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Dworzec w Maczkach odzyska dawną
świetność. Polskie Koleje Państwowe przekazały
wykonawcy inwestycji klucze do dworca.
W zabytkowym budynku dworca ma się mieścić
Nowoczesne Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Transportu Kolejowego Politechniki Śląskiej. Inwestycja
będzie kosztować prawie 39 mln zł. Kolejne 30 mln
złotych wyda miasto na budowę sieci wodno-
kanalizacyjnej w dzielnicy. 

W finałach Mistrzostw Polski drużyna
Tonio TEAM w Beach Soccerze błysnęła
świetną formą. Podczas zawodów
w Gdyni, chociaż drużyna grała w osłabieniu,
zajęła czwarte miejsce. – Pokazaliśmy, że
potrafimy grać o najwyższe cele.
W przyszłym sezonie powalczymy
o medale – zapowiedział Łukasz Nadolny,
trener piłkarzy plażowych. 

Na wyjątkowo smaczny weekend można liczyć podczas
„Zagłębia za pół ceny”. Już po raz drugi restauratorzy
w Sosnowcu, Będzinie, Czeladzi, Dąbrowie Górniczej
i Wojkowicach przygotowali promocyjną ofertę
gastronomiczną. Tegoroczna edycja  „Zagłębie za pół ceny”
będzie trwała trzy dni, od 9 do 11 września. Wszyscy
uczestnicy akcji zobowiązali się do obniżenia ceny
na wybrane produkty i usługi o 50 procent. – Bardzo nas
cieszy, że akcja zyskuje coraz większe zainteresowanie
wśród innych miast Zagłębia. Liczę na to, że w tym roku
po raz kolejny pobijemy rekord uczestników – nie
ukrywa Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. 
Gdzie warto się wybrać? Podpowiedzi znajdują się
na stronie internetowej: www.zaglebiezapolceny.pl.
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Syl wia Ko sman

Do kład nie 18 ty się cy 341 uczniów roz -
po czę ło rok szkol ny w so sno wiec kich
szko łach. Uro czy sta miej ska in au gu ra -
cja ro ku szkol ne go tym ra zem od by ła
się w Ze spo le Szkół Ogól no kształ cą -
cych nr 3 w So snow cu. Swo ją obec no -
ścią wy da rze nie uświet ni li wła dze mia -
sta, po sło wie, rad ni, przed sta wi cie le
Ku ra to rium Oświa ty, uczel ni wyż -
szych, związ ków za wo do wych oraz dy -
rek to rzy szkół, ro dzi ce i oczy wi ście,
ucznio wie. 

– Obec ność pań stwa w na szej szko le
z oka zji miej skiej in au gu ra cji ro ku szkol -
ne go to dla nas po wód ogrom nej sa tys -
fak cji, tym bar dziej że roz po czę ty dzi siaj
ko lej ny rok szkol ny to już 102. rok pra -
cy III Li ceum imie nia Bo le sła wa Pru sa.
Je ste śmy dum ni z peł nie nia od po wie -
dzial nej służ by na rzecz mia sta i kra -
ju – za in au gu ro wał uro czy stość Piotr
Smok, dy rek tor ZSO nr 3 w So snow cu.
Od te go ro ku szkol ne go ZSO nr 3 two rzą
Gim na zjum Mi strzo stwa Spor to we go
nr 18 i III Li ceum Ogól no kształ cą ce Mi -
strzo stwa Spor to we go im. Bo le sła wa
Pru sa.

Obaw z nad cho dzą cym ro kiem szkol -
nym i pla no wa ny mi zmia na mi, nie ukry -
wał Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent mia -
sta. 

– Mu si my re ali zo wać de cy zje, któ re
mo gą za so bą po cią gnąć ol brzy mie
kosz ty dla sa mo rzą du i sze reg ne ga -
tyw nych skut ków dla na uczy cie li.
Oświa ta to cięż ki ka wa łek chle ba, któ ry
nie za leż nie od opcji po li tycz nej, na ra -
żo ny jest na zmia ny. Zmia ny po win ny
być jed nak pro wa dzo ne w spo sób dłu -
go fa lo wy i ta kie zmia ny są wska za ne,
bo każ da dzie dzi na ży cia spo łecz ne go
po trze bu je zmian. Ale re wo lu cje to pot,
łzy i ofia ry. Ten sys tem, któ ry funk cjo -
nu je już kil ka na ście lat, zgod nie z opi -
nią eks per tów, przy no si do bre efek ty
w na ucza niu pol skiej mło dzie ży. Dziś

mu si my my śleć o tym, by utrzy mać
wy so ki po ziom na ucza nia i nie zmar -
no tra wić wie lo let nich sta rań – stwier -
dził Ar ka diusz Chę ciń ski. – Wie rzę
w to, że zmia ny w na szym mie ście nie
przy no szą ne ga tyw nych kon se kwen cji,
a na sza mło dzież w dal szym cią gu bę -
dzie świet nie się roz wi jać, uczyć i od -
no sić suk ce sy – pod kre ślił pre zy dent,
dzię ku jąc na uczy cie lom i ro dzi com
za trud na ucza nia i wy cho wa nia dzie ci
i mło dzie ży. 

Swo je po dzię ko wa nia i ży cze nia do łą -
czył tak że m. in. Grze gorz Ka szak, bi -
skup die ce zji so sno wiec kiej. 

– Dzię ku ję na uczy cie lom i ro dzi com
za wiel ki wkład pra cy, wy si łek w roz -
wój i wy cho wa nie przy szłe go do ro słe go
po ko le nia Po la ków. Słyszymy, że bę dą
re for my. My rób my swo je. Da waj my
do bry przy kład mło dzie ży, a mło dzież
niech z nie go ko rzy sta, by wy ro sła
na chlu bę Rze czy po spo li tej i świa tłych
oby wa te li – stwier dził bi skup Grze gorz
Bi skup. 

W So snow cu, po mi mo zmian do ty -
czą cych znie sie nia obo wiąz ku szkol ne -
go sze ścio lat ków, ża den z na uczy cie li
wy cho wa nia wcze snosz kol ne go nie
stra cił pra cy. W bu dyn kach szkół pod -
sta wo wych rocz ne przy go to wa nie
przed szkol ne w od dzia łach przed szkol -
nych re ali zu je obec nie 720 dzie ci sze -
ścio let nich, a w bu dyn kach przed szko li
miej skich przy go to wa nie przed szkol ne
ob ję ło 484 dzie ci sze ścio let nich. Na ukę
w kla sie pierw szej szko ły pod sta wo wej
roz po czę ło 695 dzie ci, w tym 479 sze -
ścio lat ków. 

Przy po mi na my, że wy star to wał pro -
gram „Wspar cie na star cie”. Ro dzi ce
dzie ci roz po czy na ją cych po wa ka cjach
po raz pierw szy na ukę w kla sie pierw szej
otrzy ma ją 500 zło tych wy praw ki na za -
kup ar ty ku łów i przy bo rów szkol nych
oraz odzie ży. – Świad cze nie jest udzie la -
ne w for mie re fun da cji wy dat ków po nie -
sio nych przez ro dzi ca dziec ka na za kup

ar ty ku łów i przy bo rów szkol nych, a tak że
odzie ży i obu wia. Su ma tych wy dat ków
nie mo że prze kro czyć 500 zł – wy ja śnia
Zbi gniew By szew ski, peł no moc nik pre -
zy den ta ds. edu ka cji,

Fi nan so we wspar cie do sta ną ro dzi ny
pierw szo kla si stów, nie za leż nie od te go,
czy do pierw szej kla sy pój dzie dziec ko
sze ścio let nie czy sied mio let nie. Nie obej -
mie ono je dy nie tych dzie ci, któ re po raz
dru gi roz pocz ną na ukę w kla sie pierw -
szej.  

Aby otrzy mać wspar cie, na le ży
w dniach od 1 do 30 wrze śnia zło żyć
w se kre ta ria cie szko ły, w któ rej dziec ko
re ali zu je obo wią zek szkol ny, wnio sek
o przy zna nie jed no ra zo we go świad cze -
nia pie nięż ne go wraz z ze sta wie niem
zbior czym imien nych fak tur lub ra -
chun ków z ich opi sem. Do po ło wy paź -
dzier ni ka po trwa we ry fi ka cja zło żo nych
do ku men tów, a do koń ca paź dzier ni ka
pie nią dze po win ny tra fić do ro dzi ców,
w za leż no ści od ich wy bo ru, w for mie
go tów ki lub prze le wem na kon to. Po -
nad to dla pierw szo kla si stów, któ rzy
roz po czę li na ukę, mia sto przy go to wa ło
tak że pa kie ty bez płat nych ba dań w kie -
run ku wy kry wa nia oty ło ści oraz wad
po sta wy i wal ki z próch ni cą. To dru gi
ele ment pro gra mu „Wspar cie na star -
cie”, któ ry przed wa ka cja mi przy ję li so -
sno wiec cy rad ni. 

Tegoroczna miejska inauguracja roku szkolnego odbyła się w ZSO nr 3. 
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Symboliczny plac budowy oddany! 
Za kilkanaście miesięcy w mieście powstanie
długo wyczekiwane Hospicyjne Centrum
Wsparcia Opiekuńczo-Rehablitacyjno-
Psychologicznego. - To dla nas wielki dzień.
Dziękuję z całego serca wszystkim, którzy
pomagają nam w realizacji tego przedsięwzięcia 
- podkreśla Małgorzata Czapla, która kieruje
sosnowieckim hospicjum. str. 10
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M
aciej Łydek

Nowy rok szkolny rozpoczęty! W mieście ruszył program „Wsparcie na starcie” 

Już po pierwszym dzwonku 
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MIASTO

Sylwia Kosman

Pla no wa na przez la ta bu do wa ba se nu
przy Ze spo le Szkół Ogól no kształ cą cych
nr 5 na ul. Bo ha te rów Mon te Cas si no
w Za gó rzu prze sta nie być już tyl ko pu stą
obiet ni cą. 2 wrze śnia zo sta ła pod pi sa -
na umo wa po mię dzy mia stem a Fir mą
Bu dow la ną „Ma zur” z Jan ko wic, wy ko -
naw cą in we sty cji. In we sty cja, któ rej koszt
wy nie sie oko ło 14,5 mln zł,  po wsta nie
w sys te mie „za pro jek tuj i wy bu duj”
w opar ciu o pro jekt bu dow la ny przy go to -
wa ny wcze śniej przez łódz ką Pra cow nię
Pro jek to wą Pion.

– W pierw szej ko lej no ści ba sen bę dzie
słu żył uczniom, a po lek cjach bę dzie
otwar ty dla wszyst kich miesz kań -
ców  – mó wi Ar ka diusz Chę ciń ski, pre -
zy dent So snow ca. – Cie szy my się, że
po ty lu la tach na resz cie ru sza bu do wa.
Tym bar dziej, że ba sen bę dzie przy sto so -
wa ny dla potrzeb dzie ci nie peł no spraw -
nych, a sam Ze spół Szkół Ogól no kształ -
cą cych  nr 5  jest prze cież pla ców ką in te -
gra cyj ną – do dał pre zy dent.

Pły wal nia po wsta nie po mię dzy głów -
nym bu dyn kiem szko ły a ul. Bo ha te rów
Mon te Cas si no. Po łą cze nie bu dyn ków bę -
dzie w miej scu klat ki scho do wej i ko ry ta -
rza trzy kon dy gna cyj nej czę ści ist nie ją ce go
bu dyn ku ZSO. Wskład pły wal ni wej dą ba -
sen, któ re go głów na niec ka o wy mia -
rach 25x16,5 me trów bę dzie mieć osiem
to rów, z któ rych dwa bę dą mia ły re gu la cję
głę bo ko ści. Po wsta nie tak że ba sen re kre -

acyj no -re ha bi li ta cyj ny oraz bro dzik. Ba sen
re ha bi li ta cyj ny bę dzie wy po sa żo ny w ma -
sa że, gej zer, le żan ki, sie dzi ska z dy sza mi,
a tak że tor do na uki pły wa nia. 

– Cze ka li śmy na tę in we sty cję pra -
wie 30 lat. Jak tyl ko za czę łam pra co wać
w tej szko le, już z po przed nią pa nią dy -
rek tor roz po czę ły śmy sta ra nia, by po wstał
ba sen. Nie ste ty, przez la ta, po mi mo za po -
wie dzi i obiet nic, ba sen nie zo stał wy bu -

do wa ny. Wresz cie nad szedł ten mo ment.
Ol brzy mia ra dość jest w na szych ser -
cach – nie ukry wa ła wzru sze nia Iwo -
na Chę ciń ska, dy rek tor ka ZSO nr 5. – Ze
wzglę du na spe cy fi kę na szej szko ły bę -
dzie moż li wość pro wa dze nia za jęć dla
osób nie peł no spraw nych, nie tyl ko
uczniów na szej szko ły, ale wszyst kich po -
trze bu ją cych. Bę dzie my pro wa dzić za ję -
cia re ha bi li ta cyj ne i re wa li da cyj ne. Ta in -
we sty cja jest dla nas szcze gól nie waż -
na – podkreśla dy rek tor ka. 

Na jej realizację w czę ści pie nią dze po -
cho dzą z do ta cji Mi ni ster stwa Spor tu
i Tu ry sty ki (3,1 mln zło tych) i od Fun da -
cji Timkena, któ ra prze ka za ła na ten
cel 150 ty się cy dolarów. 

Ra zem z umo wą na bu do wę kry tej pły -
wal ni, zo sta ły tak że pod pi sa ne umo wy
na prze bu do wę bo isk szkol nych
przy Szko le Pod sta wo wej nr 18 (ul. Przy -
ja ciół Żoł nie rza) i re wi ta li za cję obiek tów
spor to wych przy Szko le Pod sta wo wej
nr 6 i Gim na zjum nr 16 (ul. Le gio nów)
oraz bu do wę bo iska wie lo funk cyj ne go
przy ZSS nr 2 (ul. Su cha). 

Iwona Chęcińska, dyrektorka ZSO nr 5 (z lewej), nie kryła radości
i wzruszenia, że długo wyczekiwany basen w końcu powstanie. 

Po Śród mie ściu, Po go ni, Kli mon to wie, Dań -
dów ce i Niw ce przy szedł czas na Śro du lę. Re -
jo no we Przed się bior stwo Wo do cią gów i Ka -
na li za cji w So snow cu w dru giej po ło wie sierp -
nia roz po czę ło bu do wę sie ci ka na li za cyj nej
w re jo nie ulic Mic kie wi cza, Sło wac kie go, Pru -
sa, Fran kie wi cza, Ko nop nic kiej, Wy spiań skie -

go, a tak że Ma le wi cza, Sło wac kie go, Ci chop -
ka, Krek sów, Ma ru dy i Bo ha te rów Get ta.

So sno wiec kie wo do cią gi, dokoń ca li sto pa da
te go ro ku, wy bu du ją2,5km sie ci ka na li za cyj nej
za łącz ną kwo tę 1,8 mln zł. Po za koń cze niu prac
wy ko naw ca uło ży pra wie 2 ki lo me try no we go
as fal tu iod two rzy1,5km chod ni ka. War to przy -

po mnieć, że kil ka ty go dni te mu na Po go ni za -
koń czy ła się bu do wa no wej sie ci wo do cią go wo -
-ka na li za cyj nej, któ rej koszt wy niósł 18 mln zł.
Nie ba wem do bie gną koń ca pra ce przyukła da niu
no we go wo do cią gu w cen trum So snow ca (2,5
mln zł) oraz sie ci wod no -ka na li za cyj nej w Kli -
mon to wie (ok. 10 mln zł). KP

O BLiSKO 3 MLN Zł ZWięKSZy Się
WSpArCie DLA iNWeSTyCJi
NA SOSNOWieCKiCh DrOGACh,
KTóre OTrZyMAły
DOfiNANSOWANie W rAMACh rpO
W MiNiONeJ perSpeKTyWie
fiNANSOWeJ NA LATA 2007-2013.

Na ak tu al nej li ście pro jek tów wy -
bra nych w ra mach Pod dzia ła -
nia 7.1.1. Mo der ni za cja i roz bu -
do wa klu czo wych ele men tów sie -
ci dro go wej Prio ry tet VII. Trans -
port Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ślą -
skie go na la ta 2007-2013 znaj du je
się 28 in we sty cji na łącz ną kwo tę
ok. 346,4 mln zł. Wspar cie by ło
prze zna czo ne na bu do wę i prze -
bu do wę dróg wo je wódz kich i wy -
bra nych dróg po wia to wych sta no -
wią cych jed no li te cią gi dro go we
łą czą ce dwie dro gi kra jo we, dwie
dro gi wo je wódz kie lub dro gę kra -
jo wą z dro gą wo je wódz ką. Do dat -
ko we 22 mln zł to oszczęd no ści
po wsta łe w wy ni ku re ali za cji
RPO w mi nio nej per spek ty wie fi -
nan so wej.

W przy pad ku So snow ca pro -
jek ty, któ ry zo sta ły ob ję te do dat -
ko wym wspar ciem to: prze bu do -
wa ul. Bę dziń skiej w So snow cu
wraz z sy gna li za cją świetl ną, roz -
bu do wa skrzy żo wa nia ulic: Woj -
ska Pol skie go, Kon sty tu cji, Tu wi -
ma, Wy go da w So snow cu, prze bu -
do wa skrzy żo wa nia ul. Ko pal nia -
nej z ul. Woj ska Pol skie go wraz
z do bu do wą miejsc po sto jo wych
w So snow cu, roz bu do wa ukła du

dro go we go ul. Bra ci Mie ro szew -
skich po mię dzy skrzy żo wa nia mi
z ul. Szy ma now skie go z ul. Le le -
we la w So snow cu oraz prze bu do -
wa skrzy żo wa nia ul. Gen. Ste fa -
na Gro ta -Ro wec kie go – Jó ze fa Mi -
rec kie go w So snow cu wraz z sy -
gna li za cją świetl ną

Decy zją za rzą du wo je wódz -
twa kwo ta ta zwięk szy do tych cza -
so wy po ziom wspar cia fi nan so -
we go 26 in we sty cji. Zo sta ły one
już bo wiem zre ali zo wa ne w mi -
nio nym okre sie pro gra mo wa nia.
Te raz tra fią one na kon ta be ne fi -
cjen tów ja ko re fun da cja po nie sio -
nych kosz tów.

– Chce my po ka zać, że przy re -
ali za cji fun du szy unij nych moż -
na spraw nie ob ra cać od zy ska ną
zło tów ką, tak aby zo sta ła na dal
wy ko rzy sta na w wo je wódz twie
do re ali za cji am bit nych pro jek -
tów. Prze zna cze nie tych za osz -
czę dzo nych mi lio nów na wspar -
cie in we sty cji dro go wych ozna -
cza, że in fra struk tu ra ko mu ni ka -
cyj na jest dla nas bar dzo waż -
na i war to po zy ski wać na nią do -
dat ko we środ ki – za zna czył mar -
sza łek Woj ciech Sa łu ga.

– Cie szy my się z te go wspar -
cia, tym bar dziej, że do ty czy ono
nie jed nej, ale wie lu in we sty cji
dro go wych re ali zo wa nych w ra -
mach RPO w So snow cu. To po -
ka zu je, że war to przy go to wy wać
do bre pro jek ty, gdyż to mo że za -
pro cen to wać w przy szło ści – po -
wie dział pre zy dent So snow ca Ar -
ka diusz Chę ciń ski. KP

Mia sto pod pi sa ło umo wy z wy ko -
naw ca mi prac re mon to wo -mo der -
ni za cyj nych przejść pod ziem nych
oraz kła dek na te re nie So snow ca
na łącz ną kwo tę po nad 12 mln zło -
tych.

W ra mach prac prze bu do wa -
nazo sta nie kład ka nad to ra mi ko le -
jo wy mi wre jo nie ul. Naf to wej iTe -
atral nej (w są siedz twie sta cji ko le -
jo wej So sno wiec Po łu dnio wy),
kład ka dla pie szych nad uli cą 3
Ma ja (w re jo nie Gór ki Śro dul -
skiej), a tak że przej ście pod ziem ne
poduli cą3 Ma ja, przy tzw. „śli ma -
ku”, przej ście pod ziem ne przy uli -
cy Na ru to wi cza (przy ścian ce
wspi nacz ko wej), przej ście pod -
ziem ne przy ul. Na ru to wi cza – 3
Ma ja (obok „Okrą gla ka) oraz
przej ście pod ziem ne pod uli cą Pił -
sud skie go w re jo nie Ja strzę biej.

– Prze bu do wa ne przej ścia
i kład ki zo sta ną do sto so wa ne
do po trzeb osób nie peł no spraw -

nych. Nie do pusz czal ne są ta kie sy -
tu acja jak ta na Śro du li, że nie peł -
no spraw ni miesz kań cy nie mo gą
do stać się na dru gą stro nę uli cy
i ko rzy stać z te re nów par ku, bo
kład ka, któ ra się tam znaj du je, nie
jest do te go przy sto so wa na i trze ba
spo ro nad ra biać. Po nad to war to
pod kre ślić, że przyobiek tach za in -
sta lo wa ny zo sta nie mo ni to ring, aby
miesz kań cy czu li się bez piecz niej,
a po za tym, by nie do cho dzi ło
do ak tów wan da li zmu – pod kre śla

pre zy dent So snow ca Ar ka diusz
Chę ciń ski.

War to w tym miej scu wspo -
mnieć, że za rów no przej ścia pod -
ziem ne, jak i kład ki od mo men tu
po wsta nia na prze ło mie lat 70.
i80., nie by ły grun tow nie re mon to -
wa ne. Przez po nad 30 lat wy ko ny -
wa no je dy nie bie żą ce na pra wy. 

– Te raz mo że my mó wić opraw -
dzi wej prze bu do wie imo der ni za cji.
W przy pad ku kład ki na Naf to wej
po wsta ną dwie win dy, któ re umoż -

li wią bez pro ble mo we ko rzy sta nie
z kład ki oso bom nie peł no spraw -
nym, jak rów nież mat kom z dzieć -
mi. Je śli cho dzi okład kę naŚro du li,
to oprócz jej prze bu do wy zmo der -
ni zo wa ne zo sta ną przy stan ki au to -
bu so we, a ist nie ją cy tam par king
zo sta nie za adap to wa ny do ro li par -
kin gu prze siad ko we go. W są siedz -
twie mo der ni zo wa nych przejść
pod ziem nych, tam gdzie ma my
przy stan ki au to bu so we,  in sta lo wa -
ne bę dą z ko lei no we wia ty au to bu -
so we, a tak że prze bu do wa ne zo sta -
ną za to ki au to bu so we. Oczy wi ście,
przej ścia zo sta ną za da szo ne, po -
za przej ściem przy Eg zo ta rium,
któ re ta kie za da sze nie po sia -
da – mó wi Woj ciech Gu zik, na czel -
nik Wy dzia łu Or ga ni za cji Za rzą -
dza nia Dro ga mi i Ru chem Dro go -
wym so sno wiec kie go UM.

