem sportowca, wystarczy jak
od czasu do czasu wyjdziesz na basen, czy
kręgle. Od razu poczujesz się lepiej.
Na panny w związkach nie czekają żadne
rewolucje. Od czasu do czasu każdemu
jednak potrzebny jest taki spokojny okres. 
WaGa (23.09. – 22.10.) –To ostatnia
chwila, aby to nadrobić. Samotne wagi
czeka szereg randek i miłych spotkań.
Kto wie, może los sprawi, że
w tegoroczne Święta wreszcie nie
będziesz samotny. W pracy czeka Cię
natłok obowiązków, ale nie będziesz
narzekać, gdyż wiąże się on ze
znacznym przypływem gotówki. red
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05 Czw godz. 19:00 Koń, kobieta i kanarek/Tomasz
Śpiewak
06 Pt godz. 19:00 Boeing, Boeing/Marc Camoletti
07 Sob godz. 18:00 Sala Królestwa/Tomasz Śpiewak
08 Nd godz. 18:00 Sala Królestwa/Tomasz Śpiewak
10 Wt godz. 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza/ Lucy
Maud Montgomery
11 Śr godz. 18:00 Kariera Romualda S./Jan Czapliński
13 Pt godz. 19:00 Wij. Ukraiński horror/Mikołaj
Gogol, Łukasz Kos 25 zł
14 Sob godz. 18:00 Wij. Ukraiński horror/Mikołaj
Gogol, Łukasz Kos 25 zł
15 Pt godz. 18:00 Najdroższy/Francis Veber

17 Wt godz. 10:00 Wakacje z duchami/Adam Bahdaj,
Piotr Rowicki
18 Śr godz. 9:00 Wakacje z duchami/Adam Bahdaj,
Piotr Rowicki
21 Sob godz. 18:00 Sztuka kochania/Zbigniew
Książek 
22 Nd godz. 18:00 Sztuka kochania/Zbigniew Książek
26 Czw godz. 12:00 oraz godz. 17:00 Tango/Sławomir
Mrożek
godz. 20:00 Teatroteka: Chłopiec malowany 
27 Pt godz. 19:00 Boeing, Boeing/ Marc Camoletti
28 Sob godz. 18:00 Mayday/Ray Cooney
29 Nd godz. 18:00 Mayday/Ray Cooney

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 10 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 „Kariera Romualda S.” w dniu 11.11.2015r. (środa),

godz. 18.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Wij. Ukraiński horror.” w dniu 13.11.2015r.

(piątek), godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl w ramach Teatroteki „Chłopiec malowany”

w dniu 26.11.2015r. (czwartek), godz. 20.00.

re per tu ar ki na he lios so sno wiec
30.10.–5.11.2015 r.

minimaraton bonda: wyłącznie
w środę
,, SKYFALLL”„,,, SPECTRE”” GODZ. 20.00
kultura dostępna: wyłącznie
w czwartek
„PAPUSZA” GODZ. 18: 00
Dramat, od 15 lat, Polska, 131 min 
przedpremiera:
,, SPECTRE”” 12.00*, 15.00*, 18.00*, 21.00*
Thriller/Akcja, od 15 lat, USA/Wielka
Brytania, 150 min
* wyłącznie w czwartek
premiery:
,, PARANORMAL ACTIVITY: INNY WYMIAR””
15.30, 20.00**, 20.30***, 22.15****
Horror, od 15 lat, USA, 88 min, NAPISY
** z wyjątkiem środy i czwartku
*** wyłącznie w środę
**** wyłącznie w czwartek
,, 3D PARANORMAL ACTIVITY: INNY WYMIAR””
11.00*, 18.00**, 20.15***, 22.00****, 
Horror, od 15 lat, USA, 88 min, NAPISY
22.30*****
* z wyjątkiem piątku i czwartku
** z wyjątkiem czwartku

*** wyłącznie w czwartek
**** wyłącznie w niedzielę, poniedziałek
i wtorek
***** wyłącznie w środę
,, DARK WAS THE NIGHT””
13.30*, 14.45**, 20.30*, 21.00**
Horror, od 15 lat, USA, 90 min, NAPISY 
* z wyjątkiem czwartku
** wyłącznie w czwartek
filmy tygodnia:
„CRIMSON PEAK: WZGÓRZE KRWI”
12.15*, 16.00**, 19.00*, 19.30**, 21.30*, 
Horror/Fantasy, od 15 lat, USA, 119 min,
NAPISY 22.00**
* wyłącznie w czwartek
** z wyjątkiem czwartku
„PIOTRUŚ. WYPRAWA DO NIBYLANDII”
11.00*, 13.00**, 18.00**, 18.30* 
Familijny, od 7 lat, USA, 11min, DUBBING
* wyłącznie w czwartek
** z wyjątkiem czwartku
„3D PIOTRUŚ. WYPRAWA DO NIBYLANDII”
10.30*, 15.30*, 16.00** 
Familijny, od 7 lat, USA, 11min, DUBBING
* z wyjątkiem czwartku
** wyłącznie w czwartek
„11 MINUT” 10.15*, 17.00*, 17.30**, 20.30*** 
Dramat, od 15 lat, Polska, 81 min

