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Kampania  „Mokra czy sucha…”  ma przekonać
mieszkańców, by sprzątali po swoich pupilach.
W sumie zostanie rozdanych 10 tysięcy zestawów
do sprzątania, trzy tysiące ulotek, a bilbordy promujące
kampanię, pojawią się w 20 miejscach w całym
mieście. Oprócz tego plakaty, promocja w mediach
społecznościowych i… mandaty mają zmienić
świadomość mieszkańców.

Mocny start koszykarek JAS-FBG
Zagłębie w ekstralidze!
Sosnowiczanki niespodziewanie
pokonały na wyjeździe
zawodniczki Basket 90 Gdynia po
dogrywce 70:68. Do zwycięstwa
zespół poprowadziła Amerykanka
Nicole Michael, która zdobyła 
27 punktów.

155 propozycji projektów złożyli mieszkańcy
w ramach trzeciej edycji Budżetu
Obywatelskiego. 133 projekty zostały
ocenione pozytywnie, 17 negatywnie, a 5
projektów wycofali sami autorzy. Lista
projektów znajduje się na stronie:
www.obywatelski.sosnowiec.pl. Głosować
można w dniach od 14 do 24 października. 
Do podziału jest 7 mln zł.
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Krzysz tof Po lacz kie wicz

Aż 560 mi lio nów zło tych Urząd
Mar szał kow ski w Ka to wi cach
prze zna czy na pro jek ty w ra -
mach kon kur sów do ty czą cych
ni sko emi syj ne go trans por tu
miej skie go i efek tyw ne go oświe -
tle nia w sub re gio nie cen tral nym
i pół noc nym. 145 mi lio nów zło -
tych z tej kwo ty tra fi do So snow -
ca. Pro jek ty ze sto li cy Za głę bia
Dą brow skie go zo sta ły oce nio ne
bar dzo wy so ko, za ję ły pierw sze
oraz trze cie miej sce!

Naj wy żej oce nio ny zo stał pro -
jekt mo der ni za cji in fra struk tu ry
au to bu so wo -tram wa jo wej na te re -
nie So snow ca oraz bu do wa i roz -
bu do wa ma łych wę złów prze siad -
ko wych i łą czą cych je ście żek ro -
we ro wych. Trze ci na li ście zna lazł
się za kup ni sko emi syj ne go ta bo -
ru au to bu so we go w Przed się bior -
stwie Ko mu ni ka cji Miej skiej
w So snow cu. – To dla nas ogrom -
ny suk ces i na gro da dla tych, któ -
rzy by li w te pro jek ty za an ga żo -
wa ni. Chciał bym wszyst kim pra -
cow ni kom urzę du oraz so sno -
wiec kie go PKM -u ser decz nie po -

dzię ko wać za wy si łek, któ ry wło -
ży li, pra cu jąc nad ty mi do ku men -
ta mi – pod kre śla Ar ka diusz Chę -
ciń ski, pre zy dent So snow ca.

Pierw szy z so sno wiec kich
pro jek tów do ty czy prze bu do wy

ca łej sze ro ko ści uli cy 3 Ma ja 
(4 km) i wy dzie le nia bus pa sów
na od cin ku od skrzy żo wa nia
z uli cą Pił sud skie go w cen trum
So snow ca aż do wia duk tu w cią -
gu ulic Pru sa oraz Blach nic kie -

go na Śro du li. Po wsta nie rów -
nież 8 ma łych wę złów prze siad -
ko wych po zwa la ją cych na zmia -
nę środ ków ko mu ni ka cji z in dy -
wi du al nej na trans port pu blicz ny
oraz ro wer. – W ra mach te go

pro jek tu prze bu du je my 6 przejść
pod ziem nych i 2 nad ziem ne oraz
do sto su je my je do po trzeb osób
nie peł no spraw nych, tak by ła -
twiej mo gły sko rzy stać z przy -
stan ków ko mu ni ka cji pu blicz -
nej. Po wsta nie też 14 km ście żek
ro we ro wych i 9 wy po ży czal ni
ro we rów łą czą cych wę zły prze -
siad ko we – tłu ma czy An na Je -
dy nak, za stęp ca pre zy den ta So -
snow ca.

Na trze cim miej scu, wśród
naj wy żej oce nio nych pro jek tów,
zna lazł się za kup ni sko emi syj -
ne go ta bo ru au to bu so we go
przez PKM So sno wiec, o czym
sze rzej in for mu je my w środ ku
naj now sze go nu me ru „Ku rie ra
Miej skie go”. – Ten pro jekt bę -
dzie naj praw do po dob niej zre ali -
zo wa ny ja ko pierw szy. 20 wrze -
śnia pod pi sa li śmy umo wę
na do sta wę 78 no wych au to bu -
sów fir my Mer ce des, So la ris
i Vo lvo. 35 po jaz dów bę dzie
mia ło na pęd hy bry do wy. Li czy -
my, że na prze ło mie ro ku pierw -
sze z nich bę dzie już moż -
na oglą dać na dro gach Za głę bia
i Ślą ska. To bę dą bar dzo no wo -

cze sne au to bu sy, wy po sa żo ne
we wszyst kie moż li we no wo ści
do stęp ne na ryn ku. My ślę, że
część osób z przy jem no ścią
prze sią dzie się z sa mo cho dów
do na szych po jaz dów – mó wi
Ma rek Pi ku ła, pre zes PKM
w So snow cu.

Łącz na war tość pro jek tów do -
ty czą cych So snow ca, wraz
z wkła dem wła snym,  opie wa
na kwo tę 196 mln zł.