Efek ty fi nal ne po zna my
w przy szłym ro ku. Pra ce ma ją po -
trwać do wrze śnia 2017 ro ku. KP

Więcej unijnych pieniędzy
na sosnowieckie drogi

Bu du ją ka na li za cję na Śro du li

Przejścia podziemne i kładki dla pieszych do remontu

Nowoczesne i przystosowane dla wszystkich mieszkańców

Sylw
ia Kosm

an

Paw
eł Leśniak 

Wysyp inwestycji. Powstaną basen, boiska i nowe miejsca w żłobkach 

Rusza budowa basenu w Zagórzu

Przebudowane kładki i przejścia zostaną dostosowane do
potrzeb osób niepełnosprawych i będą monitorowane. 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci zasłużonego
sosnowiczanina Janusza Osińskiego. 
Janusz Osiński urodził się w 1931 r. w Sosnowcu. Ukończył Studium
Teatralne w Katowicach. Działał w wielu instytucjach kultury w Zagłębiu
Dąbrowskim, m. in. w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie, Domu Kultury
„Górnik” czy w Międzyzakładowym Domu Kultury w Ząbkowicach. W 2013 r.
otrzymał Nagrodę Artystyczną Miasta Sosnowca za upowszechnianie
kultury. Był autorem książek: „Całą gębą, czyli rzecz o cyganerii
sosnowieckiej”, „4 razy całą gębą” oraz „Ludzie Kultury i Sportu”. Jego
życiową pasją była działalność estradowa. Jako konferansjer zjeździł

wzdłuż i wszerz całe Zagłębie, Śląsk i sporą część kraju. W latach
siedemdziesiątych prowadził konferansjerkę na statku flagowym „Stefan
Batory”. Wielką miłością Janusza Osińskiego był również sport. W latach
młodzieńczych grał wyczynowo w tenisa stołowego w klubach: Włókniarz
Sosnowiec, Stal i Zagłębie Sosnowiec. Był człowiekiem o niesamowitej
charyzmie, błyskotliwym dowcipie i niezwykłej pogodzie ducha. 
Odeszła od nas postać niezwykle ważna dla kultury Sosnowca, jak i całego
Zagłębia Dąbrowskiego. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci. 

Redakcja

Zmarł Janusz Osiński

NOWE MIEJSCA W ŻŁOBKACH

Zostały podpisane także umowy
z wykonawcą nowego oddziału Żłobka
Miejskiego.  – Blisko 40 miejsc
przybędzie pod koniec roku w Żłobku
Miejskim w Sosnowcu. To bardzo
dobra informacja, zwłaszcza że każde
miejsce jest na wagę złota, biorąc
pod uwagę potrzeby i głosy
rodziców – podkreślił Arkadiusz
Chęciński. 
To efekt podpisania
umowy  z wykonawcą przebudowy
części budynku Gimnazjum nr 7
przy ulicy Białostockiej. Z końcem roku
liczba miejsc w Żłobku Miejskim
zwiększy się do 278 miejsc. Ponadto
w przyszłym roku powstanie żłobek
w Juliuszu. W oddziale znajdzie się
kolejnych 25 miejsc. W Sosnowcu
działają także żłobki prywatne. W tej
chwili dysponują 206 miejscami,
a miasto dofinansowuje pobyt każdego
dziecka kwotą 500 zł miesięcznie. 
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RADA MIEJSKA
24. sesja Rady Miejskiej

Zmiany na plus 

Syl wia Ko sman

Ane ta Jóź win -Ryb ska pod czas ostat niej se sji
Ra dy Miej skiej zo sta ła uho no ro wa naod zna cze -
niem „Za za słu gi w zwal cza niu po wo dzi”, któ -
ra na wie dzi ła So sno wiec w... 1997 ro ku. Tym
sa mym pre zy dent So snow ca Ar ka diusz Chę ciń -
ski, uho no ro wał już ko lej ną oso bę po 19 la tach
od tam tych wy da rzeń. Uro czy ste po dzię ko wa -
nie „po la tach” od by ło się wma ju bie żą ce go ro -
ku pod czas ob cho dów Dnia Stra ża ka, a od zna -
cze nia zo sta ły od na le zio ne w sej fie w Urzę dzie
Miej skim. – Dodzi siaj nie wie my, dla cze go nie -
któ re oso by do tej po ry nie otrzy ma ły przy zna -
nych od znak za „po wódź stu le cia”, ale mo że
jesz cze kie dyś uda nam się od kryć tę ta jem ni cę.
Ta le gi ty ma cja po cho dzi z 19 ma ja 1998 ro ku.
Jesz cze raz dzię ku ję wszyst kim od zna czo nym,
za to, co w tam tym cza sie zro bi li ście dla miesz -
kań ców – pod kre ślił Ar ka diusz Chę ciń ski. 

In for ma cję pre zy den ta mia sta o okre sie
mię dzy se syj nym przed sta wił za stęp ca pre zy -

den ta Ma te usza Ry ka ła, któ ry prze ka zał po -
myśl ne in for ma cje na te mat bie żą cych i pla no -
wa nych dzia łań oraz in we sty cji. 

– Pod mo im prze wod nic twem dzia łał po -
wo ła ny spe cjal ny ze spół, któ ry pod jął wszel -
kie moż li we dzia ła nia na rzecz osią gnię cia
wskaź ni ka do ty czą ce go re ali za cji pro jek tu ka -
na li za cyj ne go z pro gra mu ope ra cyj ne go „In -
fra struk tu ra i Śro do wi sko”. By li śmy za gro że ni
zwro tem co naj mniej kil ku mi lio nów zło tych,
z te go ty tu łu, że te dzia ła nia nie by ły po dej mo -
wa ne wcze śniej. Ostat nie pół ro ku cięż ko pra -
co wa li śmy ze Stra żą Miej ską i RPWiK, by ten
wskaź nik osią gnąć. Dzi siaj mo gę po wie dzieć,
że ten wskaź nik osią gnę li śmy i nie ma żad ne -
go za gro że nia do ty czą ce go zwro tu do ta -
cji – mó wił Ma te usz Ry ka ła, dzię ku jąc pra -
cow ni kom RPWiK, urzęd ni kom i straż ni kom
miej skim. 

Wi ce pre zy dent po in for mo wał tak że, że
roz po czę ła się mo der ni za cja pa wi lo nów
na tar go wi sku przy ul. Szklar nia nej. – Pięć pa -

wi lo nów jest w trak cie prze bu do wy, zgod nie
z po ro zu mie niem, któ re pod pi sa li śmy z part -
ne ra mi. Wy glą da to na praw dę świet -
nie – stwier dził Ma te usz Ry ka ła.

Zmia ny za cho dzą po wo li, bo zo sta ła pod -
ję ta de cy zja, że wszyst kie pa wi lo ny bę dzie re -
ali zo wał je den wy ko naw ca. – Na stęp nym kro -
kiem bę dzie wej ście na szych służb ko mu nal -
nych. Miej ski Za kład Usług Ko mu nal nych bę -
dzie re ali zo wał część dro go wą i ele men ty ma -
łej ar chi tek tu ry. W ślad za tym bę dą po dej mo -
wa ne dzia ła nia Miej skie go Za kła du Za so bów
Lo ka lo wych do ty czą ce prze bu do wy bu dyn ku
przy uli cy Szklar nia nej. Mam na dzie ję, że
za rok o tej po rze ta prze strzeń bę dzie po wo -
dem du my dla na szych miesz kań ców i dla
pań stwa rad nych, któ rzy przy czy ni li się do te -
go, by roz wią zać ten pro blem, któ ry był nie -
roz wią zy wal ny przez wie le lat. Naj praw do po -
dob niej przez ele men tar ny brak za ufa nia, rów -
nież do in sty tu cji Urzę du Miej skie go – pod su -
mo wał Ma te usz Ry ka ła. 

Po ro zu mie nie z han dlow ca mi uda ło się
wy pra co wać w paź dzier ni ku ubie głe go ro ku.
Mia sto za de kla ro wa ło, że sfi nan su je re mont
ulic i chod ni ków w re jo nie tar go wi ska, a wła -
ści cie le sto isk zo bo wią za li się, że zmie nią,
zmo der ni zu ją i uno wo cze śnią wy gląd sa me go
tar go wi ska.

Ma te usz Ry ka ła prze ka zał tak że, że w So -
snow cu już od wrze śnia za cznie dzia łać tak że
pierw szy i je dy ny w wo je wódz twie punkt in -
for ma cyj ny WFO ŚiGW w Ka to wi cach w za -
kre sie pro gra mu kom plek so wej li kwi da cji ni -
skiej emi sji. W punk cie za rów no miesz kań cy,
jak i wspól no ty miesz ka nio we, spół dziel nie
czy fir my, bę dą mo gli uzy skać peł ną in for ma -
cję o moż li wo ściach po zy ska nia środ ków unij -
nych na ter mo mo der ni za cję obiek tów. 

Naj waż niej szą po zy tyw ną wia do mo ścią by -
ło jed nak pod pi sa nie umo wy na prze bu do wę
dwor ca PKP w Macz kach i roz po czę cie prac. 

Paweł Leśniak

M
aciej Łydek

Po 19 latach od„powodzi stulecia” Anna Jóźwin-Rybska odebrała odznaczenie
za udzielone wówczas pomoc, wsparcie i zaangażowanie. 

1 wrze śnia na cmen ta rzu przy
ul. Smut nej w So snow cu od by ły
się uro czy sto ści upa mięt nia ją -
ce 77. rocz ni cę wy bu chu II woj ny
świa to wej. 

Wią zan ki kwia tów zło żo no
naj pierw na wo jen nym gro bie
zbio ro wym roz strze la nych przez
hi tle row ców w dniach 4-6 wrze -
śnia 1939 ro ku oraz gro bie zbio -
ro wym wo jen nym ofiar II woj ny
świa to wej. 3 wrze śnia na skwe rze
imie nia Da nu ty Sie dzi ków ny ps.
„In ka” – u zbie gu ul. Or lej, No wo -
po goń skiej i Ma riac kiej – od by ły
się z ko lei uro czy sto ści z oka -
zji 88. rocz ni cy uro dzin Da nu ty
Sie dzi ków ny, ps. „In ka”.

17 wrze śnia za pra sza my
miesz kań ców So snow ca na uro -
czy ste od sło nię cie ta bli cy na sym -
bo licz nym gro bie ro dzi ny Mac -
kie wi czów i Je rze go Pi wo war czy -
ka. 12 lu te go 1945 r. do ko na no
mor du na ro dzi nie Mac kie wi czów
w Ostro wach Gór ni czych. Z zim -

ną krwią za mor do wa no Mie czy -
sła wa i He le nę Mac kie wicz wraz
z sy na mi Je rzym i Boh da nem i ich
ko le gą Je rzym Pi wo war czy kiem.
Na stęp nie cia ła ich wrzu co no
do szy bu by łej ko pal ni „Sta ra Do -
ro ta”. Dziś w tym miej scu znaj du -
je się krzyż wraz z ta blicz ką: „Tu
w szy bie ko pal ni Sta ra Do ro ta
spo czy wa ją cia ła po mor do wa nych
żoł nie rzy AK. Chwa ła bo ha te rom.
Hań ba mor der com.”. O godz.
10.00 w ko ście le Mat ki Bo żej
Nie usta ją cej Po mo cy, przy ul. Ste -
fa na Sta rzyń skie go 74, roz pocz nie
się msza świę ta, po jej za koń cze -
niu ok. godz. 11.00 na stą pi prze -
marsz uli ca mi Ste fa na Sta rzyń -
skie go, gen. Zyg mun ta Wal te ra -
-Jan ke do miej sca sta re go szy bu
„Do ro ta”.  Uro czy sto ści or ga ni zo -
wa ne są przez Świa to wy Zwią zek
Żoł nie rzy Ar mii Kra jo wej Ko ło
So sno wiec, Ry ce rzy Ko lum ba Ra -
dy So sno wiec kiej oraz Urząd
Miej ski w So snow cu. KP

Sosnowiec pamięta

Mieszkańcy uczcili pamięć o bohaterach. 



wrzesień 2016 nr 84

MIASTOMIASTO

Termomodernizacja sosnowieckich placówek oświatowych

Będzie piękniej i oszczędniej
To będą prawdziwe perełki

Wielka metamorfoza przedszkoli

reklama

reklama

reklama

11 SOSNOWieCKiCh SZKół
i prZeDSZKOLi ZMieNi SWóJ
WyGLąD. preZyDeNT SOSNOWCA
pODpiSAł UMOWy
Z WyKONAWCAMi, KTórZy
ZA pONAD 23 MiLiONy ZłOTyCh
WyKONAJą TerMOMODerNiZACJę
OBieKTóW.

W pierw szej ko lej no ści in we -
sty cje roz pocz ną się w Szko le
Pod sta wo wej nr 39 przy uli cy
Lu bel skiej oraz w Ze spo le
Szkół Ogól no kształ cą cych nr 5,
czy li po pu lar nym „Sta szi cu”
przy pla cu Zil lin ge ra. – Na sza
szko ła pod sta wo wa to naj więk -
sza te go ty pu pla ców ka w So -
snow cu. W tej chwi li uczy się
u nas po nad sze ściu set uczniów,
ale bywa ły la ta, że mie li śmy ich
na wet dwa ty sią ce – mó wi Re -
na ta Ru dec ka, dy rek tor ka 
SP nr 39.

Wąt pli wo ści od no śnie re mon -
tów nie ma ją rad ni i pre zy dent
So snow ca. – Nie ma na co cze -
kać, na sze szko ły wy ma ga ją
szyb kich zmian. Nie ste ty, przez
ostat nich kil ka lat nie wie le się
w nich zmie ni ło, te raz po ra
przy wró cić im daw ną świet -
ność. War to pod kre ślić, że ta kie
in we sty cje to rów nież oszczęd -
no ści dla mia sta z ty tu łu niż -
szych wy dat ków, m.in. na ogrze -
wa nie bu dyn ków. Rocz nie w bu -
dże cie mia sta po zo sta nie
po nad pół mi lio na zło tych – wy -
ja śnia Ar ka diusz Chę ciń ski, pre -
zy dent So snow ca.

Pra ce nie bę dą pro wa dzo ne
jed no cze śnie we wszyst kich
bu dyn kach, ale ostat nie mu szą
za koń czyć się przed roz po czę -
ciem ro ku szkol ne go 2017/2018.
To wa ru nek, ja ki gmi na po sta wi -
ła przed wszyst ki mi wy ko naw -
ca mi. – Dłu go przy go to wy wa -
li śmy się do te go za da nia i li -
czy my, że nie na po tka my
żad nych kom pli ka cji. Oprócz
no wych ele wa cji bu dyn ki zo -
sta ną wy po sa żo ne w pod jaz dy
dla osób nie peł no spraw nych.
Du że zmia ny przej dą rów nież
in sta la cje cen tral ne go ogrze wa -
nia, zre du ku je my emi sję za nie -
czysz czeń – tłu ma czy Da riusz
Piecz ka, na czel nik Wy dzia łu
In we sty cji Miej skich.

• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 z Oddziałem Rehabilitacji

i Integracji, Przedszkole Miejskie Nr 43, 

ul. Bohaterów Monte Cassino 46 – 3,7 mln zł.

• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7,  ul. Gwiezdna 2 – 2,5 mln zł.

• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 (Szkoła Podstawowa nr 40,

Przedszkole Miejskie Nr 45, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) –

ul. Kisielewskiego – 3,5 mln zł.

• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6, ul. Starzyńskiego 41 – 1,7 mln zł.

• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12, ul. Jasieńskiego 2a – 1,9 mln zł.

• Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Lubelska 51 – 2,1 mln zł.

• Gimnazjum Publiczne nr 7, ul. Białostocka 17 – 2,4 mln zł.

• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15, 

pl. Zillingera 1 – 2,6 mln zł.

• Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Braci Mieroszewskich 54 – 1,6 mln zł.

Przedszkole Miejskie nr 14, ul. Maliny 25 – 700 tys. zł.

Przedszkole Miejskie nr 38, ul. Krzywoustego 6 – 600 tys. zł.
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M

 w
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cu

Dwa ko lej ne przed szko la w So -
snow cu zo sta ną prze bu do wa ne.
Za 5,7 mi lio na zło tych pla ców ki
przy Śliw ki i Pił sud skie go sta ną
się praw dzi wy mi pe reł ka mi.

Pod pi sa no już umo wy z wy -
ko naw ca mi ro bót. Prze bu do wą
PM nr 20 przy ul. Śliw ki 38 zaj -
mie się fir ma In ve ko z Li bią ża.
W dwóch no wych od dzia łach
przy bę dzie 50 miejsc dla naj -
młod szych uczniów. Obiekt zy -
ska zu peł nie no wy wy gląd.
Na da chu bę dzie znaj do wa ła się
szklar nia, gdzie naj młod si bę dą
upra wiać wa rzy wa. Jed nak naj -
więk sze wra że nie mo że zro bić
zie lo na skar pa, któ ra bę dzie pro -
wa dzi ła wprost ze szklar ni. Pla -
ców ka, któ rą wy bu do wa no
w 1974 ro ku, zy ska tak że no wą
ofer tę dy dak tycz ną. Po prze bu -
do wie po ja wią się m. in. za ję cia
lo go pe dycz ne, a tak że te ra pie
pe da go gicz ne. Koszt prze bu do -
wy to nie wie le po nad 3,3 mln zł.
Praw dzi wą me ta mor fo zę przej -
dzie tak że tzw. „Sło necz ko”,
czy li przed szko le  przy Pił sud -

skie go 92. – Po prze bu do wie bę -
dzie my mie li do dat ko wą sa lę dy -
dak tycz ną, a tak że szat nię i no -
wą sa lę re kre acyj ną – mó wi Be ata
Ró życ ka, dyrektorka Przed szko la
Miej skie go nr 47. Obiekt zy ska
rów nież no wy pa wi lon, a na ze -
wnątrz po wsta nie m. in. tra sa re -
kre acyj no -te ra peu tycz na. Prze -
bu do wy do cze ka się tak że za ple -
cze ku chen ne. W „Sło necz ku”
znaj dzie się do dat ko we 25
miejsc dla dzie ci. Za prze bu do -
wę ma ją ce go 35 lat bu dyn ku bę -
dzie od po wia da ło przed się bior -
stwo re mon to wo -bu dow la ne A.
Pia skow ski i S -ka z Dą bro wy
Gór ni czej. Koszt prac to pra -
wie 2,4 mln zł. – Rów no le gle
bę dzie my re ali zo wa li tzw. pro -
jekt mięk ki, któ ry spo wo du je, że
bę dzie tu taj wię cej miejsc dla
naj młod szych, bę dą no we od -
dzia ły, aby miesz kań cy So snow -
ca mo gli bez ko le jek i bez piecz -
nie wy słać swo je dzie ci
do przed szko la – mó wi pre zy -
dent So snow ca, Ar ka diusz Chę -
ciń ski. KP

Maciej Łydek

Prezydent Arkadiusz Chęciński i jego zastępca, Mateusz Rykała, podpisali umowy na
kompleksowe remonty 11 placówek oświatowych. 

Wizualizacja Przedszkola Miejskiego nr 20 w Sosnowcu. 

Po nad 1 mln 876 tys. zł to kwo ta
do fi nan so wa nia przy zna na na
rzecz pro jek tu „Bi lans Kom pe ten -
cji Elek tro ni ka” w ra mach Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa
Ślą skie go na la ta 2014-2020
(RPO WSL 2014-2020), współ fi -
nan so wa ne go z Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go, któ ry bę -
dzie re ali zo wa ny w Ze spo le Szkół
Elek tro nicz nych i In for ma tycz -
nych w So snow cu. War tość ca łe -
go pro jek tu, któ ry re ali zo wa ny bę -
dzie przez szko łę na za sa dzie
part ner stwa wspól nie z Mię dzy -
na ro do wym Cen trum Do sko na le -
nia Za wo do we go Spół ka z o.o.
w Ko wa lu wy no si po nad
1 mln 975 tys. 243 zł.

Pro jekt „Bi lans Kom pe ten cji
Elek tro ni ka” ma na ce lu wzmoc -
nie nie po ten cja łu edu ka cyj ne go,
a kon kret nie do sto so wa nie ofer ty
kształ ce nia za wo do we go do po -
trzeb lo kal ne go ryn ku pra cy.

W je go ra mach re ali zo wa ne bę dą
m. in. kur sy spe cja li stycz ne dla
uczniów z no wo cze snej elek tro ni -
ki – no wo cze sny mon ter pa kie tów
elek tro nicz nych z ele men ta mi
SPA CE (zwa ne IPC); mon taż/de -
mon taż i re ge ne ra cja kom po nen -
tów BGA, w tym kom po nen tów
pra cu ją cych w prze strze ni ko -
smicz nej oraz kur sów spe cja li -
stycz nych z gra fi ki kom pu te ro wej,
pro gra mo wa nia dy na micz nych
stron, me to do lo gii pro gra mo wa -
nia, sys te mów ope ra cyj nych czy
pro gra mo wa nia PHP. Po nad to
pro jekt prze wi du je utwo rze nie
na kie run ku elek tro ni ka kla sy pa -
tro nac kiej z fir mą Bi tron oraz
utwo rze nia Part ne ra Szkol ne go
Klu bu Biz ne su, a tak że re ali za cję
do radz twa za wo do we go, pod no -
sze nie kwa li fi ka cji przez na uczy -
cie li, or ga ni za cję sta ży za wo do -
wych. Ucznio wie bę dą od by wać
płat ne sta że u pra co daw ców. KP

Dofinansowanie dla  „Elektronika”
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Klucze do dworca w Maczkach przekazane

Dworzec odzyska dawny blask
Skorzystaj z pomocy profesjonalistów 

Po moc praw na za dar mo
Sylwia Kosman

Pol skie Ko le je Pań stwo we
prze ka za ły klu cze do dwor ca
w So snow cu – Macz kach wy -
ko naw cy, któ ry zaj mie się re wi -
ta li za cją za byt ko we go obiek tu.
Ofi cjal nie, już od 26 sierp nia,
kon sor cjum firm P. A. No va,
TWS GP i Przed się bior stwo In -
ży nie ryj ne So car, po sia da klu -
cze i w naj bliż szym cza sie roz -
pocz ną się pra ce bu dow la ne. 

W Macz kach, zgod nie z pod -
pi sa nym w lip cu dwa la ta te mu
li stem in ten cyj nym po mię dzy
PKP S.A. a Po li tech ni ką Ślą ską
w Gli wi cach, ma po wstać no wo -
cze sne Cen trum Na uko wo -Dy -
dak tycz ne Trans por tu Ko le jo we -
go Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli -
wi cach. Sie dzi bą pla ców ki ma
być od re stau ro wa ny za byt ko wy
bu dy nek nie czyn ne go dwor ca
ko le jo we go. 

Zwy cięz ca prze pro wa dzo ne -
go prze tar gu, czy li kon sor cjum
firm P. A. No va, TWS GP oraz
Przed się bior stwo In ży nie ryj ne
So car, któ re za pro po no wa ło kwo -
tę 38,9 mln zł, roz pocz nie pra ce
nie mal na tych miast. – Od po nie -
dział ku za czy na my wy gra dza nie
iza bez pie cza nie te re nu. Pierw sze
po waż ne pra ce roz pocz ną się
od ro ze bra nia bu dyn ków
przy ryn ku przed dwor cem. Naj -
trud niej sze za da nie to z pew no -
ścią pra ce kon struk cyj ne w sa -
mym bu dyn ku oraz bu do wa
przej ścia pod ziem ne go, podto ra -
mi ko le jo wy mi – wy ja śnia Prze -

my sław Żur, wi ce pre zes za rzą du
P. A. NO VA S.A. 

Zgod nie z pro jek tem, oprócz
dwor ca, ma zo stać wy re mon to -
wa ny jesz cze je den bu dy nek,
któ ry bę dzie peł nić funk cję
usług han dlu i ga stro no mii,
zwią za nych z ob słu gą uczel ni
oraz miesz kań ców Ma czek. Po -
wsta nie tak że przej ście pod -
ziem ne, łą czą ce bu dy nek sta no -
wią cy po zo sta łość po hi sto rycz -
nej za bu do wie w oto cze niu nie -
ist nie ją cej daw nej ko mo ry cel nej
(przy ul. Kra kow skiej) z bu dyn -
kiem by łe go dwor ca ko le jo we go
(mię dzy to rze li nii ko le jo wych).
Zo sta nie przy wró co na ob słu ga
po dróż nych. 