* wyłącznie w czwartek
** z wyjątkiem czwartku
*** z wyjątkiem środy i czwartku
„OBCE NIEBO” 13.00 
Thriller/Dramat, od 15 lat, Polska, 107min 
„MARSJANIN” 10.30 
Science-Fiction/Akcja/Przygodowy, od 12 lat,
USA, 142 min, NAPISY
filmy dla dzieci:
„HOTEL TRANSYLWANIA 2” 10.00, 14.00* 
Aminacja, b/o, USA, 89 min, DUBBING 
* z wyjątkiem czwartku
„3D HOTEL TRANSYLWANIA””
12.00*, 13.30**, 16.00* 
Aminacja, b/o, USA, 89 min, DUBBING
* z wyjątkiem czwartku
** wyłącznie w czwartek
W TYM TYGODNIU REPERTUAROWYM FILMEM
ZASTRZEŻONYM JEST:  
-,, 3D PARANORMAL ACTIVITY: INNY
WYMIAR””
– „3D PIOTRUŚ: WYPRAWA DO NIBYLANDII”
– „3D MARSJANIN”
– „3D HOTEL TRANSYLWANIA 2”

uwaga! dla naszych czytelników mamy
14 pojedynczych zaproszeń do kina,

do odbioru w naszej redakcji.

Z oka zji an drze jek ar ty ści Te atru im. Ada ma Mic kie -
wi cza z Czę sto cho wy wy sta wią na sce nie Te atru Za głę -
bia spek takl „May day”. To bę dzie praw dzi wy maj -
stersz tyk mi strza an giel skie go hu mo ru: prze za baw -
na in try ga, spię trze nie ab sur dal nych sy tu acji i dow cip ne
dia lo gi.
Wi dzo wie bę dą śle dzić hi sto rię lon dyń skie go tak sów -
ka rza, któ re go ży cie po le ga na pre cy zyj nym pla no wa -
niu każ dej chwi li. Jest to nie zbęd ne, po nie waż bo ha ter
po sia da… dwie żo ny. Wszyst ko prze bie ga gład ko, do -
pó ki drob ne, jak by się wy da wa ło zda rze nie ulicz ne, nie
skom pli ku je ży cia nie tyl ko Joh no wi, ale i ca łe mu oto -
cze niu.

Świet na re ży se ria Woj cie cha Po ko ry, zna ko mi te ak -
tor stwo, za ba wa do łez gwa ran to wa na! Spek takl zo sta nie
wy sta wio ny 28 i 29 li sto pa da o godz. 18.00. Bi le ty są
w ce nie 35 i 45 zł. red

„Mayday” na weekend
andrzejkowy

Chłopiec malowany w Teatrotece

Mistrz Głośnego Czytania w SP nr 10

Sztu ka Pio tra Ro wic kie go „Chło piec
ma lo wa ny” zo sta nie po ka za ny w ko -
lej nej od sło nie Te atro te ki w Te atrze
Za głę bia. Spek takl w bez kom pro mi -
so wy spo sób po dej mu je te mat udzia -
łu w mi sjach wo jen nych pol skich żoł -
nie rzy na Bli skim Wscho dzie. Po -
przez por tre ty dwóch żoł nie rzy uka -
za ne zo sta ły dra ma tycz ne kon se -
kwen cje ta kich do świad czeń. W po -
sta ci mat ki -opie kun ki   żoł nie rzy:
dziad ka, oj ca, sy na ma my uka za ny
świat, pod da ny pa triar chal no -pa trio -
tycz nym nor mom i wzor com po stę po -
wa nia, wo bec któ rych je ste śmy ja ko
spo łe czeń stwo bez bron ni. Nie ma
uciecz ki przed pre sją sys te mu, ani
moż li wo ści stwo rze nia so bie in nej al -
ter na tyw nej rze czy wi sto ści. Każ dy

z nas tkwi w pew nym my ślo wym sys -
te mie, kon glo me ra cie pol skim, na ro -
do wym, pa trio tycz nym, oj czyź nia -
nym, ka to lic kim czy pa triar chal nym.
Jak twier dzi au tor tek stu, z tej pol skiej
rze czy wi sto ści nie ma uciecz ki. Dra -

mat jest też oka zją do po ka za nia
wszyst kich wy na tu rzeń, ja kie czy nią
kon flik ty zbroj ne w żoł nier zach, ich
ro dzi nach i w ca łym spo łe czeń stwie.
Spek takl zo sta nie po ka za ny 26 li sto -
pa da o godz. 20.00. red