– Bar dzo się cie szy my z tej
in we sty cji i chce my współ pra -
co wać z wy ko naw cą. My rów -
nież bę dzie my tu taj pro wa dzić
du że in we sty cje na kwo tę po -
nad 30 mln zł, zwią za ne z bu -
do wą sieci wod no -ka na li za cyj -
nej. Chciał bym po dzię ko wać
za rzą dom PKP, by łym i obec -
ne mu, rów nież mi ni ster -
stwu – by łe mu i obec ne mu,
a tak że każ de mu, kto przy czy -
nił się do roz po czę cia tej in we -
sty cji. Dla mnie, ro do wi te go
so sno wi cza ni na, to naj waż niej -
szy za by tek in fra struk tu ry
tech nicz nej. To fan ta stycz ne
miej sce w na szym mie -
ście – nie kry je ra do ści Ar ka -

diusz Chę ciń ski, pre zy dent
mia sta. 

Do dat ko wo, w ubie głym ro -
ku prze pro wa dzo no ba da nia ar -
che olo gicz ne w miej scu, w któ -
rym sta ła kie dyś cer kiew,
a wkrót ce roz pocz ną się pra ce
zwią za ne z bu do wą par kin gu.
Oka za ło się, że w tym miej scu,
zo sta li po cho wa ni żoł nie rze ra -
dziec cy, któ rzy po woj nie zo sta li
eks hu mo wa ni. Pra cow ni cy so -
sno wiec kie go Mu zeum, któ rzy
pro wa dzi li pra ce, zna leź li szcząt -
ki kil ku na stu ra dziec kich żoł nie -
rzy oraz pra wo sław ne go księ dza. 

Sta cja ko le jo wa So sno -
wiec – Macz ki przez dłu gi czas
na zy wa na by ła „Gra ni cą” oraz
sta no wi ła koń co wą sta cję li nii
war szaw sko -wie deń skiej ko lei
że la znej i jed no cze śnie by ła
ostat nią sta cją przed gra ni cą
au striac ką. Mo nu men tal nej sta -
cji to wa rzy szy ła ko mo ra cel -
na i za byt ko we ko sza ry. Bu dy -
nek sta cji gra nicz nej bu do wa no
w la tach 1839-1848, we dług
pro jek tu zna ne go ar chi tek ta
En ri co Mar co nie go. To jeden
z naj cen niej szych pol skich za -
byt ków ko le jo wych, ale i naj -
bar dziej za nie dba ny. Ca ły bu -
dy nek od lat wy ma ga re no wa -
cji i znaj du je się w fa tal nym
sta nie tech nicz nym. Pra wie 40-
mi lio no wa in we sty cja PKP
i miej skie in we sty cje na su mę
po nad 30 mln zł to szan sa nie
tyl ko na ura to wa nie dwor ca, ale
i re wi ta li za cję oraz zmia nę ob -
li cza ca łej dziel ni cy.

Paw
eł Leśniak

To była wspólna walka o rewitalizację dworca: władz
Sosnowca i PKP oraz mieszkańców, także tych
najmłodszych, czyli Kamila i Igora Krzysztofików. 

Pro gram bez płat nej po mo cy praw -
nej dzia ła już od stycz nia. Wspar cie
moż na uzy skać aż w ośmiu punk -
tach na te re nie ca łe go mia sta. Oso by
mo gą li czyć na zro zu mia łą in for ma -
cję o obo wią zu ją cych prze pi sach
prawnych, przy słu gu ją cych im
upraw nie niach i cią żą cych obo wiąz -
kach, pro po zy cję roz wią za nia pro -
ble mu praw ne go, po moc w przy go -
to wa niu pism, np. o zwol nie nie
od kosz tów są do wych lub usta no -
wie nie peł no moc ni ka z urzę du.
Oso ba mi upraw nio ny mi do ko rzy -
sta nia z nie od płat nej po mo cy praw -
nej są m. in. oso by, któ re nie ukoń -
czy ły 26 lat lub ukoń czy ły 65 lat;
oso by, któ rym w okre sie 12 mie się -
cy po prze dza ją cych zwró ce nie się
o udzie le nie nie od płat nej po mo cy
praw nej zo sta ło przy zna ne świad -
cze nie z po mo cy spo łecz nej i wo -
bec któ rych w tym okre sie nie wy -
da no de cy zji o zwro cie nie na leż nie
po bra ne go świad cze nia; oso by, któ -
re po sia da ją waż ną Kar tę Du żej
Ro dzi ny; oso by, któ re po sia da ją
waż ną le gi ty ma cję we te ra na al bo
le gi ty ma cję we te ra na po szko do wa -
ne go lub oso by, któ re w wy ni ku wy -
stą pie nia klę ski ży wio ło wej, ka ta -
stro fy na tu ral nej lub awa rii tech nicz -
nej zna la zły się w sy tu acji
za gro że nia lub po nio sły stra ty. Oso -
ba ko rzy sta ją ca z nie od płat nej po -
mo cy praw nej bę dzie mu sia ła przed -
ło żyć okre ślo ne do ku men ty lub oka -
zać np. waż ną le gi ty ma cję czy Kar tę
Du żej Ro dzi ny. Wię cej in for ma cji
moż na zna leźć na stro nie: www.ku -
rier miej ski.com.pl. SK

PuNKTy POMOCy PRAWNEJ

• Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sosnowcu, 
ul. 3 Maja 33, pokój nr 104 (parter),
pon. 15.00 – 19.00,
wt.– pt., godz. 15.30 – 19.30

• Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sosnowcu (Punkt
Terenowy), 
ul. Baczyńskiego 14, pokój nr 67
(V piętro), pon. – pt., godz. 15.00 –
19.00

• Centrum usług Socjalnych
i Wsparcia w Sosnowcu – Dzienny
Dom Pomocy Społecznej, 
ul. Szymanowskiego 5a, pokój
nr 13, pon. – pt., godz. 15.00 – 19.00

• Miejska Biblioteka
Publiczna w Sosnowcu, 
ul. Zegadłowicza 2, pokój nr 2,
pon. – pt., godz. 10.00 – 14.00

• Centrum usług Socjalnych
i Wsparcia w Sosnowcu – Dzienny
Dom Pomocy Społecznej, 
ul. Grota–Roweckiego 2, pokój nr 102,
pon. – pt., godz. 16.00 – 20.00

• Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sosnowcu – Punkt
Terenowy Nr 4, 
ul. Rzeźnicza, pokój nr 3, pon. – pt.,
godz. 15.00 – 19.00

• Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Sosnowcu, ul. Kraszewskiego 21,
pokój nr 110, pon., czw., pt.,
godz. 15.00 – 19.00, wt., śr.,
godz. 9.00 – 13.00

• Dom Pomocy Społecznej Nr 1
w Sosnowcu, ul. Andersa 81 b,
pokój nr 7, pon. – pt.,
godz. 15.00 – 19.00



Jo an naBi niec ka, 
specjalista
ds. komunikacji
spo łecz nej
iedukacji

Ja kie są pod sta wy
obo wią zu ją ce go
dzi siaj sys te mu
ubez pie czeń spo -
łecz nych, na czym

po le ga ją obo wiąz ki uczest ni ków te go sys te mu oraz
co przy słu gu je ubez pie czo nym? To wie dza, któ rą ZUS
prze ka zu je mło dzie ży. pro jekt edu ka cyj ny no si na zwę
„Lek cje z ZUS” i wła śnie roz po czę ła się je go trze cia
edy cja. 

re ali za cja pro jek tu po le ga na prze pro wa dze niu
przez na uczy cie li szkół po nad gim na zjal nych czte rech
lek cji z za kre su ubez pie czeń spo łecz nych. 

pod czas pierw szej lek cji ucznio wie do wia du ją się,
m. in. ja ka jest isto ta ubez pie czeń spo łecz nych, dla -
cze go są obo wiąz ko we oraz na czym po le ga ją za da -
nia ZUS i ja ka jest je go ro la.

Ce lem dru giej lek cji jest uświa do mie nie mło dym lu -
dziom, co im się na le ży, kie dy pła cą skład ki na ubez -
pie cze nia spo łecz ne. i tak do wia du ją się, co im przy -
słu gu je zubez pie cze nia cho ro bo we go, co zwy pad ko -
we go oraz co z ren to we go, czy li ja kie są świad cze nia
z ubez pie czeń spo łecz nych. po sia da jąc ta ką wie dzę,
obec nym uczniom ła twiej bę dzie funk cjo no wać wdo -
ro słym ży ciu. 

Trze cia lek cja do ty czy sys te mu eme ry tal ne go,
któ ry opie ra się na za sa dzie so li da ry zmu. po le ga on
na tym, że skład ki obec nie wpła ca ne przez oso by ak -
tyw ne za wo do wo, są prze ka zy wa ne na wy pła tę
świad czeń dla przy szłych eme ry tów. Na to miast wy -
so kość eme ry tu ry we dług no wych za sad (czy li po re -
for mie 1999 r.) usta la się po przez po dzie le nie zgro -
ma dzo nej na kon cie ubez pie czo ne go kwo ty skła dek
na ubez pie cze nie eme ry tal ne (z uwzględ nie niem ich

wa lo ry za cji) przez dal sze trwa nie ży cia. Jest to
wskaź nik de mo gra ficz ny ogła sza ny przez pre ze sa
GUS. 

Czwar ta lek cja jest in te re su ją ca przede wszyst kim
dla mło dych osób, któ re my ślą o tym, aby w przy szło -
ści za ło żyć fir mę. Do wie dzą się bo wiem, jak ją za re je -
stro wać w ZUS, któ re ubez pie cze nia są obo wiąz ko -
we, aktó re do bro wol ne inaczym po le ga ją za sa dy roz -
li cza nia skła dek. po zna ją tak że za le ty udo stęp nia nej
przez ZUS plat for my Usług elek tro nicz nych. 

W ra mach pro jek tu ZUS za pew nia kom plet ma te -
ria łów dy dak tycz nych, czy li ze szyt dla na uczy cie la oraz
ze szyt dla ucznia.

Ze szyt dla na uczy cie la za wie ra: sce na riu sze lek cji,
tek sty po moc ni cze, roz wią za nia za dań, pły tę mul ti me -
dial ną ze slaj da mi, szko le nie przy go to wu ją ce do pro -
wa dze nia lek cji o ubez pie cze niach spo łecz nych oraz
in dy wi du al ną opie kę me ry to rycz ną pra cow ni ka ZUS.

Już od by ły się dwie edy cje pro jek tu „Lek cje zZUS”.
Wpierw szej uczest ni czy ły czte ry za głę biow skie szko -
ły, w tym ucznio wie Tech ni kum nr 6 z So snow ca, dla
któ rych lek cje pro wa dzi ła Lon gi na fo le jew ska. pa ni
Lon gi na przy stą pi ła rów nież do dru giej edy cji ze swo -
imi ko lej ny mi wy cho wan ka mi. Tym ra zem szkół z te -
re nu Za głę bia, któ re zgło si ły swój udział, by ło już 12,
z cze go sie dem so sno wiec kich.

pod czas lek cji ucznio wie za po zna ją się z tre ścią za -
war tą w ma te ria łach edu ka cyj nych, przy swa ja ją wie -
dzę prze ka zy wa ną po przez slaj dy, wy peł nia ją „ma pę
my śli” oraz od by wa się bu rza mó zgów. 

po prze ro bie niu lek cji ucznio wie przy go to wu ją się
do kon kur su. Je go szkol ny etap od bę dzie się w tym
ro ku pod ko niec li sto pa da. Na wio snę 2017 r. naj lep si
wy star tu ją weta pie wo je wódz kim, któ ry zo sta nie zor -
ga ni zo wa ny wOd dzia le ZUS wCho rzo wie. Na stęp nie
prze wi dzia no (wzo rem po przed nich lat) fi nał, czy li
etap ogól no pol ski w cen tra li ZUS. Ze spo ły, któ re zdo -
bę dą naj więk szą ilość punk tów (kon kurs po le ga
na roz wią zy wa niu te stów przez trzy oso bo we ze spo -
ły), otrzy ma ją atrak cyj ne na gro dy.
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Ad rian na Peć, 
rzecz nik praw kon su men ta

„W dniu 24 kwiet nia 2016 r. za dzwo ni ła
kon sul tant ka ipo wie dzia ła, że ja ko sta łe -
mu klien to wi pro po nu je mi ob ni że nie
abo na men tu. By łem prze ko na ny, że
dzwo ni do mnie fir ma, z któ rą mam
umo wę. Gdy bym był po in for mo wa ny
o tym, że za wie ram umo wę z ja kąś in ną
fir mą, nie za warł bym jej. po nad to je stem

oso bą star szą, mam 78 lat i chcia łem na dal po sia dać te le fon sta cjo nar -
ny – tra dy cyj ny. W roz mo wie nie by ło mo wy o żad nym za ku pie te le fo nu
i usłu dze SiM. Kon sul tant ka po in for mo wa ła mnie, że kon tak tu je się w spra -
wie ob ni że nia opłat za te le fon, tj. tej ta ry fy, któ rą po sia da łem po przed nio,
a apa rat te le fo nicz ny mia łem do stać w pre zen cie. przy je chał ku rier, pod pi -
sa łem umo wę i by łem pew ny, że to jest ta sa ma fir ma, ale jesz cze się upew -
nia łem i py ta łem o to ku rie ra. Opła ta abo na men to wa mia ła wy no sić je dy nie
29 zł. Nie by ło mo wy o in nych opła tach. Tym cza sem ra chun ki, ja kie otrzy -
ma łem, są znacz nie wyż sze i po cho dzą od in nej fir my”. 

W co dzien nej prak ty ce, za rów no rzecz ni cy kon su men tów, jak i Urząd
Ochro ny Kon ku ren cji i Kon su men tów, z te go ro dza ju zgło sze nia mi spo ty ka -
ją się bar dzo czę sto. Z jed nej stro ny ma my do czy nie nia z nie uczci wy mi
prak ty ka mi do ty czą cy mi wpro wa dza ją ce go w błąd pre zen to wa nia ofer ty,
a z dru giej stro ny z cał ko wi tym i bez kry tycz nym za ufa niem kon su men tów
oraz nie ostroż no ścią. 

Skar gi po dob ne go ro dza ju do ty czą róż nych firm te le ko mu ni ka cyj nych.
Obec nie Urząd Ochro ny Kon ku ren cji i Kon su men tów po sia da upraw nie nie
do pu bli ka cji ostrze żeń o na ru sze niach do ko ny wa nych przez przed się bior -
ców wo bec kon su men tów. UOKiK wy dał ostrze że nie do ty czą ce dzia łań
ofe ru ją cej usłu gi te le ko mu ni ka cyj ne spół ki pGT, dzia ła ją cej pod na zwą
Te le fo nia pol ska ra zem. Do Urzę du Ochro ny Kon ku ren cji i Kon su men -
tów wpły nę ło oko ło 200 skarg kon su men tów do ty czą cych prak tyk spół ki
pGT w War sza wie. przed się bior ca ofe ru je usłu gi te le ko mu ni ka cyj ne przez
te le fon oraz w do mach klien tów. Skar gi kon su men tów, głów nie osób star -
szych i ich ro dzin, do ty czą wpro wa dza nia w błąd co do toż sa mo ści ope ra -
to ra, z któ rym za wie ra się umo wę oraz nie prze ka zy wa nia pod pi sa nych do -
ku men tów. pre zes UOKiK w po ło wie lu te go 2016 r. wsz czął po stę po wa nie
prze ciw ko pGT oraz zde cy do wał o ostrze że niu kon su men tów, po nie waż
prak ty ki spół ki mo gą po wo do wać znacz ne stra ty fi nan so we i nie ko rzyst -

ne skut ki dla sze ro kie go krę gu kon su men tów. Z ostrze że nia wy ni ka, że
dzia ła nia ope ra to ra po le ga ją na wpro wa dza niu w błąd, po przez po da wa -
nie się za ope ra to ra, z któ rym kon su ment ma ak tu al nie za war tą umo wę.
przed sta wi cie le pGT twier dzą po nad to, że pod pi sa nie do ku men tów to je -
dy nie zmia na do tych cza so wych wa run ków. W rze czy wi sto ści – klient
pod wpły wem błęd nych in for ma cji – zmie nia ope ra to ra i za wie ra no wą
umo wę. Ope ra tor do pusz cza się rów nież za nie cha nia po le ga ją ce go
na nie prze ka zy wa niu kon su men tom pod pi sa nych umów – za bie ra niu
wszyst kich do ku men tów przez przed sta wi cie li pGT. W związ ku z tym
klien ci o zmia nie ope ra to ra do wia du ją się po otrzy ma niu pierw szej fak tu -
ry. W efek cie więk szość skar żą cych do UOKiK kon su men tów nie mia ła
świa do mo ści z kim, kie dy i na ja kich wa run kach za war li umo wę. Mo gło to
unie moż li wiać od stą pie nie od niej. po nad to, oso by, któ re chcia ły od stą -
pić od umo wy, by ły ob cią ża ne opła ta mi w wy so ko ści od 500 do 1500 zł.
W ta kiej sy tu acji wie lu klien tów mo gło zde cy do wać się na kon ty nu owa nie
umo wy z pGT.

Zgod nie z usta wą o ochro nie kon ku ren cji i kon su men tów, ostrze że nia
są wy ko rzy sty wa ne w przy pad ku stwier dze nia przez Urząd szcze gól nie
uza sad nio ne go po dej rze nia sto so wa nia przez przed się bior cę nie le gal nej
prak ty ki, któ ra mo że na ra zić sze ro ki krąg kon su men tów na znacz ne stra ty
fi nan so we lub nie ko rzyst ne skut ki. Ostrze że nia są za miesz cza ne na stro nie
in ter ne to wej Urzę du.

Do dat ko wo prak ty ki pGT są przed mio tem dzia łań pre ze sa Urzę du Ko -
mu ni ka cji elek tro nicz nej pod ką tem zgod no ści z prze pi sa mi pra wa te le ko -
mu ni ka cyj ne go, w szcze gól no ści, czy spół ka wy ko nu je po łą cze nia te le fo -
nicz ne do kon su men tów, któ rzy nie wy ra zi li na to wcze śniej szej zgo dy.
Zgod nie z art. 172 pra wa te le ko mu ni ka cyj ne go za ka za ne jest uży wa nie
te le ko mu ni ka cyj nych urzą dzeń koń co wych i au to ma tycz nych sys te mów
wy wo łu ją cych dla ce lów mar ke tin gu bez po śred nie go, chy ba że abo nent
lub użyt kow nik koń co wy uprzed nio wy ra ził na to zgo dę. 

Konsumencie ufaj, ale sprawdzaj!  Nie po le gaj wy łącz nie na ust nych in -
for ma cjach i za pew nie niach oso by, któ ra dzwo ni lub przy cho dzi do two je -
go miesz ka nia. Sprawdź, co pod pi su jesz – zwy kle pierw sze zda nie umo wy
wska zu je na to, z kim jest ona za war ta. Umo wa za zwy czaj za wie ra cha -
rak te ry stycz ne dla ope ra to ra lo go. Je śli druk bu dzi za strze że nia, nie pod -
pi suj. Je śli już pod pi sa łeś – pa mię taj, że masz 14 dni na od stą pie nie
od umo wy. Aby sko rzy stać z te go pra wa, wy star czy w ter mi nie 14 dni
od dnia za war cia umo wy nadać w pla ców ce pocz to wej list za wie ra ją cy
oświad cze nie o od stą pie niu. Nie od kła daj umo wy do szu fla dy – nie re zy -
gnuj z pra wa do na my słu – nie ku puj „ko ta w wor ku”. Źró dło: UOKiK

PORADY

ZUS RADZI

Projekt edukacyjny dla młodzieży 
RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Konsumencie ufaj, ale sprawdzaj!

SOSNOWIEC

TV
+

Internet

Testuj na rozgrzewkę!

Test 

The Best! 

30 dni za

1 zł

Już dziś odwiedź Salon UPC i wybierz ofertę do testowania!

1 zł przez pierwszy miesiąc dotyczy Pakietu Telewizji Max z Internetem 30 Mb/s. Później opłata 139 zł przy 
umowie na 24 miesiące. Opłata instalacyjna 59,90 zł. Szczegóły w regulaminie promocji „Pakiet Optimum TV 
(2016-1)” w Salonach Sprzedaży UPC. CANAL+ Sport, Eleven i Eleven Sports dodatkowo płatne. 
Oferta ograniczona czasowo i terytorialnie. Ulotka nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. 
Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora sieci.

ul. Partyzantów 9A 
pon.-pt. 9:00-18:00                                              

 32 701 25 63 
 salon.sosnowiec@upc.pl 

CH Plejada 
 505 068 556 
 salon.sosnowiec2@upc.pl 

Mega power, mega fun

reklama reklama
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To było lato pełne wydarzeń! Światowe Dni Młodzieży, eskalator, Festiwal reggae, Wakacyjne grillowanie i Urodziny Małachowskiego już za nami

Duchowe wsparcie i wakacyjny chillout   

Wier ni z ca łe go świa ta przy by li do So snow ca
z oka zji Świa to wych Dni Mło dzie ży. Piel grzy -
mi 23 lip ca wzię li udział w uro czy sto ściach na Pla -
cu Pa pie skim w Kli mon to wie. Naj waż niej szym
punk tem ob cho dów by ła od pra wio na w wie lu ję -
zy kach msza świę ta. – Mam przy jem ność po wi tać
was – uczest ni ków Świa to wych Dni Mło dzie ży
w So snow cu, w sto li cy Za głę bia. Jak po wie dział,
świę tej pa mię ci bi skup Adam Śmi giel ski, nie za po -
mnia ny dusz pa sterz die ce zji so sno wiec kiej, Czer -
wo ne go Za głę bia, ale czer wo ne go z mi ło ści do Bo -
ga i do dru gie go czło wie ka. To tu sie dem na ście lat
te mu go ści li śmy pa pie ża -Po la ka Ja na Paw ła II.
Na pa miąt kę tam te go wy da rze nia to miej sce na -
zwa ne zo sta ło Pla cem Pa pie skim. Cie szę się, że
mo że my go ścić w na szym mie ście przed sta wi cie li
tak wie lu kul tur i na ro do wo ści. To wła śnie So sno -
wiec był i jest miej scem, gdzie Po la cy i przed sta -
wi cie le róż nych na ro do wo ści, kul tur i wy znań ży -
ją w zgo dzie, po sza no wa niu i sza cun ku. Po sza no -

wa nie dla dru gie go czło wie ka to war tość, o któ rej
trze ba pa mię tać za wsze. Po zdra wiam wszyst kich
piel grzy mów. Czuj cie się u nas jak u sie bie w do -
mu – mó wił do uczest ni ków spo tka nia pre zy dent
So snow ca Ar ka diusz Chę ciń ski. 

Oprócz du chow ne go wspar cia pod czas wa ka cji
przy szedł czas tak że na mu zycz ną za ba wę, le ni wy
od po czy nek i wspól ne spę dza nie cza su z ro dzi ną
i przy ja ciół mi. 

Grub son, Szy mon Cho dy niec ki, Le mon oraz
C -Bo ol by li gwiaz da mi te go rocz nej, szó stej już
edy cji Eska la to ra. Kon cer ty w ra mach wspól ne go
przed się wzię cia mia sta So sno wiec i ra dia Eska zo -
ba czyć moż na by ło na sce nie w Par ku Sie lec kim
w po ło wie wa ka cji, czy li 5 sierp nia.

Tra dy cyj nie, na es tra dzie wy stą pi ła czwór ka po -
pu lar nych ar ty stów, któ rzy cie szą się naj więk szym
uzna niem fa nów. Eska la tor, jak co ro ku, zgro ma dził
kil ku ty sięcz ną wi dow nię. Pro jekt jest au tor skim po -
my słem ra dia Eska Śląsk, któ re za pra sza wy ko naw -

ców, cieszących się naj lep szy mi wy ni ka mi słu chal -
no ści na an te nie ra dia i któ rych gwiaz dy świe cą naj -
moc niej. Tym ra zem tak że nie bra ko wa ło mu zycz nej
mo cy, do brej za ba wy i na gród dla pu blicz no ści. 

– Co ro ku je ste śmy na Eska la to rze. To obo -
wiąz ko wy punkt wa ka cji. Kon cert, jak zwy kle, był
su per. Grub son i C -Bo ol by li w su per for mie
i świet nie się ba wi li śmy. Co ro ku przy jeż dża ją
do nas tak że zna jo mi z Dą bro wy i Ka to wic. Cze -
ka my już na ko lej ną edy cję Eska la to ra – stwier dził
Piotr Stru zik z So snow ca. 

Z ko lei go rą ce ryt my reg gae kró lo wa ły w Par -
ku im. Jac ka Ku ro nia w Ka zi mie rzu na sa mo po -
że gna nie wa ka cji. 27 sierp nia w Ka zi mie rzu Gór -
ni czym od by ła się 10. ju bi le uszo wa edy cja Fe sti -
wa lu Reg gae. Wy stą pi li Ani mal Sec tion, Joh ny
Roc kers, Ko no pians oraz gość spe cjal ny z Nie -
miec, czy li Jah co ustix. Te go rocz ni wy ko naw cy za -
gra li ener ge tycz ne mie szan ki ja maj skich ryt mów,
reg gae, acu stic ro ots reg gae oraz dub i ska. Dzień

póź niej, w upal ną nie dzie lę ostat nie go dni wa ka -
cji, ca łe ro dzi ny spę dzi ły czas na Gór ce Śro dul -
skiej, gdzie od by ło się ko lej ne Wa ka cyj ne Gril lo -
wa nie na Chil lo ucie. Or ga ni za to rzy przy go to wa li
wie le atrak cji. Na dzie cia ków cze ka ło ko lo ro wa nie
twa rzy, zor bing, mo de lo wa nie ba lo nów, po ka zy
ba niek, gim na sty ka, warsz ta ty, dmu cha ny za mek,
kon kur sy i baj ki na te le bi mie. Nie za bra kło sce ny
mu zycz nej, wy stę pów i po ka zów mi li tar nych oraz
na gród dla miesz kań ców. Gril lo wa niem „do wo -
dził” Da mian Śpie wak, uczest nik ku li nar ne go
show te le wi zyj ne go oraz szef kuch ni Chi ca go Bar
& Re stau rant. 

Miesz kań cy nie mo gli na rze kać na nu dę przez
ca ły okres wa ka cji. Du żą po pu lar no ścią cie szy ły
się fil my wy świe tla ne w ki nie „He lios” w ra mach
„Kul tu ry Do stęp nej”, or ga ni zo wa ne kon cer ty, wy -
kła dy, wy ciecz ki, raj dy śla da mi miejsc hi sto rycz -
nych So snow ca oraz wiel kie uro dzi ny uli cy Ma ła -
chow skie go. SK

zdjęcia: Jakub Kubiczek

WakacyJNe grillOWaNie

FesTiWal reggae

eskalaTOr

ŚWiaTOWe DNi MłODZieży

zdjęcia: Joanna W
idurska

zdjęcia: M
aciej Łydek

zdjęcia: M
aciej Łydek
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Wraz z końcem sierpnia
w sosnowieckiej szkole Muzycznej
yamaha ruszają przygotowania
do nowego roku szkolnego. Jest
to jedyna placówka w Zagłębiu,
która prowadzi zajęcia muzyczne
dla osób w każdym wieku. Już
kilkumiesięczne niemowlęta
wraz z rodzicami mogą odkrywać
świat muzyki wszystkimi
zmysłami.

Ogrom nym po wo dze niem cie szą się za -
ję cia dla dzie ci w wie ku od 1,5 do 4 lat,
pod czas któ rych uczest ni cy wspól nie
śpie wa ją, gra ją, tań czą oraz ba wią się
wśród ró wie śni ków i ro dzi ców. Fan ta zja
i kre atyw ność są do dat ko wo wzmoc nio -
ne ry so wa niem i drob ny mi pra ca mi pla -
stycz ny mi. Pod czas tych za jęć nie ma
cza su na nu dę.

Po mię dzy 4 a 6 ro kiem ży cia przy -
pa da fa za naj sil niej sze go roz wo ju słu -
chu. Jest to waż ny etap dla edu ka cji mu -
zycz nej i przy szłe go roz wo ju zdol no ści
mu zycz nych i in te lek tu al nych. Dzie ci

w tym wie ku Szko ła Mu zycz na Yama -
ha w So snow cu za pra sza do udzia łu
w za ję ciach, któ re przy czy nią się
do roz wo ju słu chu ab so lut ne go, po czu -
cia har mo nicz ne go, a tak że wy czu cia
bar wy i fra zy mu zycz nej. Pod czas za jęć
ma li mu zy cy są za chę ca ni do po zna wa -
nia pod sta wo wych ele men tów mu zycz -

nych – me lo dii, ryt mu i har mo nii, a ja -
ko na rzę dzia na ucza nia wy ko rzy sty wa -
ne są key bo ar dy.

Dzie ci i mło dzież szkol na mo gą wy -
bie rać wśród róż nych pro gra mów in -
stru men tal nych oraz wo kal nych. Kla wi -
sze, czy li po pu lar ny key bo ard oraz pia -
ni no, czy stru ny gi ta ry kla sycz nej?

A mo że na uka śpie wu pod okiem pro -
fe sjo na li sty? Dla fa nów moc niej szych
brzmień znaj dzie się gi ta ra elek trycz na,
ba so wa lub per ku sja.

Zgod nie z po wie dze niem „na na ukę
ni gdy nie jest za póź no” w szko le Mu -
zycz nej Yama ha pro wa dzo ne są rów nież
za ję cia dla do ro słych, któ rzy chcą

wzbo ga cić swo je ży cie po przez czyn ne
zaj mo wa nie się mu zy ką w róż nych jej
for mach.

Szko ła Mu zycz na Yamaha za pra sza
oso by w każ dym wie ku, aby sprzy ja jąc
wła sne mu roz wo jo wi, zmie rzy li się ze
swo imi mu zycz ny mi ma rze nia mi i prze -
ży wa li ra dość pły ną cą z mu zy ko wa nia. BD

Muzykowanie z pasją

Śladami pamięci kopalni „Kazimierz – Juliusz” Teatr w bibliotece, czyli rusza…

„Ogrodowa1” wPałacu Schoena 2. Sosnowiecka Jesień
TeatralnaOSTATNiA DZiAłAJąCA

W SOSNOWCU KOpALNiA WęGLA
KAMieNNeGO
„KAZiMierZ – JULiUSZ” STAłA Się
BOhATerKą fOTOrepOrTAżU
ArKADiUSZA GOLi. prACe,
ZeBrANe NA WySTAWie
ZATyTUłOWANeJ „OGrODOWA 1”,
ZOSTANą WySTAWiONe W pAłACU
SChOeNA MUZeUM W SOSNOWCU
JUż 8 WrZeŚNiA. 

Głów na część eks po zy cji, oprócz
czę ści hi sto rycz nej pre zen tu ją cej
eks po na ty ze zbio rów Mu zeum,
do ty czą ce gór nic twa, za wie ra fo -
to gra fie Ar ka diu sza Go li, któ ry
przez kil ka ostat nich lat miał
moż li wość re je stro wa nia co -
dzien nej pra cy gór ni ków i ich ży -
cia. Ty tuł wy sta wy „Ogro do -
wa 1” od no si się wprost do ad re -
su ko pal ni. Fo to graf za po mo cą
obiek ty wu opo wia da hi sto rię
o ży ciu, cięż kiej pra cy gór ni ków
i ostat nich mie sią cach za my ka -

nej ko pal ni. W ten spo sób po -
wsta ła opo wieść o ży ciu i przy -
wią za niu lu dzi do pra cy i swo je -
go miej sca na zie mi. Au tor nie
tyl ko ro bił zdję cia, ale i roz ma -
wiał z pra cow ni ka mi ko pal ni
na róż ne te ma ty, dla te go fo to gra -
fie zo sta ły opa trzo ne krót ki mi
wspo mnie nia mi. 

Wy sta wie bę dzie to wa rzy -
szył 148-stro ni co wy al bum „Ogro -
do wa1”, któ ry za wie ra80 fo to gra fii
prze pla ta nych wspo mnie nia mi gór -
ni ków. Wpro wa dze niem doal bu mu
bę dzie m. in. tekst na pi sa ny przez
Mar ka Twa ro ga, ju ro ra kon kur su
Grand Press i re dak to ra na czel ne go
„Dzien ni ka Za chod nie go”. 

Ar ka diu sza Go la jest człon -
kiem Związ ku Pol skich Ar ty stów,
fo to re por te rem „Dzien ni ka Za -
chod nie go”, a obec nie dok to ran -
tem w in sty tu cie Fo to gra fii Twór -
czej Uni wer sy te tu Ślą skie go
w Opa vie. Je go pra ce pre zen to -
wa ne by ły w naj waż niej szych
pol skich wy daw nic twach fo to gra -
ficz nych, ga le riach i mu ze ach.
Jest lau re atem licz nych kon kur -
sów, a tak że au to rem in dy wi du al -
nych wy staw te ma tycz nych. 

Wer ni saż od bę dzie się 8 wrze -
śnia o go dzi nie 18.00 w Pa ła cu
Scho ena Mu zeum w So snow cu
przy uli cy Che micz nej 12. Wy sta -
wa po trwa do 16 paź dzier ni ka.
Wstęp na wy sta wę po 8 wrze śnia
jest płat ny, z wy jąt kiem so bót. Bi -
let nor mal ny w ce nie 7 zł, a ulgo -
wy w ce nie 4 zł. Eks po zy cję bę -
dzie moż na oglą dać od wtor ku
do so bo ty w godz. od 10.00
do 17.00, a w nie dzie le od 12.00
do 17.00. SK

zdjęcia: arc Szkoła M
uzyczna Yam

aha 

Uczestnicy zajęć rozwijają słuch, wyczucie rytmu, uczą się grać na wybranych instrumentach i świetnie się bawią. 

Wo kół po sta ci Ja na Do rma na,
ak to ra, re ży se ra, pe da go ga, twór -
cy eks pe ry men tal ne go te atru
dzie cię ce go w So snow cu, za ło -
ży cie la i wie lo let nie go dy rek to -
ra Te atru Dzie ci Za głę bia w Bę -
dzi nie bę dzie skon cen tro wa na 2.
edy cja So sno wiec kiej Je sie ni Te -
atral nej, któ rą or ga ni zu je Miej -
ska Bi blio te ka Pu blicz na w So -
snow cu. Je sień Te atral na ru -
sza 13 wrze śnia i po trwa do 14
paź dzier ni ka.

Dla ma łych i du żych mi ło -
śni ków te atru przy go to wa no
licz ne atrak cje, m. in. wy sta wę
„Jan Do rman no sił te atr w so -
bie”, warsz ta ty me to dycz ne,
wy ciecz kę do te atru czy za ję cia
pla stycz ne. Od bę dą się tak że
spo tka nie z Iwo ną Do wsi las,
cór ką Ja na Do rma na i pre ze -
sem fun da cji je go imie nia, spo -
tka nia z ak to ra mi, a wy da rze -

nie pod su mu je wiel ka ga la fi -
na ło wa. 

Pod sta wo wym ce lem pro jek -
tu, któ ry jest skie ro wa ny głów nie
do dzie ci, jest nie tyl ko prze ka -
za nie wie dzy o Ja nie Do rma nie,
ale przede wszyst kim za ini cjo -
wa nie dzia łań na rzecz re ali za cji
za ło żeń do rma now skiej teo rii te -
atru w prak ty ce. Pla no wa ne
przed się wzię cie bę dzie nie tyl ko
hoł dem zło żo nym te mu wy bit -
ne mu twór cy te atru w 30. rocz -
ni cę je go śmier ci, ale też za chę -
tą dla mło de go po ko le nia do ak -
tyw ne go uczest nic twa w ży ciu
kul tu ral nym mia sta i re gio nu.

Pro jekt po wsta je przy współ -
udzia le Fun da cji im. Ja na Do -
rma na w Bę dzi nie. Ho no ro wy
pa tro nat nad im pre zą ob jął Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So -
snow ca, a pa tro nat me dial ny
„Ku rier Miej ski”. SK

arc Pałac Schoena M
uzeum

 w
 Sosnow

cu / Paw
eł W

ięcław
ek

Pracownicy Muzeum podczas prac nad przygotowaniem
wystawy. 
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Umowa na wykonanie ogrodu jordanowskiego w parku im. Jacka Kuronia w Kazimierzu została już podpisana. Od kilku tygodni trwają intensywne prace 

To będzie ogród jak z bajki
Rów no 120 dni ma wy ko naw ca, czy li

spół ka Kris bud z Trze bi ni, na re ali za cję
naj więk sze go ogro du jor da now skie go
w So snow cu. Dru gi ogród w mie ście,
któ ry sta nie się miej scem za ba wy, roz -
ryw ki i wy po czyn ku, nie tyl ko dla dzie -
ci, ale i do ro słych, bę dzie się mie ścił
w par ku im. Jac ka Ku ro nia w Ka zi mie -
rzu i zaj mie po wierzch nię trzy ra zy więk -
szą, niż ogród jor da now ski w po bli żu Ze -
spo łu Szkół Mu zycz nych. Bę dzie kosz to -
wał 3 mln zło tych, któ re zo sta ną na ten
cel prze zna czo ne z bu dże tu mia sta. Umo -
wa na re ali za cję ogro du zo sta ła 12 lip ca
pod pi sa na w Urzę dzie Miej skim. Te ren
prac, gdzie jest pro wa dzo na in we sty cja,
zo stał od gro dzo ny od po zo sta łej czę ści.
Po ja wi ły się ta bli ce in for ma cyj ne dla
miesz kań ców i wła ści we ozna ko wa nia.

– Wszyst ko idzie zgod nie z har mo no -
gra mem. Je ste śmy już na fi ni szu prac
ziem nych i wy ty cza nia głów nych ale jek
i prze bu do wa niu przy łą cza wod ne -
go – mó wi Ma te usz Ry ka ła, za stęp ca pre -
zy den ta So snow ca. – Za chwi lę roz pocz -
ną się pra ce bru kar skie i oczom miesz -
kań ców uka żą się alej ki. Po tem
przej dzie my do te go, co naj waż niej sze,
czy li do sta wy i mon ta żu urzą dzeń, po sta -
wie nia ogro dze nia i mo ni to rin gu, by
zgod nie z pla nem in we sty cja zo sta ła za -
koń czo na – do da je. 

Ory gi nal ne i fan ta zyj ne urzą dze nia
za ba wo we dla dzie ci, alej ki spa ce ro we,

ław ki i fon tan na to tyl ko nie któ re ele -
men ty ogro du, ja kie zo sta ną roz miesz -
czo ne na po wierzch ni 13 tys. me trów kw.
w par ku w Ka zi mie rzu. Ca ły ogród bę -
dzie ogro dzo ny i oświe tlo ny, a przed wan -
da la mi ochro nę bę dzie za pew niał za in sta -
lo wa ny mo ni to ring.

– My ślę, że miesz kań cy bę dą dum ni
z te go miej sca, gdzie bę dzie moż na przy -
jem nie spę dzać czas. To je den z naj więk -
szych pro jek tów w na szym wo je wódz -

twie. Obej mu je on mię dzy in ny mi za in -
sta lo wa nie urzą dze nia, któ re go nie ma
w jesz cze wo je wódz twie ślą skim i na po -
łu dniu Pol ski. To urzą dze nie, na któ rym
w tym sa mym cza sie mo że ba wić się ze
so bą kil ka dzie siąt dzie ci. Po ja wią się tak -
że cie ka we na sa dze nia w fi nal nym eta pie,
któ ry mi zre kom pen su je my wy cin kę
drzew, ja ka by ła ko niecz na do umiej sco -
wie nia wszyst kich urzą dzeń – pod kre śla
wi ce pre zy dent. 

Pro jekt ogro du zo stał opra co wa ny
przez Pra cow nię Pro jek to wą AIM Ar ka -
diusz Miś kie wicz. Ogród bę dzie po dzie -
lo ny na kil ka czę ści. Obej mie m. in. stre -
fę pla cu za baw, stre fę spor tu i stre fę od po -
czyn ku. Pojawi się stre fa za baw dla
ma łych dzie ci z urzą dze nia mi, któ re bę -
dą mia ły baj ko wy wy gląd. Bę dą huś taw -
ki, waż ki, bu ja ki oraz urzą dze nia do za -
baw w pia sku. W bli skiej od le gło ści stre -
fy dla ma lu chów znaj dą się urzą dze nia

mu zycz ne. W stre fie dla śred nich dzie ci
za mon to wa ne zo sta ną m. in. urzą dze nia
na sprę ży nach, sy mu la tor de sko rol ki oraz
ro deo i ru cho ma li nia. W ogro dzie znaj -
dzie się też miej sce dla li na rium, pierw -
szy te go ty pu obiekt w So snow cu oraz
zjeżdżalni na usy pa nym pa gór ku. W stre -
fie od po czyn ku za mon to wa ne zo sta ną
spe cjal ne sto ły z sie dzi ska mi. W środ ku
ogro du, do któ re go bę dą pro wa dzi ły alej -
ki, zo sta nie wy bu do wa na fon tan na wraz
z urzą dze nia mi try ska ją cy mi wo dą. Ca -
łość zo sta nie oto czo na ław ką. Obok alej -
ki po wsta nie rów nież per go la, któ ra w no -
cy bę dzie pod świe tlo na. Ścież ki zo sta ną
wy ko na ne z eko lo gicz nej wo do prze pusz -
czal nej na wierzch ni, co za po bie gnie m.
in. po wsta wa niu ka łuż. Po zo sta łe alej ki
w ogro dzie bę dą mia ły układ swo bod ny,
co ozna cza, że bę dą się wi ły wo kół ist nie -
ją ce go drze wo sta nu.

–  To bę dzie je den z więk szych ogro -
dów jor da now skich, któ ry na sza fir ma za -
mie rza wy ko nać. Ma my już do świad cze -
nia w tym za kre sie, bo to ko lej ny ogród,
ja ki bę dzie my bu do wać – mó wił pod czas
pod pi sy wa nia umo wy Krzysz tof Głuch,
pre zes za rzą du spół ki Kris bud, któ ra
w So snow cu by ła  od po wie dzial na za re -
ali za cję II eta pu ogro du po li sen so rycz ne -
go przy ul. Ostro gór skiej.

Plac bu do wy zo stał prze ka za ny 18 lip -
ca, a pra ce ma ją za koń czyć się w po ło wie
li sto pa da. SK

Wizualizacja ogrodu jordanowskiego w parku w Kazimierzu. 

arc UM w Sosnowcu
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Wraz z po cząt kiem ro ku szkol ne go w so sno -
wiec kich pla ców kach oświa to wych roz pocz -
nie się ry wa li za cja w ra mach II edy cji kon -
kur su „So sno wiec ki Li der Eko lo gii”, któ re -
go or ga ni za to rem oraz fun da to rem na gród
jest Miej skie Przed się bior stwo Go spo dar ki
Od pa da mi Sp. z o.o. w So snow cu.

– Waż nym aspek tem dzia łal no ści na sze -
go przed się bior stwa jest ak tyw ność edu ka -
cyj na, ukie run ko wa na na pod kre śla nie isto -
ty re cy klin gu, postępowania su row ców oraz
wła ści we go postępowania z od pa da mi w na -
szych do mach. Kon kurs „So sno wiec ki Li der
Eko lo gii” jest jed nym z ele men tów na szych
dzia łań w tym kie run ku – mó wi Agniesz ka
Zię ta ra, ko or dy na tor ka kon kur su z ra mie nia
MPGO. – Po przed nia edy cja kon kur su spo -
tka ła się ze wspa nia łym od ze wem i wiel kim
za an ga żo wa niem naj młod szych miesz kań -
ców na sze go mia sta. Już dziś za chę ca my
do udzia łu w zbiór ce su row ców w no wym
ro ku szkol nym – do da je. 

„So sno wiec ki Li der Eko lo gii” or ga ni zo -
wa ny jest przy współ pra cy z Wy dzia łem
Ochro ny Śro do wi ska i Rol nic twa Urzę du
Miej skie go w So snow cu oraz pod pa tro na tem
pre zy den ta So snow ca i pa tro na tem me dial -
nym „Ku rie ra Miej skie go”. Jest to kon kurs
zbiór ki su row ców wtór nych w po sta ci zu ży -
tych ba te rii i ma ku la tu ry. Po dob nie jak
w ubie głym ro ku szkol nym, na po szcze gól -
nych eta pach pro wa dzo ny bę dzie ran king
cząst ko wy, ogła sza ny m. in. na ła mach „Ku -
rie ra Miej skie go”. Li de rom ran kin gu MPGO
za pew nia atrak cyj ne na gro dy, a roz strzy gnię -
cie kon kur su, tra dy cyj ne, na stą pi w czerw cu,
na za koń cze nie ro ku szkol ne go. red

Rusza II edycja konkursu
ekologicznego
„Sosnowiecki Lider
Ekologii”

Jak pozyskać środki na termomodernizację i walczyć z niską emisją? 

Budowa Hospicyjnego centrum Wsparcia Opiekuńczo-rehabilitacyjno-Psychologicznego rozpoczęta!

Akt pod budowę hospicjum podpisany 
Krzysz tof Po lacz kie wicz

Uro czy stość pod pi sa nia i wmu ro wa nia
ak tu erek cyj ne go roz po czy na ją ce go bu -
do wę so sno wiec kie go Ho spi cjum im.
św. To ma sza Apo sto ła od by ła się 20 lip -
ca. W uro czy sto ści wzię li udział m. in.
przed sta wi cie le ho spi cjum z pre zes
Mał go rza tą Cza plą,  bi skup so sno wiec ki
Grze gorz Ka szak oraz wła dze sa mo rzą -
do we So snow ca, z pre zy den tem Ar ka -
diu szem Chę ciń skim oraz prze wod ni -
czą cym Ra dy Miej skiej Wil hel mem Zy -
chem.

– To dla nas wiel ki dzień. Dzię ku ję
wszyst kim, któ rzy przy czy ni li się
do urze czy wist nie nia na szych pla nów.
Pra ce w bu dyn ku po da ro wa nym nam
przez gmi nę za 1 pro cent war to ści już
trwa ją, na ra zie wła snym sump tem, rę -
ka mi m. in. na szych wo lon ta riu szy. Nie -
ba wem plac bu do wy zo sta nie od da ny
w rę ce fir my, któ ra bę dzie od po wia da ła
za prze bieg in we sty cji – mó wi ła pod czas
uro czy sto ści Mał go rza ta Cza pla, pre zes
za rzą du Ho spi cjum So sno wiec kie go im.
Św. To ma sza Apo sto ła. 

Budowa nie byłaby możliwa,
gdyby nie wsparcie darczyńców
i wpływy z 1 proc. podatku.

So sno wiec kie ho spi cjum przy wspar ciu
mia sta otrzy ma ło pra wie 5,5 mln zł do -
fi nan so wa nia z Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ślą skie go

na ada pta cję i roz bu do wę po da ro wa ne -
go przez gmi nę za 1 pro cent war to ści
bu dyn ku przy uli cy Hu ba la -Do brzań -
skie go 131. Bu do wa nie by ła by moż li wa
bez środ ków zgro ma dzo nych przez fun -
da cję od dar czyń ców i z 1 pro cent po dat -
ku. Dzię ki te mu ze bra no do dat ko wo
ok. 3,3 mln zł.