W Szko le Pod sta wo wej nr 10
w So snow cu w ra mach ob cho -
dów Mię dzy na ro do we go Mie sią -
ca Bi blio tek Szkol nych od by ła się
ko lej na co rocz na uro czy stość
„Mistrz Gło śne go Czy ta nia”. 

W sa mo po łu dnie 28 paź -
dzier ni ka Mi strzo wie Gło śne go
Czy ta nia zgo to wa li w so sno -
wiec kiej „Dzie siąt ce” praw dzi -
wą li te rac ką ucztę. Po raz ko lej -
ny wspól ne czy ta nie dzieł epic -
kich po łą czy ło po ko le nia.
Im pre za zna ko mi cie wpi su je się
w kampanię „Ca ła Pol ska czy ta
dzie ciom”, program „Książ ki
na szych ma rzeń”, pro mu ją cy
czy tel nic two wśród uczniów
szkół pod sta wo wych oraz pod -

sta wo we kie run ki re ali za cji po li -
ty ki oświa to wej pań stwa w ro ku
szkol nym 2015/2016 w za kre sie
rozwijania kom pe ten cji czy tel ni -

czych oraz upowszechniania
czy tel nic twa wśród dzie ci i mło -
dzie ży – mó wi Mał go rza ta
Wierz bic ka, dyrektorka szkoły. 

Za pro sze ni go ście Ar ka diusz
Chę ciń ski – pre zy dent mia sta
So snow ca, Zbi gniew By szew -
ski – pełnomocnik prezydenta
ds. edukacji, Zbi gniew Le ra -
czyk – dy rek tor Te atru Za głę bia,
Ja cek Fi lus – szef an te ny Pol skie -
go Ra dia Ka to wi ce, Ka ri na Mu -
cha – koordynatorka pro gra mo -
wy Fun da cji ABC XXI „Ca ła
Pol ska czy ta dzie ciom”, Ja nusz
Ku bic ki – rad ny Mia sta So snow -
ca, Iza be la Mich ta – au tor ka
ksią żek dla dzie ci – czy ta li frag -
men ty „Ta jem ni cze go ogro du” F.
H. Bur net ta oraz „Woj tu sio we
smut ki”, ksią żecz kę Iza be li
Mich ty. Pod czas im pre zy oka zję
do za pre zen to wa nia swo ich

umie jęt no ści czy tel ni czych mie li
tak że szkol ni mi strzo wie gło śne -
go czy ta nia – zwy cięz cy tur nie -
ju: w ka te go rii klas I – Ga bry sia
Woj cie chow ska, klas II – Zu -
zan na Mach, klas III – Emi lia
Mi row ska, klas IV – VI – Ka -
ta rzyna Ku bi ca.

– Co dzien ne czy ta nie po -
win no być nie tyl ko na wy kiem,
ale i przy jem no ścią. To my do -
ro śli ma my obo wią zek za -
szcze pia nia w dzie ciach mi ło -
ści do ksią żek. Bo te dzie ci
w przy szło ści za szcze pią tę sa -
mą mi łość swo im dzie -
ciom – do da je Mał go rza ta Ku -
bic ka, na uczy ciel ka -bi blio te -
kar ka w SP nr 10. red

występują: 
beata zygarlicka (matka)
michał kaleta (żołnierz 1)
michał napiątek (żołnierz 2)
dobromir dymecki (syn) 

autor tekstu: piotr rowicki
reżyseria: piotr ratajczak
producent: włodzimierz
niderhaus   
zdjęcia: łukasz gutt p. s. c.

scenorgrafia: matylda kotlińska
kostiumy: grupa mixer
montaż: maciej szydłowski
dŹwięk: michał robaczewski
tomasz wieczorek
kierownictwo produkcji: paweł
mantorski
redaktor prowadzący: krzysztof
domagalik
opieka artystyczna: maciej
wojtyszko

Zwycięzcy turnieju zostali nagrodzeni. 

arc SP nr 10 w Sosnowcu