– Dziś spo ty ka my się pod czas sym bo -
licz nej uro czy sto ści na pla cu bu do wy.
Za kil ka na ście mie się cy po now nie bę -
dzie my się tu taj wi dzieć, ale już w mo -
men cie, gdy bu do wa zo sta nie za koń czo -
na. Mam na dzie ję, że wszyst ko pój dzie
spraw nie i bu dy nek zo sta nie w ter mi nie
od da ny tak, aby słu żył  cho rym i po trze -
bu ją cym opie ki. Od lat wspie ra łem tę
szcze gól ną ini cja ty wę. Cie szę się, że ja ko
pre zy dent So snow ca mo gę mieć w tym
skrom ny udział, bo za ta ki na le ży uznać
de cy zję mia sta o prze ka za niu bu dyn ku,
w któ rym bę dzie się znaj do wać ho spi -
cjum. Gdy by by ła ta ka praw na moż li -
wość, od da li by śmy bu dy nek cał ko wi cie
za dar mo tym wspa nia łym lu dziom, któ -
rzy ro bią wiel kie rze czy na rzecz po trze -
bu ją cych – po wie dział pre zy dent So snow -
ca, Ar ka diusz Chę ciń ski.

Po cząt ki ho spi cjum się ga ją ro -
ku 1996. Wów czas to w pa ra fii św. To -
ma sza Ap. od by ło się z ini cja ty wy pro -
bosz cza ks. Ja na Szko ca spo tka nie in -
for ma cyj ne na te mat opie ki ho spi cyj nej.
Opie kę nad pierw szym cho rym ho spi -
cjum prze ję ło 2 grud nia 1996 r. Szyb ko
jed nak in for ma cja ro ze szła się i do ma -
leń kiej sie dzi by w pa ra fii zgła sza li się

po trze bu ją cy z ca łe go mia sta.  W ma -
ju 1999 r. ho spi cjum prze nio sło się
do sta cji so cjal nej Ca ri tas przy ul. Naf -
to wej, a na stęp nie w grud niu 1999 r. zo -
sta ło za re je stro wa ne ja ko NZOZ Ho spi -
cjum św. To ma sza. Ro kiem prze ło mo -
wym w roz wo ju or ga ni za cji był 2005.
Licz ba chęt nych osób do włą cze nia się
w opie kę ho spi cyj ną by ła na ty le du ża,
że za pew nio no pod opiecz nym sta ły dy -
żur ca ło do bo wy pod te le fo nem – rów -
nież w dni wol ne od pra cy i świę ta.
Trzy la ta póź niej ho spi cjum prze nio sło
się do no wej sie dzi by tzw. „pla strów
mio du”, co po zwo li ło na re je stra cję Po -
rad ni Opie ki Pa lia tyw nej. – Rok póź niej
pod ję li śmy de cy zję o ko niecz no ści roz -

sze rze niu do tych cza so wej opie ki do mo -
wej o opie kę sta cjo nar ną. W grud -
niu 2009 r. za re je stro wa li śmy Fun da cję
na rzecz bu do wy i funk cjo no wa nia Ho -
spi cjum św. To ma sza Apo sto ła, któ rej
ce lem by ło głów nie pod ję cie ini cja tyw
przy śpie sza ją cych bu do wę ho spi cjum
sta cjo nar ne go. Jak wi dać, tro chę to
wszyst ko trwa ło, ale ca ły czas krok
po kro ku zbli ża my się do osią gnię cia
za mie rzo ne go ce lu. Te raz ży je my tą
wspa nia łą wia do mo ścią o do fi nan so wa -
niu, któ re umoż li wi nam prze pro wa dze -
nie in we sty cji w spo sób cią gły i bez ko li -
zyj ny, dla te go na sza ra dość nie ma gra -
nic.  Bę dzie to kom plek so we cen trum
wspar cia, za pew nia ją ce opie kę dzien ną

i ca ło do bo wą, opie kę wyręczającą opie -
ku nów i wzmac nia ją cą śro do wi sko,
w któ rym oso ba cho ra, za leż na czu je się
naj le piej.  Współ pra ca na szej or ga ni za -
cji  ja ko or ga ni za cji po za rzą do wej z sa -
mo rzą dem jest po pro stu wzor co wa
i za nią dzię ku je my pre zy den tom i rad -
nym. Dzię ku ję też so sno wi cza nom i po -
dat ni kom z in nych miast, któ rzy prze ka -
zu ją  na rzecz bu do wy ho spi cjum swój 1
pro cent z po dat ku. Bez tej for my wspar -
cia nie by li by śmy w sta nie uzbie rać
pra wie 35 –pro cen to we go wkła du wła -
sne go w in we sty cję  – tłu ma czy Mał go -
rza ta Cza pla.

Centrum wsparcia będzie
służyło mieszkańcom 
nie tylko Sosnowca, 
ale i całego Zagłębia.

– Te raz dzię ki do fi nan so wa niu ze
środ ków unij nych i wie lo let nie mu za -
an ga żo wa niu ogrom nej licz by osób
mo że ru szyć prze bu do wa bu dyn ku.
Chciał bym przy po mnieć, że ta kie roz -
wią za nie po par li wszy scy so sno wiec cy
rad ni. Ja ko prze wod ni czą cy Ra dy
Miej skiej i oso ba ca łym ser cem wspie -
ra ją ca bu do wę ho spi cjum, chciał bym
wszyst kim ser decz nie po dzię ko wać
za po moc. Te raz przed na mi du że wy -
zwa nie. Li czę, że w cią gu naj bliż szych
ty go dni za cznie my bu do wę – mó wi
Wil helm Zych, prze wod ni czą cy RM
w So snow cu.

Symboliczny akt erekcyjny został wmurowany. Teraz przyszedł czas na
budowę hospicjum. 

Maciej  Łydek

Pierw szy i je dy ny w wo je wódz twie punkt in for ma cyj ny dla miesz -
kań ców oraz pod mio tów z te re nu So snow ca, czy li np. spół dziel -
ni, wspól not miesz ka nio wych oraz firm o moż li wo ściach i me to -
dach po zy ska nia środ ków unij nych na przed się wzię cia z za kre su
ter mo mo der ni za cji, ogra ni cze nia ni skiej emi sji i oszczę dza nia
ener gii, roz po czął dzia łal ność już 1 wrze śnia. Wo je wódz ki Fun -
dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej nie od płat nie
prze szko lił pra cow ni ków Urzę du Miej skie go, któ rzy pro wa dzą
biu ro. Punkt mie ści się w cen trum So snow ca, w bu dyn ku UM
przy ul. Mo ścic kie go 14 na IV pię trze, po kój 413. In for ma cje
moż na uzy skać tak że pod nr tel. 32 296 07 72, 32 296 07 73 lub
kon tak to wać się za po mo cą pocz ty elek tro nicz nej, kie ru jąc py ta -
nia na ad res: a.racz ka@um.so sno wiec.pl.

Punkt zo stał otwar ty w ra mach dzia ła nia 1.7.1 „Wspie ra nie efek -
tyw no ści ener ge tycz nej w bu dyn kach miesz kal nych w ko nur ba cji ślą -
sko -dą brow skiej” oraz pro jek tu pn. „Ogól no pol ski sys tem wspar cia
do rad cze go dla sek to ra pu blicz ne go, miesz ka nio we go oraz przed się -
bior ców w za kre sie efek tyw no ści ener ge tycz nej oraz OZE”. SK

Punkt już działa

Daj znać, gdzie jest potrzebny kosz
Wła dze mia sta po raz ko lej ny wsłu chu ją się w opi nie miesz kań -
ców. Tym ra zem Urząd Miej ski cze ka na in for ma cje, gdzie
na miej skim te re nie po trzeb ne są ko sze na śmie ci.

– Od czerw ca or ga ni zu je my tzw. Ka wia ren ki Oby wa tel skie. To
otwar te spo tka nia z miesz kań ca mi, w trak cie któ rych wsłu chu je my
się w głos miesz kań ców i roz ma wia my o naj waż niej szych dla nich
spra wach. Sierp nio wą edy cję po świę ci li śmy sprzą ta niu po swo im
pu pi lu – mó wi pre zy dent So snow ca Ar ka diusz Chę ciń ski.

Wte dy wła śnie so sno wi cza nie po ru szy li pro blem bra ku ko -
szy na psie od cho dy, wska zu jąc, że są miej sca, gdzie bra ku je po -
jem ni ków. – Chce my to zmie nić, ale wspie ra jąc się pań stwa su -
ge stia mi, dla te go cze ka my na pro po zy cje, gdzie po wi nien po ja -
wić się ta ki po jem nik – do da je pre zy dent.

In for ma cje pro si my kie ro wać na ad res: kon sul ta cje@um.so -
sno wiec.pl z okre śle niem lo ka li za cji (np. ad res lub cha rak te ry -
stycz ny punkt) i ewen tu al nym wska za niem np. na map ce. Jest
jed nak bar dzo istot ny wa ru nek, któ ry mu si speł niać da na lo ka li -
za cja – mu si być to te ren na le żą cy do gmi ny. Po ze bra niu pro po -
zy cji służ by miej skie przyj rzą się su ge stiom miesz kań ców i gdzie
bę dzie to moż li we, roz sta wią ko sze. KP
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Zatoki przynosowe – skuteczna diagnoza i leczenie

Dr n. med. Mariusz Kozłowski
zdradza, jak wygląda prawidłowa
diagnostyka i leczenie zatok
przynosowych. 

Nos i za to ki przy no so we są ele men tem
gór ne go od cin ka dróg od de cho wych.
To zło żo ne prze strze nie po wietrz ne
w re jo nie twa rzo wej czę ści czasz ki.

roz wi ja ją się stop nio wo od uro dze nia
do do ro sło ści. Na rzą dy te bio rą udział
w przy go to wa niu po wie trza at mos fe -
rycz ne go, za nim do sta nie się do płuc
(oczysz cza nie, na wil ża nie, ogrze wa -
nie). Sta no wią istot ną ba rie rę obron ną
przed szko dli wy mi czyn ni ka mi śro do -
wi ska ze wnętrz ne go czło wie ka, rów -
nież przed aler ge na mi śro do wi sko wy -
mi. Ob ja wy ta kie jak: ból re jo nu twa rzy,
rop na wy dzie li na z no sa, za cie ka nie
wy dzie li ny z no sa do gar dła, nie droż ny
nos, za bu rze nia wę chu, prze wle kłe
zmę cze nie i in ne mo gą świad czyć
o prze wle kłym za pa le niu no sa i za tok
przy no so wych. pa cjen ci z te go ty pu
do le gli wo ścia mi sta no wią znacz ny od -
se tek cho rych w ga bi ne tach me dy cy ny
ro dzin nej, a przede wszyst kim w po -
rad niach i ga bi ne tach la ryn go lo gicz -
nych. pro blem ist nie je, po nie waż na si -
le nie ob ja wów za pa le nia za tok sto sun -
ko wo czę sto sta je się po wo dem ab sen -
cji w pra cy, szko le oraz w zwy kłym co -
dzien nym eg zy sto wa niu czło wie ka. po -
wszech nie wia do mo, że ist nie je wie le
przy czyn za pa le nia no sa i za tok – aler -
gie, in fek cje, za bu rze nia hor mo nal ne,
za bu rze nia ana to mii (bu do wy) no sa
i za tok, le ki. Dia gno sty ka jest zło żo na,

a te ra pia far ma ko lo gicz na czę sto dłu -
ga i nie ste ty, nie za wsze sku tecz na.
Osta tecz nie wła ści wą dia gno sty kę
prze pro wa dza la ryn go log, a ta kie ba -
da nia jak en do sko pia no sa i za tok
z uży ciem opty ki oraz ba da nie to mo -
gra fii kom pu te ro wej w trzech pro jek -
cjach sta no wią dzi siaj pod sta wę pod ję -
cia de cy zji co do wła ści we go le cze nia.
W wie lu pla ców kach la ryn go lo gicz -
nych, obec nie nie tyl ko kli nicz nych, wy -
ko nu je się le cze nie ope ra cyj ne za tok.
W uprosz cze niu mó wiąc, to tak zwa ny
feSS – czyn no ścio wa chi rur gia za tok.
Obec nie jest to stan dard le cze nia ope -
ra cyj ne go w tym za kre sie, ry go ry stycz -
nie prze strze ga ny rów nież w na szym
szpi ta lu. Za bieg feSS po le ga na usu -
nię ciu przy czyn i skut ków cho rób no sa
i za tok przy no so wych po przez wy ko -
rzy sta nie za awan so wa nych tech nik
opty ki i en do sko pii, a w czę ści uza sad -
nio nych przy pad ków pod par ty me to -
da mi na wi go wa nia chi rur gii z uży ciem
no wo cze snej dia gno sty ki ob ra zo wej
TK. Za da niem feSS jest przy wró ce nie
ta kich wa run ków ana to micz nych jam
no sa i za tok przy no so wych, któ re
uspraw nią ewa ku ację wy dzie li ny i wy -
mia nę po wie trza te go re gio nu gór nych

dróg od de cho wych oraz w okre sie po -
ope ra cyj nym za pew nią lep szy do stęp
le ków do za tok. Wy ko nu je się ją wte dy,
gdy za wo dzą me to dy le cze nia za cho -
waw cze go, far ma ko lo gicz ne go, bal ne -
olo gicz ne go pro wa dzo ne go we dług
obo wią zu ją cych al go ryt mów le kar -
skich w po rad ni le ka rza ro dzin ne go lub
la ryn go lo gicz nej. Czyn no ścio wa chi rur -
gia za tok wy ko ny wa na jest więc w ce -
lu po pra wy kom for tu ży cia pa cjen ta.
Mam tu na my śli po pra wę wę chu, od -
dy cha nia przez nos, ja ko ści snu. Ze
wzglę du na za kres ope ro wa nych tka -
nek i re gion cia ła (sil ne uner wie nie czu -
cio we) za bieg wy ko ny wa ny jest w peł -
nym znie czu le niu ogól nym. Czas trwa -
nia ope ra cji jest in dy wi du al ny i za le ży
od wie lu czyn ni ków, np. krwa wie nia.
Za bieg prze pro wa dzo ny jest w osło nie
an ty bio ty ko wej oraz z za cho wa niem
pro fi lak ty ki prze ciw za krze po wej. po -
bra ne pod czas ope ra cji tkan ki ba da się
pod mi kro sko pem w pra cow ni hi sto pa -
to lo gicz nej, a wy nik kon sul tu je na wi zy -
cie kon tro l nej. prze ciw wska za nia mi
do pla no we go feSS są: brak zgo dy pa -
cjen ta, czyn na in fek cja, mie siącz ka,
nie do krwi stość, nie wy rów na na cu krzy -
ca, nie wy rów na ne za bu rze nia hor mo -

nal ne, za ostrze nie cho rób ukła do wych
tkan ki łącz nej, nie wy rów na na cho ro ba
nie do krwien na, za bu rze nia ryt mu ser -
ca oraz nie wy rów na ne ci śnie nie tęt ni -
cze, za bu rze nia krze pli wo ści krwi i in -
ne. Je śli więc w wy ni ku wy ko na nych
przed za bie giem ope ra cyj nym ba da -
niach la bo ra to ryj nych i ob ra zo wych zo -
sta ną ujaw nio ne ewi dent ne od chy le nia
od norm, za bieg mo że być od ro czo ny.
Ope ra cje ze wska zań ży cio wych wy ko -
ny wa ne są przede wszyst kim z za cho -
wa niem ko rzy ści dla pa cjen ta i po wyż -
sze prze ciw wska za nia nie mu szą mieć
prak tycz ne go za sto so wa nia. Bez po -
śred nio po za bie gu cho ry ma za pew -
nio ną opie kę le kar ską i pie lę gniar ską
z mo ni to ro wa niem ci śnie nia tęt ni cze go
krwi, tęt na, od de chu, krwa wie nia i in -
nych czyn no ści ży cio wych. Le ki po da -
wa ne są zgod nie z pro ce du rą zwal cza -
nia bó lu, pro ce du rą an ty bio ty ko te ra pii
oko ło ope ra cyj nej oraz pro fi lak ty ką
prze ciw za krze po wą. Opa tru nek we -
wnętrz ny usu wa się ru ty no wo w dru -
giej do bie po za bie gu. po opusz cze niu
od dzia łu cho ry zo sta je po uczo ny przez
le ka rza ope ru ją ce go od no śnie dal -
szych czyn no ści zwią za nych z to a le tą
no sa, le ków oraz dal szych kon tro li le -

kar skich. W przy pad kach pra wi dło wej
kwa li fi ka cji cho rych do feSS, nie wy ko -
na nie go z za sto so wa niem w za mian
tyl ko me tod al ter na tyw nych (far ma ko -
lo gicz nych), oka zu je się zwy kle nie sku -
tecz ne. Od wle ka nie ope ra cji w cza sie
mo że skut ko wać po stę pem zmian cho -
ro bo wych za tok, np. szyb szym roz ro -
stem po li pów no so wych. Ope ra cja, sta -
no wiąc je den z klu czo wych ele men tów
te ra pii scho rzeń no sa i za tok, ma rów -
nież za za da nie po pra wę pe ne tra cji le -
ków apli ko wa nych do no sa, ze ste ro -
ida mi włącz nie. feSS wy ko na ny po od -
po wied nio dłu giej ob ser wa cji cho re go
w am bu la to rium, po łą czo nej z ba da -
niem en do sko po wym, no wo cze sną
dia gno sty ką ob ra zo wą, jak to mo gra fia
wy ko na ną na wła ści wym eta pie le cze -
nia cho re go, da je naj lep sze wy ni ki dłu -
go trwa łych wy le czeń pa cjen tów ze
scho rze nia mi za tok przy no so wych. 
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rada seniorów zaprasza na sosnowieckie Dni seniora

Wielka feta z seniorami

SeNiOrZy LUBią, pOTrAfią i ChCą Się BAWić!
UDOWODNią TO pODCZAS DNi SeNiOrA, 
KTóre rADA SeNiOróW MiASTA SOSNOWCA 
Z pOMOCą WyDZiAłU pOLiTyKi SpOłeCZNeJ UM
OrGANiZUJe pO rAZ pierWSZy. iMpreZA,
ZOrGANiZOWANA Z DUżyM rOZMACheM, 
BęDZie TrWAłA Aż DWA DNiA, A epiCeNTrUM
WyDArZeń BęDZie Się rOZGryWAć W pArKU
SieLeCKiM 1 i 2 pAźDZierNiKA.

– Za pra sza my wszyst kich do Par ku Sie lec kie go.
Za pla no wa li śmy wie le atrak cji, kon kur sów z na gro -
da mi dla miesz kań ców i ar ty stycz ne wy stę py, łą -
czą ce po ko le nia, od przed szko la ków po mło dzież.
Im pre zę or ga ni zu je my już od kwiet nia, ale po wo li
zbli ża my się do koń ca i ma my pra wie wszyst ko za -
pię te na ostat ni gu zik – mó wi Je rzy Kar piń ski, prze -
wod ni czą cy Ra dy Se nio rów. – To bę dzie im pre -
za mię dzy po ko le nio wa. Chce my po ka zać, że se nio -
rzy lu bią i po tra fią się ba wić – nie ukry wa prze wod -
ni czą cy. 

W pla nach im pre zy są m. in. wy stę py ar ty stycz -
ne, po ka zy walk, tur nie je sza cho wy i bo ul le, rzut ko -
twi cą, a tak że kon kurs wie dzy o So snow cu, Unii Eu -
ro pej skiej, czy o spo rcie. Wśród wy stę pu ją cych
na sce nie za pre zen tu ją się Kli mon to wian ki, Scho -
dzą ce Gwiaz dy Ge ria trii i Skan dal. Nie za brak nie
tak że sto isk pro mo cyj nych i re kla mo wych, gdzie
uczest ni cy bę dą mo gli wziąć udział m. in. w po ka -
zach pierw szej po mo cy, ko sme tycz nych czy przy go -
to wa nych warsz ta tach flo ry stycz nych i za ję ciach dla
dzie ci. 

Za nim jed nak od bę dzie się im pre za fi nal na,
pod ko niec wrze śnia Dni Se nio ra po prze dzą im -
pre zy to wa rzy szą ce. 24 wrze śnia zo sta nie zor ga -
ni zo wa ny rajd pie szy i ro we ro wy dla miesz kań -
ców. Zbiór kę za pla no wa no w Par ku Sie lec kim
o godz. 10.00. 

– Prze wi du je my, że oby dwa raj dy bę dą trwa ły
oko ło trzech go dzin. Moż na wy brać ro wer lub spa -
cer. Prze wod ni cy z so sno wiec kie go od dzia łu PTTK
po pro wa dzą uczest ni ków miej sca mi hi sto rycz ny mi
So snow ca i przed sta wią hi sto rię tych miejsc. Ma my
po mysł, by uczest ni cy pod czas raj du spo tka li się
jesz cze raz wspól nie w Pa ła cu Scho ena i ra zem zo -
ba czy li wy sta wę, a po tem kon ty nu owa li rajd – mó wi
Je rzy Kar piń ski. 

To nie ko niec im prez. 5 paź dzier ni ka w Cen -
trum Ak tyw no ści Ro dzin nej w Kli mon to wie od -
bę dą się za wo dy pły wac kie dla se nio rów. Roz -
grzew ka za czy na się o godz. 10.30, ale wcze śniej
na le ży się za pi sać. Przed za wo da mi na le ży wy peł -
nić kar tę zgło sze nio wą i zgło sić się oso bi ście
w CAR w Kli mon to wie lub prze słać in for ma cję e -
-ma ilem. Zgło sze nia na za wo dy są przyj mo wa ne
tak że te le fo nicz nie pod nr tel. Je rze go Kar piń skie -
go: 608 329 239 oraz Ire ne usza Świer ko -
ta: 602 656 913. Na zwy cięz ców cze ka ją ufun do -
wa ne na gro dy. 

Pod su mo wa niem Dni Se nio ra bę dzie dys ko te ka
w klu bie Ka sh mir. Tań ce za pla no wa no na wie czór
i noc – 6 paź dzier ni ka. Start o godz. 18.00. Wstęp
jest bez płat ny. – Dys ko te kę tra dy cyj nie po pro wa dzi
DJ Wi ka, któ ra przy ję ła na sze za pro sze nie. My ze
swej stro ny za pra sza my wszyst kich miesz kań ców,
nie tyl ko se nio rów, ale i… mło dzież. Za mie rza my
wspól nie świet nie się ba wić – pod su mo wał prze -
wod ni czą cy Ra dy Se nio rów. SK

Patroni medialni:

Rada Seniorów Miasta SosnowcaRada Seniorów Miasta SosnowcaRada Seniorów Miasta SosnowcaRada Seniorów Miasta SosnowcaRada Seniorów Miasta SosnowcaRada Seniorów Miasta SosnowcaRada Seniorów Miasta Sosnowca

Patroni medialni:

1 PAźDZIERNIKA (SOBOTA)
11.00: zbiórka pod urzędem Miejskim 
11.30: rozpoczęcie pierwszego dnia Sosnowieckich
Dni Seniora – przemarsz do Parku Sieleckiego
(parada kapeluszy)
12.00: przywitanie gości – przekazanie kluczy
do miasta
12.20: występ dzieci z Centrum Zabawy i Rozwoju
„Elfik” w Sosnowcu 
13.10: występ przygotowany przez mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej nr 1 oraz Domu Pomocy
Społecznej nr 2
13.40: występ zespołu Klimontowianki
14.20: występ zespołu „I to się ceni” 
15.00: NaOpAk – grupa teatralna z Ośrodka
Wychowawczo – Opiekuńczego „Przyjaźń”
w Dąbrowie Górniczej
15.40: karaoke
16.30: Edyta Walęciak-Skórka – promocja książki
„Jutro zaczyna się dziś, czyli jak zaprojektować
swoją wymarzoną przyszłość”
17.00: wręczenie nagród za udział w turniejach
i konkursach
17.30: pokaz Tay Chi
18.00: zakończenie pierwszego dnia imprezy
W trakcie imprezy:

13.00: Nordic Walking (własne kijki)
14.30: turniej szachowy
15.00: turniej gry w Boulle
15.30: rzut kotwicą
12.50 i 14.00: zumba

2 PAźDZIERNIKA (NIEDZIELA)
10.00: msza święta w kościele pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP, ul. Skautów 1
11.00: rozpoczęcie drugiego dnia Sosnowieckich Dni
Seniora
11.15: występ wokalny Kasi i Mirka (uczestników
programu „Aplauz Aplauz”)
12.00: konkurs wiedzy o Sosnowcu
12.50: występ zespołu „Schodzące Gwiazdy Geriatrii”
13.30: występ artystyczny zespołu „Skandal”
14.10: konkurs wiedzy o unii Europejskiej
15.00: występ chóru „Band in Choir”
15.40: konkurs wiedzy o sporcie
16.20: występ wokalny Wioletty Miłek z córką
16.50: muzykanci na tropach Jana Kiepury – Kasia
Głuc
17.30: zakończenie imprezy – oddanie kluczy
do miasta
19.00: koncert organowy Antoniego Górala
w kościele św. Joachima w Zagórzu 

Dr n. med. Mariusz Kozłowski –
specjalista otolaryngolog.
Kieruje Oddziałem
Otolaryngologii Sosnowieckiego
Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.
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Wspomnienie o ryszardzie Dyji, niezapomnianym komentatorze

Mikrofon wyparł piłkę
Krzysz tof Po lacz kie wicz

W po nad stu let niej hi sto rii So sno -
wiec wy cho wał set ki zna ko mi tych
spor tow ców, któ rzy roz sła wia li
mia sto, za rów no w kra ju, jak i po -
za je go gra ni ca mi. Nie wie lu
znas – po mi ja jąc Ja naCi szew skie -
go – pa mię ta, że rów nież znad Kry -
ni cy re kru to wa li się jed ni z naj lep -
szych w hi sto rii spra woz daw cy
spor to wi w oso bach wspo mnia ne -
go Ci szew skie go, Wi tol da Do bro -
wol skie go, Je rze go Zmar z li ka oraz
Ry szar da Dy ji. I wła śnie po stać
ostat nie go z wy mie nio nych po sta -
no wi li śmy przy bli żyć na ła mach
„Ku rie ra Miej skie go”. 

Ry szard Dy ja był zna ko mi tym
ko men ta to rem spor to wym, za rów -
no ra dio wym jak i te le wi zyj nym,
a za ra zem au to rem wie lu ksią żek
o te ma ty ce spor to wej.2 paź dzier ni -
ka 2016 r. przy pad nie 14. rocz ni ca
śmier ci zna ko mi te go dzien ni ka rza,
któ ry na świat przy szedł w So -
snow cu.

Per ła pol skie go dzien ni kar stwa
przy szła na świat 24 ma ja 1930 r.
w So snow cu, w na roż nym do mu
przy uli cy Mi łej i Al. Mi rec kie go,
tuż obok do mu ro dzin ne go Ja -
naKie pu ry. Przedwy bu chem woj -
ny Dy ja roz po czął na ukę wtzw. so -
sno wiec kiej ko le jów ce. Po woj nie
zdo by wał wy kształ ce nie w Gim -
na zjum i Li ceum im. Bo le sła wa
Pru sa, tym sa mym, któ re
przed woj ną ukoń czył je den z naj -
wy bit niej szych spra woz daw ców
ra dio wych, no ta be ne pierw szy
nauczyciel Ry szar da Dy ji w tym
fa chu, Wi told Do bro wol ski. –
Wszko le Ry siek nie na le żał doku -
jo nów i nie był pry mu sem. Na -
uczy cie le nie czę sto wpi sy wa li mu
piąt ki do dzien ni ka, ale da rzy li go
za wsze du żą sym pa tią – wspo mi -
nał po la tach ko le gę zcza sów dzie -
ciń stwa i szkol nej ła wy zna ko mi ty
re ży ser fil mo wy Sta ni sław Ję dry -
ka. – Wspól nie zRyś kiem oraz Eu -
ge niu szem Ka ro lem Ko strze wą

i Le opol dem Pań ta kiem two rzy li -
śmy swo istą „ban dę czwor ga”.
Od naj młod szych lat do sko na le się
do ga dy wa li śmy, na wie le spraw
mie li śmy po dob ne za pa try wa -
nie – pod kre ślał Ję dry ka.

– Wkro ni kach „Pru sa” zo sta wi -
li śmy spo ry ka wa łek wła sne go ży -
cia, ale szcze gól nie za zna czył się
w nich Ry szard. On spo śród nas
czte rech był naj bar dziej wy ra zi sty,
prze ko nu ją cy, pe łen no wych po -
my słów, naj bar dziej otwar ty na to,
co mo że przy nieść ży cie. Dzia ło
się to za rów no wte dy, gdy na sta -
dio nie „Czar nych” So sno wiec po -
pi sy wał się słyn ny mi strza ła mi
„z le wej”, jak i pod czas dzia łal no -
ści w sa mo rzą dzie szkol nym – do -
da wał Le opold Pan tak.

Dy ja już w szko le wy róż niał się
umie jęt no ścia mi spor to wy mi. Po -
dob nie jak ko le gów, pa sjo no wa ła
go pił ka noż na, gry wał rów nież
wte ni sa sto ło we go. Pierw sze za pa -
mię ta ne spo tka nia roz gry wa li
„szma cian ką” bez po śred nio nauli -
cy, naj czę ściej nauli cy Dzie wi czej,
przy któ rej mie ści ło się Gim na -
zjum, szczy cą cej się wów czas sto -
sun ko wo naj lep szą na wierzch nią.

Na stę pie w mia rę opa no wy wa -
nia pił kar skie go abe ca dła, fut bo lo -

wi za pa leń cy zbie ra li się na sta dio -
nie przy Al. Mi rec kie go. Z cza sem
Dy ja za pra gnął pod jąć pro fe sjo nal -
ne tre nin gi. Tak zo stał za wod ni -
kiem RKU So sno wiec. Jak się póź -
niej oka za ło, je go ta lent miał roz -
wi jać się jed nak w in nej, choć po -
krew nej, dzie dzi nie…

Już w gim na zjum Dy ja na wią -
zał kon takt z ka to wic kim „Wie -
czo rem”, w któ rym pu bli ko wał
nie wiel kie fe lie to ny, a na stęp nie
na wet tek sty czo łów ko we. To mia -
ły być jed nak do pie ro po cząt ki.
Na stęp nie przy szła współ pra ca
z roz gło śnią ka to wic kie go ra dia,
a postu diach – pra ca eta to wa
w pro gra mie za gra nicz nym Pol -
skie go Ra dia. W 1968 r. przy szła
po ra na te le wi zję…

– Ry siek bar dzo do brze czuł się
w dzien ni kar ce, co raz czę ściej mó -
wił owy jeź dzie nastu dia doKra ko -
wa. Tak też w koń cu się sta ło.
W 1951 ro ku pi sa li śmy ma tu rę.
Ko lej ny etap ży cia za na mi, każ dy
z nas wkra czał na wła sną, sa mo -
dziel ną dro gę. Ja wy je cha łem
do Ło dzi, do wy ma rzo nej fil mów -
ki, Lo lek doWro cła wia nafi lo lo gię,
a Ka rol z Ryś kiem na dzien ni kar kę
dowy ma rzo ne go Kra ko wa – wspo -
mi nał Sta ni sław Ję dry ka.

W ra diu Dy ja czuł się zna ko mi -
cie, ale praw dzi wym wy zwa niem
oka za ła się te le wi zja. Bar dzo szyb -
ko wspi nał się poszcze blach ka rie -
ry. Obej mu jąc sta no wi sko kie row -
ni ka dzia łu spor to we go TVP, spra -
wił, że sport, trak to wa ny do tych -
czas poma co sze mu, na brał nazna -
cze niu. Wy dłu żył się czas emi sji
pro gra mów, zwięk szy ła się licz ba
trans mi sji spor to wych, po ja wi ły się
no we for my pu bli cy sty ki spor to -
wej. Od tąd na szkla nym ekra nie
do mi no wać za czę ły – obok nie za -
po mnia nych pro gra mów kul tu ral -
nych i wiel kich wi do wisk roz ryw -
ko wych, barw ne przed się wzię cia
spor to we, któ rych głów ny mi show -
ma na mi by li m. in. Jan Ci szew ski

i To masz Hop per, przy ja cie le Dy ji
i zna ko mi ci re ali za to rzy na wet naj -
bar dziej zwa rio wa nych po my słów
Ry szar da Dy ji.

Nasz bo ha ter był świet nym or -
ga ni za to rem, a za ra zem wy szu ki -
wał wso bie tyl ko zna ny spo sób po -
dob nych do sie bie za pa leń ców, m.
in. do te go gro na na le że li Da riusz
Szpa kow ski i Fe liks Żmu da.

Dy ja re ali zo wał re por ta że, fil -
my do ku men tal ne (w do rob ku
miał po nad 40, z któ rych naj bar -
dziej zna ne to „Srebr na dro ga”
oraz „Abe ca dło pił kar skie”), pi sał
sce na riu sze. Był au to rem ksią żek
o te ma ty ce spor to wej, z któ rych
na spe cjal ne wy róż nie nie za słu gu -
je wspo mnie nie o praw dzi wym

fe no me nie mi kro fo nu, Ja nie Ci -
szew skim za ty tu ło wa ne „Czas na -
ro dzin i czas umie ra nia”. Książ ka
o Ci szew skim za po wia da ła cykl
wy daw ni czy, w któ rym Dy ja
chciał od dać hołd swo im zna ko -
mi tym ko le gom. Któż jak nie on
był do te go szcze gól nie pre de sty -
no wa ny?

Trzy krot nie był sze fem Na czel -
nej Re dak cji Spor to wej TVP, ob -
ser wa to rem i ko men ta to rem spor -
to wym nie zli czo nych im prez, m.
in. olim piad w Rzy mie, To kio,
Mek sy ku, Inns bruc ku i Sap po ro,
mi strzostw świa ta w pił ce noż nej
wNiem czech, Ar gen ty nie, Mek sy -
ku, raj dów sa mo cho do wych
w Mon te Car lo…

Nie ste ty, wszyst kich swo ich pla -
nów nie do pro wa dził do koń ca.
Hio bo wa wieść na je go ro dzi nę,
naj bliż szych, mi ło śni ków je go ta -
len tu spa dła 2 paź dzier ni ka 2002 r.
Wów czas Ry szard Dy ja od szedł
na za wsze. 8 paź dzier ni ka 2002 r.
zo stał po cho wa ny nawar szaw skich
Po wąz kach.

– Na kil ka dni przed je go śmier -
cią zor ga ni zo wa li śmy sta rym zwy -
cza jem swo isty czat te le fo nicz ny.
Prze krzy ku jąc się wza jem nie, za -
pla no wa li śmy spo tka nie u Ryś ka
w je go ha cjen dzie, jak na zy wa li -
śmy skrom ny do mek nad je zio rem
Plusz ne ko ło Olsz ty na. Chcie li śmy
pod su mo wać wspól ny, po nad 55-
let ni do ro bek, wktó rym jak bry lant
pierw szej wiel ko ści błysz cza ło to
co naj cen niej sze – przy jaźń ser -
decz na ibli ska. Nie ste ty, dospo tka -
nia nie do szło – nie krył ża lu Sta ni -
sław Ję dry ka.
– Przyj dzie jed nak ta ki dzień, że
znów się spo tka my w kom ple cie.
Wte dy do koń czy my opo wieść
o ge nial nych strza łach „z le wej”
i o nie za po mnia nym en tu zja zmie
pol skich ki bi ców, za fa scy no wa -
nych dra ma tur gią ocze ku ją cych
nas jesz cze wy da rzeń na wie lu
sta dio nach świa ta – do dał z no -
stal gią.

15 sierp nia 1966 ro ku w Har ri som
pod No wym Jor kiem zmarł świa to wej
sła wy pol ski te nor, so sno wi cza nin Jan
Kie pu ra. Zgod nie z wła snym ży cze -
niem, po cho wa ny zo stał na Cmen ta -
rzu Po wąz kow skim w War sza wie.
W dniu 50. rocz ni cy śmier ci pod po -
mni kiem ar ty sty znaj du ją cym się
w ser cu So snow ca, czy li Pla cu Stu le -
cia, miesz kań cy i wła dze sa mo rzą do -
we na sze go mia sta od da li hołd zna ko -
mi te mu ar ty ście, skła da jąc wią zan ki
kwia tów.

Był na zy wa ny kró lem te no rów. Śpie -
wał na naj więk szych sce nach ope ro -
wych świa ta, w tym słyn nej MET, pod -
bi jał pu blicz ność Broad way’u, za chwy -
cał w fil mach i to nie tyl ko gło sem
i ak tor stwem, ale tak że uro dą. Był za -
wsze go to wy do śpie wa nia, choć by
na uli cy, z bal ko nu ho te lu lub z da chu
sa mo cho du. Jan Kie pu ra, pol ska gwiaz -
da wszech cza sów, syn pie ka rza z So -
snow ca, wła ści ciel wiel kie go ho te lu
w Kry ni cy -Zdro ju, fi lan trop. 

Uro dził się 16 ma ja 1902 r. w So -
snow cu. Był sy nem Fran cisz ka, pie ka -
rza i Ma rii z do mu Neu man. Od 1912 r.
uczęsz czał do 7-klasowej Mę skiej Szko -
ły Han dlo wej w So snow cu, prze mia no -
wa nej po od zy ska niu nie pod le gło ści

w Gim na zjum Pań stwo we im. Sta ni sła -
wa Sta szi ca. W 1919 r. wstą pił ochot ni -
czo do woj ska (I Pułk Strzel ców By tom -
skich). Brał udział w pierw szym po wsta -
niu ślą skim. Pod czas woj ny
pol sko -ra dziec kiej (1920), przez kil ka

mie się cy prze by wał w jed no st ce woj sko -
wej w To ru niu i Szko le Pod ofi cer skiej
w Gru dzią dzu. W li sto pa dzie 1920 r. po -
wró cił do szko ły, w któ rej w czerw -
cu 1921 r. zdał ma tu rę. Od paź dzier ni -
ka 1921 r. stu dio wał pra wo na Uni wer -
sy te cie War szaw skim. Jed no cze śnie
uczył się śpie wu u Wa cła wa Brze ziń -
skie go. W lu tym 1924 r. zo stał przy ję ty
do Ope ry War szaw skiej ja ko adept. Usu -
nię ty z te atru po kil ku mie sią cach, osiadł
w So snow cu, gdzie ćwi czył śpiew
pod kie run kiem Igna ce go War mu tha.
De biu to wał na sce nie ope ro wej Lwo wa
(15.01.1925 r.), a na stęp nie w Ope rze
War szaw skiej (11.02.1925 r.) w „Fau -
ście” Ch. Gou no da (ro la głów na).
W 1926 r. wy je chał do Wied nia i tam
od wy stę pów w Sta at so per („To sca”, Tu -
ran dot G. Puc ci nie go) roz po czę ła się je -
go mię dzy na ro do wa ka rie ra. Wy stę po -
wał m. in. w Ber li nie, Lon dy nie, Pa ry -
żu, Bu enos Aires, w La Sca li
w Me dio la nie (od 1929 r.), w Ko pen ha -
dze, w Me tro po li tan Ope ra w No wym

Jor ku (od 1938 r.). Do ogrom nej po pu -
lar no ści Kie pu ry przy czy ni ły się wy stę -
py es tra do we oraz udział w fil mach mu -
zycz nych (m. in. „Ne apol śpie wa ją ce
mia sto”, „Dla cie bie śpie wam”, „Pieśń
mi ło ści”). Przed II woj ną świa to wą kon -
cer to wał tak że w kra ju, m. in. na rzecz
Fun du szu Obro ny Na ro do wej. W 1940
r. za miesz kał w Sta nach Zjed no czo nych,
gdzie wraz z żo ną, Mar tą Eg gerth (ślub
w 1936 r. w Ka to wi cach) wy stę po wał
rów nież w ope ret kach (1944 – 46
na Broad wayu w „We so łej wdów ce” F.
Le ha ra). W la tach 1947 – 52 prze by wał
w Eu ro pie Za chod niej. Wy stę po wał
w fil mach (m. in. „Czar cy ga ne rii”,
„Walc bril lan te”, „Kra ina uśmie chu”)
i na sce nach ope ret ko wych. Od 1952 r.
po now nie prze by wał w Sta nach Zjed no -
czo nych. W 1958 r. od wie dził
kraj – kon cer to wał w głów nych mia stach
Pol ski. Zmarł 15 sierp nia 1966 r. w swo -
jej po sia dło ści w Har ri son pod No wym
Jor kiem. Po cho wa ny zo stał w War sza -
wie na Po wąz kach. Oprac. KP

50. rocz ni ca śmier ci Ja na Kie pu ry, króla tenorów

Jacek Żemantowski, Tadeusz Ross i Ryszard Dyja
na stanowisku komentatorskim, 1970 rok.

Okładka jednej z wielu książek Ryszarda Dyji.

W październiku 1958 r. podczas wizyty w Polsce Jan Kiepura odwiedził
Sosnowiec. W kronice szkolnej Szkoły Muzycznej, która obecnie nosi
jego imię, wpisał zdanie, do dziś będące przesłaniem dla uczniów
sosnowieckiej szkoły: „Trzymajcie wysoko sztandar muzyki polskiej”.

arc Zespół Szkół Muzycznych w Sosnowcu

arc Forum arc 
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Krzysz tof Po lacz kie wicz

W fi na ło wej ba ta lii ry wa li zo wa ło sześć
dru żyn, któ re po dzie lo no na dwie gru -
py. Na sza dru ży na zna la zła się w gru pie
A wraz z Fut sal & Be ach Soc cer Kol -
bu dy i Omi dą He ma ko Sztu to wo.
W tym miej scu na le ży pod kre ślić, iż
awans do fi na ło we go tur nie ju na sza dru -
ży na za pew ni ła so bie dzię ki do brej grze
pod czas dru gie go tur nie ju eks tra kla sy,
któ ry ty dzień wcze śniej od był się w So -
snow cu, na bo isku przy ul. Kre so wej.
Dru ży na To nio TE AM So sno wiec po je -
cha ła na tur niej fi na ło wy osła bio na bra -
kiem trzech pod sta wo wych za wod ni -
ków. Z dru ży ną z róż nych po wo dów nie
mo gli je chać Ar tur Po pław ski, Mi chał
Skór ski oraz Vo lo do myr Ostro ush ko.
Za bra kło rów nież tre ne ra Łu ka sza Na -
dol ne go, któ ry pod czas roz gry wa nia
tur nie ju zo stał po raz dru gi oj cem.
W związ ku z tym obo wiąz ki pierw sze -
go szko le niow ca ob jął je go asy stent Ra -
do mir Ko wal ski. Po mi mo osła bień ze -
spół z So snow ca za grał na po zio mie po -
zwa la ją cym osią gnąć hi sto rycz ny
suk ces. W pierw szym spo tka niu so sno -

wi cza nie mie rzy li się z FBS Kol bu dy.
Ry wal, któ ry na tur niej fi na ło wy ścią -
gnął do swo je go skła du dwóch re pre -
zen tan tów Gre cji, Kon stan ti no sa Pa pa -
sta tho po ulo sa i Sta vro sa Ama na ti di sa,
szyb ko na rzu cił swo je wa run ki gry i od -
niósł pew ne zwy cię stwo 5:1. Ho no ro we
tra fie nie za li czył dla To nio Ra fał Ki kla -
isz. O tym, czy so sno wi cza nie za gra ją
da lej, miał za de cy do wać mecz z Omi dą
He ma ko Sztu to wo. Spo tka nie by ło nie -
zwy kle emo cjo nu ją ce, a zwy cięz cę wy -

ło ni ły do pie ro rzu ty kar ne. W re gu la mi -
no wym cza sie mecz za koń czył się wy -
ni kiem 2:2. Bram ki zdo by li Re mi giusz
Chło sta i Szy mon Pal czew ski. W se rii
rzu tów kar nych gó rą by ło To nio Te am,
któ ry wy grał 2:1. W pół fi na le dru ży nie
z So snow ca przy szło się mie rzyć z sze -
ścio krot nym Mi strzem Pol ski BSC
Grem bach Łódź. Dru ży na z Ło dzi to
naj bar dziej uty tu ło wa ny ze spół w na -
szym kra ju, w sze re gach któ rej wy stę -
pu je kil ku re pre zen tan tów Pol ski,

dwóch re pre zen tan tów Por tu ga lii oraz
je den Bra zy lij czyk. Wy nik 13: 1 mó wi
sam za sie bie. Tym ra zem je dy ną bram -
kę dla na szej dru ży ny zdo był Ar tur Pa -
łasz. Nie po wo dze nie w pół fi na le so sno -
wi cza nie pró bo wa li po we to wać so bie
w me czu o brą zo wy me dal, ale w star -
ciu z FBS Kol bu dy, po now nie jak w ry -
wa li za cji gru po wej, gó rą by li ry wa le,
któ rzy tym ra zem wy gra li 9:3. Bram ki
dla To nio Te am zdo by li Chło sta, Pa tryk
Ta rasz kow ski i Ma ciej Ci bor. – Po ka za -
li śmy pod czas ca łe go se zo nu, że po mi -
mo roż nych kło po tów po tra fi my wal -
czyć o naj wyż sze ce le. War to rów nież
pod kre ślić, że w tym ro ku gra li śmy
rów nież w pół fi na le Pu cha ru Pol ski. Po -

sta wi li śmy so bie wy so ko po przecz kę,
ale nie ma my za mia ru spo cząć na lau -
rach i w przy szłym se zo nie po wal czy -
my o me da le – po wie dział tre ner pił ka -
rzy pla żo wych, Łu kasz Na dol ny.

War to od no to wać tak że fakt, że 10
sierp nia w So snow cu od by ło się zgru -
po wa nie re pre zen ta cji Pol ski w Be ach
Soc ce rze, a wśród po wo ła nych zna lazł
się za wod nik To nio TE AM So sno wiec
Ar tur Po pław ski, na co dzień wy stę pu ją -
cy w fut sa lo wej dru ży nie BTS Re kord
Biel sko Bia ła. W wiel kim fi na le Mi -
strzostw Pol ski w der bach Ło dzi lep si
oka za li się za wod ni cy BSC Grem bach,
zdo by wa jąc tym sa mym swój siód my
ty tuł mi strzow ski w hi sto rii.

ka pi tal ny se zon pił ka rzy pla żo wych

Hi sto rycz ny wy nik To nio Te am
W dniach 27-31 lip ca na pla ży w gdy ni ro ze gra ne zo sta ły fi na ły Mi strzostw Pol ski w Be ach soc ce rze. Dru ży na To nio Te aM so sno wiec osią gnę ła hi sto rycz ny
wy nik, zaj mu jąc czwar te miej sce.

PEŁNy SKŁAD TONIO TEAM SOSNOWIEC W SEZONIE 2016: 

Artur Pałasz, Karol Gołębiowski, Michał Skórski, Maciej Cibor, Paweł Bielecki, Rafał
Kiklaisz,  Sebastian Krawczyk, Mateusz Tutak, Szymon Palczewski, Marcin Krawczyk,
Volodymyr Ostroushko (ukraina), Michał Terefeńko, Remigiusz Chłosta, Mariusz
Strojczyk, Bartosz Barchan, Patryk Taraszkowski, Artur Popławski.
Trener: Łukasz Nadolny
Asystent trenera: Radomir Kowalski
Kierownik drużyny: Dariusz Osmólski

So sno wi cza nie Pau la Ka nia oraz
Piotr Kan tor, a tak że po cho dzą ca
z Bę dzi na, ale na co dzień bro nią -
ca barw TMS Za głę bie Mar ta Pu -
da, re pre zen to wa li Za głę bie Dą -
brow skie pod czas Igrzysk Olim -
pij skich w Rio. Więk szych
suk ce sów nie od no to wa li, ale i tak
trze ba się cie szyć, bo tak licz nie
na olim pia dzie na sze re gion nie
był re pre zen to wa ny już daw no.

Naj dłu żej w olim pij skich zma -
ga niach brał udział Piotr Kan tor,
za wod nik MKS Dą bro wa Gór ni -
cza, któ ry wraz z Bar to szem Ło -
sia kiem ry wa li zo wał w pla żo wej
od mia nie siat ków ki. Olim pij ski
de biut roz po czął się dla na szej pa -
ry zna ko mi cie, gdyż so sno wi cza -
nin wraz z part ne rem na in au gu -
ra cję zma gań po ko na li nie miec ką
pa rę Mar kus Bo ec ker mann i Lars
Flu eg gen 21: 11, 23: 21. Po tem,
nie ste ty, już tak do brze nie by ło.
W dru gim gru po wym po je dyn ku
prze gra li z ro syj ską pa rą Ni ki ta
Lia min i Dmi tri Bar suk 14: 21
i 17: 21. Ich ostat ni mi ry wa la mi
w gru pie by li bę dą Ho len drzy
Ale xan der Bro uwer i Ro bert Me -
euw sen. Nie ste ty, to spo tka nie

tak że za koń czy ło się po raż ką pol -
skie go du etu (19: 21, 19: 21). Mi -
mo prze gra nej Kan tor wraz z Ło -
sia kiem wciąż mie li szan sę na grę
w 1/8 zma gań tur nie ju siat ków ki
pla żo wej. Aby tam się zna leźć,
mu sie li jed nak wy grać po je dy nek
ba ra żo wy. Tak się jed nak nie sta -
ło, gdyż na ich dro dze sta nął du et
z Ita lii. Kan tor i Ło siak prze gra -
li 1:2 (12:21, 21:15, 13:15) z Wło -
cha mi – Pa olo Ni co la iem i Da -
nie le Lu po i za koń czy li olim pij -
skie zma ga nia z jed ną wy gra ną.

Po zo sta łe re pre zen tant ki mia -
ły jesz cze mniej po wo dów do ra -
do ści. So sno wi czan ka Pau la Ka -
nia, na co dzień te ni sist ka Gór ni -
ka By tom, w pa rze z Klau dią
Jans -Igna cik prze gra ła w pierw -
szej run dzie ry wa li za cji de blo wej
i od pa dła z tur nie ju olim pij skie -
go. Na to miast sza blist ka Mar ta
Pu da wraz z ko le żan ka mi z dru -
ży ny za koń czy ła ry wa li za cję na 6
miej scu po po raż ce 43: 45 z dru -
ży ną Sta nów Zjed no czo nych.
Był to je dy ny po je dy nek na szej
dru ży ny, któ ra ry wa li za cję roz -
po czy na ła od walk ćwierć fi na ło -
wych. KP

Na igrzyskach olimpijskich bez sukcesów
15-TKA Z KATOWiC DO SOSNOWCA TO
DrUGA pO UBieGłOrOCZNeJ 15-TCe
Z SOSNOWCA DO KATOWiC eDyCJA
BieGU ULiCZNeGO
NA DySTANSie 15 KM ŚCiŚLe
ZWiąZANeGO Z LiNią TrAMWAJOWą
NUMer 15, KTórA OD 1931 r. łąCZy
ŚLąSK Z ZAGłęBieM.

Bieg od bę dzie się 11 wrze śnia
w nie dzie lę, ja ko wy da rze nie w ra -
mach ob cho dów Eu ro pej skie go
Ty go dnia Zrów no wa żo ne go Trans -
por tu, za pla no wa nych przez Tram -
wa je Ślą skie S.A. i Ka to wic ki
Zwią zek Ko mu ni ka cyj ny Gór no -
ślą skie go Okrę gu Prze my sło we go.

Za wod ni cy wy star tu ją o go dzi -
nie 11.00 z ka to wic kie go Pla cu
Szew czy ka, skąd wzdłuż li nii
tram wa jo wej 15 po bie gną do So -
snow ca. Me ta usy tu owa na bę dzie
pod Ha lą Wi do wi sko wo -Spor to wą
przy ul. Że rom skie go, Każ dy bie -
gacz w pa kie cie star to wym otrzy -
ma ko szul kę tech nicz ną, a na me -
cie wo dę i po si łek re ge ne ra cyj ny. 

Wszy scy, któ rzy ukoń czą zma -
ga nia w re gu la mi no wym cza -

sie 135 mi nut, zo sta ną na gro dze ni
pa miąt ko wy mi me da la mi. Po -
za kla sy fi ka cją ge ne ral ną ko biet
i męż czyzn re gu la min prze wi du je
czte ry ka te go rie wie ko we dla pań
i pięć dla pa nów. Trzy naj lep sze
oso by we wszyst kich ka te go riach
zo sta ną na gro dzo ne pu cha ra mi
i na gro da mi rze czo wy mi.

Po dob nie jak rok te mu, mia sta
So sno wiec i Ka to wi ce na gro dzą
swo ich naj lep szych miesz kań ców.

Biu ro za wo dów bę dzie cze ka ło
na bie ga czy 10 i 11 wrze śnia
na Pla cu Szew czy ka w Ka to wi -
cach. Miesz kań ców So snow ca
na start do Ka to wic przy wio zą
tram wa je li nii 15, a ka to wi cza nie
po me cie w So snow cu bę dą mo gli
ni mi wró cić do do mu.

Po za pro pa go wa niem za cho -
wań pro eko lo gicz nych, zdro we go
try bu ży cia i ko mu ni ka cji pu blicz -
nej bieg 15tka z Ka to wic do So -
snow ca ma na ce lu in te gra cję
miesz kań ców Za głę bia i Ślą ska,
a uczest ni cy udo wad nia ją, że mo -
że my prze kra czać gra ni ce, bez
pasz por tów. KP

Pobiegnij z Katowic do Sosnowca. Bez paszportu

Eu ge nia Bu jak ja ko pierw sza Po lka w hi sto rii
zwy cię ży ła w ko lar skim wy ści gu cy klu Wo -
men’s World To ur! So sno wi czan ka, któ ra ści ga
się w bar wach sło weń skiej gru py BTC Ci ty
Lju bl ja na, trium fo wa ła we fran cu skim Plo uay
na me cie GP de Plo uay -Bre ta gne.

Za wod nicz ka, któ ra do 2012 r. re pre zen -
to wa ła GK Za głę bie So sno wiec, po ko na ła
mi strzy nię Włoch Ele nę Cec chi ni (Ca ny on -
-SRAM) i Ka na dyj kę Jo ele Nu ma invil le (Ce -
rve lo -Bi gla). Tuż za po dium upla so wa ła się
Ka ta rzy na Nie wia do ma, któ ra w cza sie
Igrzysk Olim pij skich w Rio de Ja ne rio za ję ła
szó ste miej sce w wy ści gu ze star tu wspól ne -
go. KP

Do sko na le roz po czę li se zon pił ka rze Za -
głę bia. I -li gow cy po sied miu ko lej kach są
je dy ną dru ży ną, któ ra nie prze gra ła i z do -
rob kiem czte rech zwy cięstw i trzech re mi -
sów zaj mu ją w ta be li dru gie miej sce.

Je dy ną je sien ną po raż ką jest prze gra -
na 3: 4 z Wi słą Kra ków w 1/16 fi na łu Pu -
cha ru Pol ski, do pie ro po do gryw ce. W li -
dze ze spół Jac ka Ma gie ry nie prze gry wa,
a na roz kła dzie ma m. in. eki pę Gór ni ka
Za brze, któ rą po ko nał 2: 1, a tak że cen ny
wy jaz do wy re mis od nie sio ny w wy jaz do -
wym me czu z GKS -em Ka to wi ce.

Za głę bie opu ści ło ośmiu gra czy, w tym
m. in. Grze gorz Fon fa ra, Ja kub Arak, Łu -

kasz So ło wiej, Mi chał Baj dur czy Car les
Mar ti nez, a z po wo du kon tu zji je sie nią
na bo isku nie uj rzy my Mi cha ła Fi dziu kie -
wi cza. W ich miej sce na Lu do wym za mel -
do wa li się m. in. Chor wat Tin Ma tić, wy -
po ży czo ny z Le gii War sza wa, Fran cuz Va -
ma ra Sa no go, To masz No wak i Woj ciech
Łu czak. – Ze spół wciąż się do cie ra, ale fak -
tycz nie nie źle to wy glą da, choć wie my, ile
jesz cze pra cy przed na mi. Szko da tro chę
te go me czu z Wi słą, bo mo gli śmy ten mecz
wy grać, ale ma my li gę. Sku pia my się
na wal ce o zwy cię stwo w każ dym me -
czu – pod kre śla Se ba stian Du dek, ka pi tan
Za głę bia. KP

Eugenia Bujak tworzy historię Mocny start  Zagłębia

arc Tonio Team

To był doskonały sezon piłkarzy Tonio TEAM. 

Piotr Kantor i Bartosz Łosiak rozpoczęli start na olimpiadzie
w Rio od wygranej, ale potem musieli uznać wyższość rywali. 

ar
c
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Pierwsza w Zagłębiu,
najwspanialsza w Królestwie
So sno wic ką Szko łę Re al ną (So sno wic ko -
je Re al no je Uczi lisz cze) otwar to 17 paź -
dzier ni ka 1894 ro ku, do kład nie w szó stą
rocz ni cę ka ta stro fy ko le jo wej z udzia -
łem ca ra Alek san dra III oraz je go  ro dzi -
ny. Fakt, że ca ła fa mi lia wy szła z opre sji
bez więk sze go szwan ku,  od czy ta no ja ko
znak bo ży. Do owe go cu dow ne go oca le -
nia od wo ły wa no się wie lo krot nie, wnio -
sku jąc o po zwo le nia na bu do wę  wie lu
cer kwi, a tak że ko ścio łów, w tym np. so -
sno wiec kiej ka te dry czy też ko ścio ła
ewan ge lic kie go w Za wier ciu.

Po my sło daw cą, a za ra zem fun da to -
rem zo stał so sno wic ki prze my sło wiec
i fi lan trop He in rich Die tel. Pier wot nie
pla ców ka mie ści ła się w za adap to wa nych
po miesz cze niach jed ne go z do mów na le -
żą cych do fun da to ra. By ło to jed nak roz -
wią za nie przej ścio we. Die tel ma rzył
o uczel ni, ja kiej w tych stro nach jesz cze
nie wi dzia no. Bę dąc czło wie kiem czy nu,
przy stą pił do dzia ła nia. Już z po cząt kiem
ro ku 1895 w „Ku rie rze War szaw ski m”
uka za ło się ogło sze nie, za chę ca ją ce
do wzię cia udzia łu w kon kur sie na pro -
jekt ar chi tek to nicz ny przy szłej so sno wic -
kiej uczel ni. Naj lep szy pro jekt przed sta -
wił słyn ny war szaw ski ar chi tekt An to ni
Ja błoń ski -Ja sień czyk. Jesz cze w tym sa -
mym ro ku przy stą pio no do bu do wy
pierw szej szko ły śred niej w Za głę biu Dą -
brow skim.

Pra ce trwa ły trzy la ta. 3 grud nia1898 r.
do ko na no uro czy ste go otwar cia naj no wo -
cze śniej szej i naj le piej wy po sa żo nej uczel -
ni śred niej wKró le stwie Pol skim. He in rich
Die tel mógł być z sie bie dum ny. Ufun do -
wał i zo bo wią zał się utrzy my wać pla ców -
kę, któ rej nie po wsty dzi ło by się żad ne
z miast eu ro pej skich, a co do pie ro po ło żo -
na na ru bie żach car skiej Ro sji wieś...

Przy ozdo bio na w neo re ne san so wą
sza tę pięk na bu dow la ro bi ła wra że nie.
Ma je sta tycz nie po sa do wio na na wzgó -
rzu, po śród prze myśl nie upo rząd ko wa nej
zie le ni wy glą da ła im po nu ją co.

Praw dzi we klej no ty kry ły się jed nak
we wnę trzu. Na par te rze znaj do wa ło się
pięć sal lek cyj nych, ga bi net dy rek to ra,
kan ce la ria, po cze kal nia, po kój in spek to -
ra, po kój na uczy ciel ski, bi blio te ka głów -
na, ubi ka cje wy po sa żo ne w wa ter clo se -
ty (rów nież na po zo sta łych kon dy gna -
cjach) oraz zlo ka li zo wa ne w przy bu dów -
ce la try ny.

Na pierw szym pię trze ulo ko wa no
głów ne sa le lek cyj ne: sa lę ry sun ko wą
z ga bi ne tem po mo cy na uko wych i mo de -
li oraz am fi te atral nie roz pla no wa ne au dy -
to rium fi zycz ne z przy le głym ga bi ne tem.
Au dy to rium po sia da ło nie zwy kle no wo -
cze sne wy po sa że nie – spe cjal ny stół z do -
pro wa dzo ną instalacją wod ną i ga zo wą
oraz sta no wi sko do prze pro wa dza nia eks -
pe ry men tów, zwień czo ne oka pem od pro -
wa dza ją cym szko dli we ga zy na ze wnątrz
bu dyn ku. Miej sce zna la zła tu taj rów nież
bi blio te ka uczniow ska.

Dru gie pię tro po za sze ścio ma sa la mi
lek cyj ny mi i dru gą bi blio te ką uczniow ską
kry ło praw dzi wą per łę, ja ką by ła i na dal
jest (choć blask nie co przy gasł) ge nial nie
za pro jek to wa na i z naj wyż szym pie ty -
zmem zre ali zo wa na au la.

Licz nych ścien nych ma lo wi deł, pła -
sko rzeźb i sztu ka te rii nie spo sób ująć
w skrom ne ra my ni niej sze go ar ty ku łu.
Trze ba jed nak wspo mnieć o szcze gól nym
wra że niu, ja kie ro bi wspa nia ły pla fon
przed sta wia ją cy m. in. „Du cha Cza su”�

(sym bol wie ku „pa ry i elek trycz no ści”),
wspie ra ne go przez „Po kó j” i „Re li gię”.

Na pod da szu roz pla no wa no po miesz -
cze nia, w któ rych na dal moż na zna leźć
urzą dze nia tech nicz ne ro dem z epo ki.

W czę ści piw nicz nej wy go spo da ro -
wa no miej sce na sa lę gim na stycz ną, ma -
ga zy ny, miesz ka nia służ bo we oraz łaź nię.
Tu taj umiej sco wio no tak że ma szy ny od -
po wia da ją ce za kom fort użyt kow ni ków

te go cu du tech ni ki bu dow la nej: fil try
świe żej wo dy, pom pę pa ro wą oraz ko -
tłow nię wy po sa żo ną w dwa ko tły róż nej
mo cy.

Bu dy nek do słow nie na szpi ko wa ny był
naj now szy mi osią gnię cia mi tech ni ki. Po -
sia dał cen tral ne ogrze wa nie cie płym po -
wie trzem, in sta la cje zim nej i cie płej wo dy,
wen ty la cję oraz... kli ma ty za cję. Rów nież
oświe tle nie, za rów no we wnątrz, jak
i na ze wnątrz, by ło bar dzo no wo cze sne.

Na uzna nie za słu gu je fakt, że brud na zu -
ży ta wo da po wstęp nym oczysz cze niu by -
ła prze zna cza na do na wad nia nia po bli skie -
go ogro du bo ta nicz ne go... Swe go ro dza ju
no win kę sta no wi ły dzwon ki elek trycz ne
uru cha mia ne ze stró żów ki woź ne go oraz
roz miesz czo ne w róż nych punk tach ze ga -
ry cen tral nie ste ro wa ne za po mo cą elek -
trycz no ści wprost z ga bi ne tu dy rek to ra.

Pa tron za dbał rów nież o trans port.
Ucznio wie do wo że ni by li spe cjal nym,
kur su ją cym po mię dzy So sno wi ca mi,
a Ząb ko wi ca mi po cią giem. Roz kład jaz -
dy był do pa so wa ny do roz kła du za jęć.

Za chwy ca jąc się wspa nia łym dzie łem
He in ri cha Die tla, na le ży pa mię tać o tym,
że w So sno wic kiej Szko le Re al nej pro wa -
dzo na by ła po li ty ka ru sy fi ka cyj na. W od -
po wie dzi pol scy ucznio wie (sta no wią cy
ok. 70 proc. ogó łu) w kon spi ra cji za kła da li
or ga ni za cje o cha rak te rze pa trio tycz nym
oraz sa mo kształ ce nio wym. Na taj nych
kom ple tach uczo no oj czy stej hi sto rii, geo -
gra fii i ję zy ka pol skie go. W okre sie „Re -
pu bli ki Za głę biow skie j” w 1905 r. w szko -
le wy buchł strajk, a je den z uczniów, Alek -
san der Ma le wicz, po legł pod czas pa mięt -
nej ma sa kry pod Hu tą „Ka ta rzy na”.

Pierw sza woj na świa to wa i wkro cze -
nie Niem ców do So sno wic w lip cu 1915
r. przy nio sło kres So sno wic kiej Szko le
Re al nej. Wła dze oku pa cyj ne prze ję ły
gmach uczel ni na po trze by ad mi ni stra cji.
Wy po sa że nie tra fi ło do Mę skiej Szko ły
Han dlo wej.

Na stęp ne la ta przy nio sły od ro dze nie
tej wiel ce za słu żo nej dla Za głę bia pla -
ców ki. Pa tro nem szko ły zo stał Sta ni sław
Sta szic, ale to już zu peł nie in na hi sto ria.

Tekst i zdję cia współczesne: Ar tur Pta siń ski

Cen trum in for ma cji Miej skiej w So snow cu,
ul. War szaw ska 3/20, tel. 32 265-60-04,
e -ma il: cim@um.so sno wiec.pl
Wiecej zdjęć na: www.kuriermiejski.com.pl

Gmach dawnej Szkoły Realnej należy do
gminy Sosnowiec. Obecnie jest
przeznaczony do sprzedaży na
zasadach przetargu.  

Heinrich Dietel słynął ze swej
dobroczynnej działalności. Hojnie
wspierał finansowo przeróżne
przedsięwzięcia. Pośród nich znalazła
się również kontrowersyjna
przebudowa (wzniesionego dla
Królewskiego Towarzystwa Przyjaciół
Nauk) warszawskiego Pałacu Staszica
na cerkiew prawosławną. Los sprawił,
że po latach ufundowana przez Dietla
Sosnowicka Szkoła Realna stała się
siedzibą Gimnazjum, a później Liceum
Ogólnokształcącego im. Stanisława
Staszica.

BiBliografia:
• Jacek owczarek, „gmach Sosnowieckiej Szkoły
realnej, w„rocznik Sosnowiecki 1995”,
Sosnowiec 1995.

• Księga pamiątkowa: „Сосновицкое еал ьное
Учил ище. Учрежденное и содержимое Г.Г.
Дител ем”,Сосновице 1898.

• Zbigniew Studencki, „Henryk Dietel (1839-
1911). Pionier sosnowieckiego przemysłu”,
Sosnowiec 2009.

• Joanna lusek, „Z historii szkolnictwa
w Sosnowcu”, w: „Sosnowiec. obraz miasta
i jego dzieje”, Sosnowiec 2016.

Szkoła Realna przy dawnej ulicy Dytlowskiej – obecnie Żeromskiego 3. Widok od strony dzisiejszej ulicy
Mariackiej. Zdjęcie pochodzi z ksiegi pamiątkowej wydanej w 1898 r. z okazji otwarcia szkoły: „Сосновицкое
еал ьное Учил ище. Учрежденное и содержимое Г.Г. Дител ем” ,Сосновице 1898.

Na poddaszu znajdują się żeliwne zbiorniki na wodę pochodzące
z czasów budowy szkoły.

Aula. Choć jej pierwotny blask dawno już przygasł, to nadal wprawia
w zachwyt koneserów dziewiętnastowiecznej sztuki. Sale lekcyjne i gabinety kryły

prawdziwe skarby: 159 pomocy
naukowych do fizyki, 61
do chemii, 233 do botaniki, 11
do mineralogii (w tym kolekcja
minerałów zawierająca ok 500
egzemplarzy), zestaw pomocy
naukowych do nauczania
rysunku, liczący 327 jednostek.
Księgozbiór biblioteki
uczniowskiej liczył 767 tomów,
nauczycielskiej 684, do tego
komplet map historycznych
i geograficznych. Orkiestra
szkolna miała do dyspozycji 31
instrumentów muzycznych.
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Szanownym Jubilatom dużo zdrowia i radości 
na dalsze lata życia życzy Redakcja

Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

1 lipca 2016 r. w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50- i 60-lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości udział wzięli: zastępca prezydenta miasta Sosnowca, Krzysztof Haładus, kierownik USC,
Arkadiusz Trzuskowski oraz zastępca kierownika USC, Barbara Tkacz.

Karin i  Waldemar Bałazowie
Anna i Jan Bielcowie
Maria i Jerzy Dudowie 
Jadwiga i Andrzej Dudzińscy
Bogumiła i Jan Flakowie
Janina i Jan Garwolowie
Marianna i Marian Gretkowie
Wiesława i Stanisław Grotowie
Krystyna i Ryszard Heyda
Anna i Włodzimierz Jędrusikowie 
Alina i Ryszard Juszczakowie
Marianna i Zygmunt Kaczmarkowie
Krystyna i Andrzej Karlikowie
Teresa i Edward Knolowie
Wanda Cichało.

Halina i Witold Kołodziejowie
Hanna i Jan Krochmalowie
Halina i Włodzimierz Krupowie
Krystyna i Józef Kubikowie
Alfreda i Lucjan Kudła
Halina i Tadeusz Łazarczykowe
Olga i Mirosław Lipscy
Irena i Stanisław Liszowscy
Bogusława i Henryk Malmonowie
Henryka i Tadeusz Mrozkowie
Melania i Jan Noszczykowie
Teresa i Marian Nowaccy
Aleksandra i Tadeusz Nowocień
Maria i Tadeusz Olchawa
Agnieszka i Józef Paluchowie
Anna Roznowska
Krystyna Ciesielska. 

Elżbieta i Czesław Piechotowie
Anna i Jan Pośpiechowie
Krystyna i Marian Rybakowie
Aleksandra i Kazimierz Salbierzowie
Wanda i Marian Sojkowie
Krystyna i Władysław Stępniowie
Elżbieta i Józef Ścibscy
Elżbieta i Stanisław Uchnastowie
Anna i Edward Wąchałowie
Zofia i Tadeusz Zembalowie
Daniela i Kazimierz Sałkowie
Dorota i Andrzej  Wątorscy.

Jubileusz 60- lecia pożycia
małżeńskiego obchodzili Państwo:
Halina i Marian Nowaczkowie
Mirosława i Kazimierz Podsiadłowie
Maria i Jarosław Ściobłowscy
Marianna i Jan Fałkowie
Stefania i Wiesław Zaporowie
Barbara Sakowska-Wierzgała i
Marian Sakowski
Halina i Czesław Różyccy
Henryka i Wacław Ciborowscy
Daniela i Jan Szczepańscy
Teresa i Izydor Molendowie
Danuta i Wiktor Lenkowie
Teodozja i Benedykt Śliwińscy
Lucyna i Bartłomiej Niewiarowie
Zenobia i Stanisław Pietrzykowie
Julianna i Władysław Gacowie
Eugenia i Ireneusz Konieczni
Maria i Zbigniew Rutkowscy.
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Poziomo: 1 – stopiony na ciągliwą masę cukier, 5 – najstarszy
polski dąb, 8 – dychawica, 9 – żołnierz przed przysięgą, 
10 – izaak – angielski matematyk i fizyk, 11 – poetycko o koniu,
12 – samowolne opuszczenie lekcji, 14 – opiekunka do dzieci, 
16 – nie zawsze bezchmurne, 17 – rybka akwariowa, 
19 – zmartwienia, 21 – np. Poznańskie Słowiki, 22 – tam
powstaje mąka, 25 – odwet, 28 – niezbędny do gotowania zupy,
29 – model opla, 30 – ziomek, 32 – alkohol dwuwodorotlenowy,
34 – morowa zaraza, 35 – odległości między dźwiękami gamy 
o 10 stopni, 36 – zielononiebieski minerał stosowany jako
kamień szlachetny, 37 – reiner Maria, znany poeta niemiecki, 
38 – typ szkoły, 39 – do powiek lub ust. 

Pionowo: 1 – psy szczekają, a ona idzie dalej, 2 – „twarz” psa, 
3 – prymitywna, „polowa” ubikacja, 4 – pieczątka, 5 – papierowy
pieniądz, 6 – pokaz, 7 – wiosenne kwiaty, 13 – zupa z wkładką, 
15 – coś z biżuterii, 18 – święta księga mahometan, 20 – pomost
ułatwiający przeładunek towarów, 23 – jest nim aligator, 
24 – specjalista od oczu, 26 – najpopularniejsze wcielenie louisa
de funes, 27 – rodzaj ciasta z makiem, 28 – ancymonek, 
31 – autor Ulissesa, 33 – dawni wędrowni kuglarze.

rozwiązanie krzyżówki nr  7 /2016, Marc elsBerg – ZerO 
Na gro dy otrzy mu ją: Barbara Najgebauer z Sosnowca, Danuta Adamska z Będzina oraz Edwarda Cieślik z Dąbrowy Górniczej.
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  8

✂

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym
dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które prosimy
przesyłać do 25 września  pod adres redakcji: 
41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11.

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

Nagrody ufundowała Wydawnictwo ZNAK.

„Kul tu ra Do stęp na” w ki nach to ak cja ki na „He lios”,
któ ra roz po czę ła się w 2015 ro ku. Co ty dzień, w każ -
dy czwar tek o godz. 18.00, wy świe tla ne są pol skie fil -
my w ra mach ogól no pol skie go pro jek tu pt. „Kul tu ra
Do stęp na”. Pro jekt umoż li wia sze ro kiej pu blicz no ści
do stęp do no wych i do ce nia nych pol skich fil mów.
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. Wię cej na:
www.kul tu ra do step na.pl. red

NA DuŻyM EKRANIE W NAJBLIŻSZyM
CZASIE ZOSTANą WyśWIETLONE: 

8 września – „11 Minut” 
15 września – „Moje córki krowy” 
22 września – „Córki dancingu”  
29 września – „Obce niebo” 

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”

Opo wieść o współ cze snych mu zuł man kach
Ame ry kań ska dzien ni kar ka, Je an Sas son, by oca lić

ko bie ty przez sza le ją cą prze mo cą, z od wa gą ujaw nia
ku li sy ży cia ko biet w arab skim świe cie. Książ ka to ak -
tu al na opo wieść o współ cze snych mu zuł man kach,
o ich wy bo rach, po sta wie i lo sie. 

W świe cie is la mu ta jem ni ce są ści śle strze żo ne.
Przy ja ciół ka Je an Sas son, księż nicz ka Suł ta na, prze -
ry wa jed nak mil cze nie. Rok sa nę mąż ob lał kwa sem
tyl ko dla te go, że wy szła z do mu bez po zwo le nia. Dla
pięk nej Je men ki Ita lii uro da sta ła się prze kleń stwem.

Nie ustra szo na Fie ry zro bi ła
wszyst ko, że by zdo być sto pień na -
uko wy. Ma ha, bun tow ni cza cór ka
księż nicz ki Suł ta ny, w ta jem ni cy
wspie ra ła uchodź ców z Sy rii. Te
ko bie ty łą czy jed no…  wszyst kie ży ją współ cze śnie
na Bli skim Wscho dzie. 

Wśród nich są nie win ne ofia ry prze mo cy, ale też
bo ha ter ki, któ re nie bo ją się wal czyć o swo je pra wa.
Po znaj cie ich se kre ty, zdra dzo ne świa tu przez księż -
nicz kę Suł ta nę. 

Jean Sasson

Sekrety Księżniczki (Wyd. ZNAK)

Opo wieść, w któ rej znaj dziesz wszyst kie naj pięk niej -
sze emo cje

Głów ną bo ha ter ką po wie ści jest Iga, wo bec któ rej
wszy scy do oko ła ma ją ja kieś ocze ki wa nia.

Dziew czy nie co raz trud niej jest w peł ni cie szyć się
szczę ściem, oba wia się też, że nie do koń ca pa su je
do świa ta, w któ rym się zna la zła. Czu je, że to ona po -
win na dyk to wać wa run ki swo je mu ży ciu… Czy Iga
i Wik tor po słu cha ją gło su ser ca i wy bio rą praw dzi we
uczu cie? Kto po mo że im od na leźć wła ści wą dro gę:
przy ja cie le, ro dzi na, czy mo że ktoś zu peł nie ob cy?

Ży cie ich przy ja ciół też peł ne jest za wi ro wań. Ja nek
spo ty ka wresz cie mi łość, któ ra wy wra ca mu świat
do gó ry no ga mi. Ame lia zaś wbrew wszyst kie mu

prze ko nu je się, że i ona ma pra wo
do szczę ścia. A wszyst ko to
za spra wą pew nej wy jąt ko wej ko -
bie ty o imie niu Lu dwi ka…

Au tor ka, Kry sty na Mi rek, pi -
sze, by pod no sić na du chu, da wać
wy tchnie nie i na dzie ję. Dzię ki swym nie zwy kłym po -
wie ściom zy ska ła mia no li te rac kie go źró dła do brych
emo cji. Jej książ ki tra fi ły na li sty be st sel le rów i na dłu -
go po zo sta ły w ser cach wier nych czy tel ni ków.

„Wszyst kie ko lo ry nie ba” to opo wieść, w któ rej
znaj dziesz do bro, wiel ką do zę opty mi zmu, a przede
wszyst kim ży cio wą mą drość, któ rą mo żesz czer pać
peł ny mi gar ścia mi.

Krystyna Mirek

Wszystkie kolory nieba (Wyd. ZNAK)

Wejdź do domu, w którym zamieszka przyszły
prezydent USA

Se kre ty naj bar dziej strze żo nej re zy den cji na świe -
cie zna ją je dy nie jej pra cow ni cy. Ro dzi ny pre zy denc -
kie przy cho dzą i od cho dzą, a per so nel po zo sta je ten
sam. Po ko jów ki oraz ka mer dy ne rzy zna ją ta jem ni ce
par pre zy denc kich, o któ rych nikt in ny nie ma po ję -
cia. W książ ce Ka te An der sen Bro wer od sła nia ją ku -
li sy co dzien ne go ży cia w Bia łym Do mu. Opo wia da -
ją o 11 wrze śnia z per spek ty wy, któ rej nikt do tąd nie
po znał. Ujaw nia ją, co ro bi Mi chel le Oba ma, by za -

pew nić cór kom „nor mal ne ży -
cie”. Je śli chcesz wie dzieć, ja kie
ta jem ni ce skry wa ją ro dzi ny Ken -
ne dych, Re aga nów, Bu shów
i Oba mów oraz co ro bi pre zy dent
USA, gdy za my ka ją się za nim drzwi re zy den cji, się -
gnij po świa to wy be st sel ler ce nio nej dzien ni kar ki,
któ ra spę dzi ła czte ry la ta w Bia łym Do mu. Książ ka
po wsta ła dzię ki wie lu go dzi nom roz mów z by ły mi
człon ka mi per so ne lu, pierw szy mi da ma mi i ro dzi na -
mi pre zy den tów.

Kate Andersen Brower

Rezydencja. Sekretne życie Białego Domu (Wyd. ZNAK)
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HO RO SKOP
PANNA (24.08. – 22.09.) – Początek
miesiąca może być cięższy niż zwykle.
W jego drugiej połowie gwiazdy będą Ci
sprzyjać. Warto spróbować szczęścia
w grach losowych. Samotne panny
powinny częściej umawiać się na randki,
w przeciwnym razem ich status związku
może nigdy nie ulec zmianom. Nie
podejmuj pochopnych decyzji
zakupowych.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Jesień to
ostatnia szansa, by więcej czasu spędzić
na świeżym powietrzu oraz wycieczkach.
odłóż zatem oglądanie telewizji
na listopadowe wieczory i zacznij
wychodzić z domu. W najbliższym czasie
czeka Cię spotkanie ze znajomymi
z dawnych lat. Nie spoufalaj się jednak
zbytnio z osobą, która będzie miała
do Ciebie jakąś dziwną prośbę, bo może
się to źle skończyć. 
SKORPION (23.10. – 21.11.) – To, że
do tej pory nie wszystkie wakacyjne plany
udało Ci się zrealizować, nie oznacza, że
jest już na nie za późno. Dietę lepiej
odłożyć na kolejną wiosnę, ale regularne
bieganie oraz wizyty na basenie możesz
rozpocząć w każdej chwili. Jesień nie
będzie sprzyjać samotnym skorpionom.
Nie rezygnuj jednak po pierwszym
miłosnym niepowodzeniu.
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – gwiazdy
wreszcie się uśmiechną do samotnych
strzelców. Twoja nowa znajomość będzie
rozwijała się jednak bardzo powoli.
W żadnym wypadku nie warto
przyspieszać tego procesu. Pośpiech
czeka Cię za to w pracy. Postaraj się
wkładać w nią jak najwięcej wysiłku,
a wszystko zostanie docenione przez
Twojego szefa. 
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) 
– W połowie miesiąca wreszcie będziesz
mogła na jakiś czas zapomnieć o pracy
i w końcu wybierzesz się na urlop
z ukochanym. Po powrocie pełna energii
wrócisz do codziennych obowiązków.
U samotnych koziorożców wciąż będzie
utrzymywać się dobra passa. Będziesz
wręcz rozchwytywana przez adoratorów. 
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Zastanów
się, czy nie warto czasem spojrzeć
na siebie krytycznym wzrokiem. Jeśli
bliscy wciąż mają Ci do zarzucenia te
same rzeczy, być może mają więcej racji,
niż Ci się wydaje. Pomyśl jeszcze
nad kilkudniowym odpoczynkiem. Kilka
dni poza miastem w pięknej wrześniowej
aurze sprawią, że zaczniesz na nowo
cieszyć się życiem. 
RYBY (19.02. – 20.03.) – Twoja nowa
znajomość powoli zaczyna przeradzać się
w coś więcej. Dbaj o nią, bo otrzymałaś
niezwykły dar od losu. Dobra znajoma
zaproponuje Ci dodatkową pracę. Dzięki
temu będziesz mogła wyjść z kłopotów
finansowych i pomyśleć o wymarzonym
remoncie kuchni. W drugiej połowie
miesiąca zaczniesz odczuwać bóle
w krzyżu. Nie lekceważ ich i umów się
na wizytę do specjalisty. 
BARAN (21.03. – 19.04.) – Z początkiem
miesiąca dostaniesz telefon z bardzo
złymi wieściami. Nie załamuj się jednak.
Trzeba żyć dalej i robić wszystko, by życie
było jak najprzyjemniejsze. Bliska Ci
osoba będzie teraz bardzo potrzebować
Twojego wsparcia. Na gruncie
zawodowym pojawi się dla Ciebie wiele
ciekawych propozycji. Przemyśl je
poważnie, tak aby wybrać najlepszą
i niczego później nie żałować.
BYK (20.04. – 22.05.) – W najbliższym
czasie Twoje dziecko będzie
potrzebowało od Ciebie niezwykle dużo
wsparcia oraz zrozumienia. Zrób
wszystko, aby mu je zagwarantować.
Długie rozmowy i wspólne wieczory
sprawią, że bardzo się do siebie zbliżycie.
Pora na poważne zmiany życiowe.
Zastanów się od czego zacząć, by od teraz
było już tylko lepiej. 
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) –
Z początkiem miesiąca mogą odezwać
się stare problemy zdrowotne. Jeśli
jednak w porę zaczniesz z nimi „walczyć”,
wszystko szybko wróci do normy.
Ukochany zaskoczy Cię zaproszeniem
do teatru. Doceń to, zamiast mu
wypominać, że to pierwsza taka
inicjatywa od 20 lat. Kto wie, może teraz
częściej będzie szykował dla Ciebie takie
niespodzianki. 
RAK (22.06. – 22.07.) – Pora spojrzeć
prawdzie prosto w oczy. od samego
gadania nie schudniesz. W pracy już
wszyscy wiedzą o Twojej magicznej
diecie, a nikt nie zauważył chociażby
najdrobniejszych efektów. Zrób coś z tym,
zanim staniesz się głównym powodem
drwin i żartów. Jeśli wciąż nowa
znajomość nie rozwija się tak jakbyś tego
chciała, pora przejąć inicjatywę. To nie
wstyd, a jedynie oznaka odwagi
i determinacji. 
LEW (23.07. – 23.08.)– Czarne chmury już
dawno minęły. Nie martw się zatem
na zapas i zacznij myśleć pozytywnie.
W najbliższym czasie będziesz odnosić
same sukcesy, życie towarzyskie będzie
kwitło, a rodzina przestanie ciągle na Ciebie
narzekać. Zastanów się, czego teraz
najbardziej brakuje Ci do szczęścia i zacznij
robić wszystko, aby to osiągnąć. red

KINOreklama

RE PER Tu AR 
KI NA HE LIOS SO SNO WIEC
02.09-08.09.2016 R.

KuLTuRA DOSTĘPNA: 
„11 MiNUT” WyłąCZNie
W CZWArTeK GODZ. 18: 00
Dramat, od 15lat, polska/irlandia, 83
min.

PREMIERy:
„KOSMiCZNA JAZDA. hAU hAU
MAMy
prOBLeM” 11: 15, 15: 00, 17: 00
Animacja, b. o., rosja/USA, 76 min,
dubbing.

„NerVe” 15: 45, 18: 30, 20: 45
Thriller, od 12 lat, USA, 96 min.,
napisy.

FILMy TyGODNIA:
„CZerWONy KApiTAN” 21: 15 
Thriller/Kryminał, od 15lat,
Czechy/Słowacja/polska

„MeChANiK:
KONfrONTACJA” 19: 00, 22: 00
Thriller/Akcja, od 15lat,
Tajlandia, 98min, napisy

„BOSKA fLOreNCe” 13: 15, 20: 15 
Komediodramat, od 15lat, Wlk.
Brytania, 110min, napisy

„reKiNy WOJNy” 19: 30
Komedia, od 15lat, USA, 114min,
napisy

FILMy DLA DZIECI:
„JAK ZOSTAć
KOTeM” 10: 30, 12: 45, 15: 15, 17: 30
Komedia, od 7lat,

francja/Chiny, 90min, DUBBiNG
„epOKA LODOWCOWA: MOCNe
UDerZeNie”
DUBBiNG 10: 45, 13: 00, 18: 00*
Animacja, b/o, USA, 99min,
DUBBiNG 
* z wyjątkiem czwartku

NOWe prZyGODy ALADyNA”
11: 00, 13: 30, 16: 00
Komedia/familijny, od 7lat,
francja/Belgia, 106min, DUBBiNG

Dla naszych Czytelników
przygotowaliśmy pojedyncze

zaproszenia do kina, do odbioru
w naszej redakcji. 

Regulamin odbioru nagród znajduje
się na stronie:

www.kuriermiejski.com.pl. 

TEATR – wrzesień  2016

16 Pt godz. 19:00 Najdroższy / F. Veber
17 Sb godz. 18:00 Boeing, Boeing / M. Camoletti
18 Nd godz. 18:00 Boeing, Boeing / M. Camoletti
22 Czw godz. 10:00 Pyza na polskich dróżkach / H. Januszewska, A. Klucznik
23 Pt godz. 10:00 Pyza na polskich dróżkach / H. Januszewska, A. Klucznik
24 So godz. 11:00 Pyza na polskich dróżkach / H. Januszewska, A.
Klucznik – Metropolitalna Noc Teatrów
24 So godz. 20:00 Kariera Romualda S./ J. Czapliński – Metropolitalna Noc
Teatrów
25 Nd godz. 18:00 Kariera Romualda S./ J. Czapliński
28 Śr godz. 10:00 Wakacje z duchami/ A. Bahdaj, P. Rowicki
29 Czw godz. 10:00 Wakacje z duchami/ A. Bahdaj, P. Rowicki
30 Pt godz. 19:00 Siódemka / Z. Szczerek, M. Kmiecik

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

Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera Miejskiego”
nr 8 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 2 podwójne zaproszenia:
• 1 podwójne zaproszenia na spektakl „Pyza na polskich dróżkach” w dniu

24.09.2016 r. (sobota), godz. 11.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Kariera Romualda S.”  w dniu

25.09.2016r. (niedziela), godz. 18.00

Moc atrak cji przy go to wa li pra -
cow ni cy Te atru Za głę bia z oka -
zji 7. Me tro po li tar nej No cy Te -
atrów, któ rą od bę dzie się 24 wrze -
śnia. 

Po znać ta jem ni ce te atru bę -
dzie moż na nie tyl ko w no cy, ale
i w cią gu dnia. Do stęp ne sta ną się
ma ga zy ny, re kwi zy tor nie, gar de -
ro by, a każ dy bę dzie mógł wziąć
udział w warsz ta tach i zo ba czyć
spek takl z udzia łem ak to rów Te -
atru Za głę bia. 

Jesz cze przed po łu dniem,
na godz. 11.00, za pla no wa no
spek takl dla dzie ci od 3. ro ku ży -
cia „Py za na pol skich dróż kach”
w re ży se rii A. Klucz nik (czas
trwa nia 50 min., spek takl bi le to -
wa ny). Tuż po spek ta klu, w sa mo
po łu dnie, bę dzie na to miast oka zja
do zro bie nia so bie zdję cia z bo ha -
te ra mi „Py zy”. O godz. 18.00 roz -
pocz nie się z ko lei spek takl pt.
„Ka rie ra Ro mu al da S., czy li ile
de cy be li wy trzy masz, za nim nie
wy trzy masz” w reż. P. Ra taj czak
(czas trwa nia 90 min., spek takl bi -
le to wa ny). Mię dzy godz. 18.00
a 20.00 oraz 21.30 a pół no cą dla
chęt nych bę dzie moż li wość przy -
mie rze nia ko stiu mu te atral ne go.
W godz. 22.00 – 23.00 od bę dą się
na to miast warsz ta ty te atral ne wo -
kół spek ta klu „Ka rie ra Ro mu al da
S.” Wszyst kie atrak cje są bez płat -
ne. Za pi sy na warsz ta ty oraz
zwie dza nie w Biu rze Ob słu gi Wi -
dzów, pod nr tel. 32 266 11 27 lub
moż na pi sać na ad res ma ilo wy:
bow@te atrza gle bia.pl. red

Je dy na ta ka noc
w ro ku

Ma ciej Ma leń czuk już w paź dzier ni ku w„Mu zie”

Jazz dla „idio tów” 

Prawdziwy oszust z polotem i fantazją. kogo wywiedzie w pole?

Złodziej w„Muzie”

Ze spół Psy cho dan cing za koń czył dzia łal -
ność – ogło sił Ma ciej Ma leń czuk i ru szył wtra sę
kon cer to wą z zu peł nie no wym pro jek tem, czy li
„Jazz For Idiots”. Pol ski wo ka li sta i gi ta rzy sta
roc ko wy, po eta, daw niej okre śla ny mia nem „bar -
da Kra ko wa” iuwa ża ny za jed ne go znaj bar dziej
awan gar do wych ikon tro wer syj nych pol skich ar -
ty stów mu zycz nych na de skach so sno wiec kiej
„Mu zy” wy stą pi już 2 paź dzier ni ka. 

W no wym pro jek cie Ma leń czuk wra ca
dodaw nych fa scy na cji. Jaz zem fa scy no wał się już
nie mal od ko ły ski i wie o nim wszyst ko. Ar ty sta
od wie lu lat ćwi czył grę na sak so fo nie, cho ciaż
nie przy pusz czał, że bę dzie grał pu blicz nie. Pod jął

jed nak to wy zwa nie i wpadł na in no wa cyj ny po -
mysł, ja kim jest jazz użyt ko wy, jazz dla każ de go,
jazz dla wszyst kich nas, czy li „Jazz For Idiots”. 

Pły ta „JFI” to kom pi la cja stan dar dów ta kich
jak „De vil Wo man” wno wej aran ża cji, utwo rów
au tor skich, jak rów nież sta rych me lo dii Ma leń -
czu ka w no wej, jaz zo wej od sło nie. Al bum jest
wprze wa ża ją cej czę ści in stru men tal ny, ale wiel -
bi cie le wo ka lu ar ty sty też znaj dą w nim coś dla
sie bie. W pro jek cie bio rą udział: Ma ciej Ma leń -
czuk (wo kal, sak so fon), Prze mek So kół (trąb ka),
Da rek Tar czew ski (pia no, in stru men ty kla wi szo -
we), An drzej „Dłu gi” La skow ski (bass), To bias
Ha as (per ku sja).

Sprze daż bi le tów w„Mu zie” oraz nastro nie:
www.kup bi le cik.pl. Bi le ty są wce nie:65 i75zł.
Kon cert roz pocz nie się o godz. 18.00.  SK

Do sko na ła gra ak tor ska, wy śmie ni ta za ba wa,
bły sko tli we żar ty prze pla ta ne bra wu ro wy mi
zwro ta mi ak cji, a na ko niec – za ska ku ją cy fi -
nał… Tak naj kró cej moż na zre cen zo wać
spek takl pt. „Zło dziej” Eri ca Chap pel la, któ -
ry już w li sto pa dzie zo sta nie wy sta wio ny
na sce nie so sno wiec kiej „Mu zy”. Za gra do -
bo ro we ak tor skie to wa rzy stwo, czy li: Re na -
ta Dan ce wicz, Ra fał Kró li kow ski, Iza be la
Ku na, Le szek Li cho ta i Ce za ry Żak. 

Ty tu ło wy zło dziej (w tej ro li Ce za ry Żak)
wpa da w praw dzi we opa ły. Przy ła pa ny
na go rą cym uczyn ku mu si zwieść wszyst -
kich do mow ni ków, czy li Re na tę Dan ce wicz,
Iza be lę Ku nę, Ra fa ła Kró li kow skie go, by
uwie rzy li, że choć prze by wa w ob cym do -
mu, wca le nie jest zło dzie jem. Zło dziej
z fan ta zją to jed no cze śnie zna ko mi ty psy -
cho log, któ ry wy wró ci wza jem ne re la cje
miesz kań ców do gó ry no ga mi. A ca łe to za -
mie sza nie ma na do da tek wiel ce nie prze wi -

dy wal ne za koń cze nie.  Sztu ka „Zło dziej”
po pu lar ne go an giel skie go pi sa rza, czy li Eri -
ca Chap pel la, tak przy pa dła do gu stu Ce za -
re mu Ża ko wi, że nie mógł so bie i przy oka -
zji wi dzom od mó wić jej wy re ży se ro wa nia
i za gra nia ty tu ło wej ro li. 

Spek takl zo sta nie wy sta wio ny w „Mu -
zie”26 li sto pa da. Po czą tek ogodz.16.30. Bi le -
ty są wce nie90 i95zł dona by cia wka sie bi le -
to wej lub na stro nie: www.kup bi le cik.pl. SK

ERIC CHAPPELL „ZŁODZIEJ” 
Obsada: Renata Dancewicz, Izabela Kuna,
Rafał Królikowski, Leszek Lichota, Cezary Żak
Tłumaczenie: Elżbieta Woźniak
Reżyseria: Cezary Żak
Scenografia: Maciej Chojnacki 
Kostiumy: Sylwester Krupiński
Muzyka: Krzysztof Komeda 
Czas trwania: 120 min. z przerwą
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