– Przed na mi ogrom prac.
Część prze tar gów, w ra mach za -
da nia do ty czą ce go bu do wy i roz -
bu do wy ma łych wę złów prze -
siad ko wych i łą czą cych je ście -
żek ro we ro wych już ogło si li śmy,
a ko lej ne wła śnie przed na mi.
Zmia ny, któ re pla nu je my, po -
zwo lą nam na stwo rze nie spój ne -
go sys te mu wspo ma ga ją ce go
trans port pu blicz ny w So snow cu.
Wie rzę, że dzię ki te mu miesz -
kań cy zde cy du ją się na zmia nę
i zre zy gnu ją z sa mo cho dów
na rzecz wy god nej ko mu ni ka cji
pu blicz nej. Pla nu je my, że ca ła in -
we sty cja bę dzie ukoń czo -
na w 2019 ro ku – do dał pre zy -
dent Chę ciń ski.

str. 2

Flota PKM Sosnowiec powiększy się o 78
nowoczesnych autobusów, które będą kosztować
prawie 130 mln zł. – Mamy najlepszego przewoźnika
w województwie i jednego z najlepszych, jeśli nie
najlepszego w Polsce. Jesteście dumą miast
Zagłębia – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent
miasta. Pierwsze nowe pojazdy wyjadą na drogi
Śląska i Zagłębia, najprawdopodobniej już
na przełomie roku. str. 5
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Powstanie spójny system wspomagający transport publiczny w mieście

145 milionów złotych dla Sosnowca! 

reklama

Najwyżej został oceniony projekt modernizacji infrastruktury autobusowo-tramwajowej
i budowa małych węzłów przesiadkowych i ścieżek rowerowych w Sosnowcu. 

arc UM w Sosnowcu
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MIASTO

Syl wia Ko sman

Fol der i spot pro mo cyj ny, kam pa -
nia na Fa ce bo oku, kam pa nia re kla -
mo wa i ra dio wa oraz tek sty in for -
ma cyj ne i re kla my w pra sie oraz
ci ty li gh ty, zło żą się na kam pa nię
pro mo cyj ną So snow ca, któ ra ru -
szy ła we wrze śniu. Wśród szcze -
gól nych atu tów miasta: do sko na ła
lo ka li za cja, te re ny in we sty cyj ne,
ulgi po dat ko we dla przed się bior -
ców two rzą cych no we miej sca pra -
cy, zwol nie nia z po dat ku od nie ru -
cho mo ści, in dy wi du al na opie ka
dla in we sto ra oraz przy ja zne wa -
run ki dla osób, któ re roz wa ża ją
prze pro wadz kę do So snow ca, czy -
li Kar ta No we go Miesz kań ca,
a tak że sze ro kie moż li wo ści roz -

wo ju i de cy do wa nia o przy szło ści
i in we sty cjach w So snow cu przez
sa mych miesz kań ców. 

– Chce my po ka zać, że So sno -
wiec to miej sce atrak cyj ne dla in -
we sto rów i miesz kań ców. Szcze -
gó ło wo pre zen tu je my przy go to wa -
ny Pa kiet Przed się bior cy i Pa kiet
Miesz kań ca, by prze ko nać, że
war to w na szym mie ście nie tyl ko
pro wa dzić dzia łal ność go spo dar -
czą, ale tak że za miesz kać i zna leźć
tu taj swo je miej sce na zie mi – mó -
wi Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy -
dent So snow ca. – Kam pa nia skła -
da się z kil ku ele men tów. Jed nym
z naj waż niej szych jest spot, któ ry
pro mu je go spo dar czą stro nę mia -
sta. Wskazujemy na dobre
położenie Sosnowca, te re ny in we -

sty cyj ne i pre zen tu je my licz ne
udo god nie nia dla in we sto rów.
Z ko lei dla miesz kań ców pro po nu -
je my mię dzy in ny mi uła twie nia
przy wy naj mo wa niu miesz kań ko -
mu nal nych, wspar cie dla ro dzi ców
pierw szo kla si stów, zwol nie nia
z po dat ków, miesz ka nia na pre fe -
ren cyj nych wa run kach dla naj lep -
szych ab sol wen tów oraz sze ro ki
udział w konsultacjach spo łecz -
nych oraz możliwość de cy do wa nia
o in we sty cjach w ra mach bu dże tu
oby wa tel skie go – do da je. 

Pod ha słem „So sno wiec łą czy.
Biz nes” po wsta ły dwie wer sje
spo tu, czy li 30-se kun do wa – prze -
zna czo na do emi sji w TVN24
oraz TVN Biz nes i Świat oraz 1-
mi nu to wa – prze zna czo na do emi -

sji w In ter ne cie. Emi sja w te le wi -
zji trwa ła od 21 do koń ca wrze -
śnia. Licz ba wy świe tleń w su mie
ob ję ła 49 emi sji w pa śmie dzien -
nym i 28 w pa śmie noc nym
w TVN24 oraz 206 emi sji w pa -
śmie dzien nym oraz 64 w pa śmie
noc nym w TVN Biz nes i Świat.
Sam spot po wstał przy współ pra -
cy z fir mą In sty tut Pu bli co. 

Ko lej nym waż nym ele men tem
kam pa nii jest fol der pro mo cyj ny,
któ ry szcze gó ło wo pre zen tu je Pa -
kiet Miesz kań ca i Przed się bior cy.
Fol der bę dzie dys try bu owa ny
pod czas wy da rzeń biz ne so wych,
im prez miej skich oraz do trze bez -
po śred nio do przed się bior ców. 

So sno wiec po ka że się rów nież
w me diach spo łecz no ścio wych,

w szcze gól no ści na naj więk szym
por ta lu spo łecz no ścio wym, czy li
Fa ce bo ok’u. Kam pa nia bę dzie
pro wa dzo na na pro fi lu „So sno -
wiec łą czy” od 21 wrze śnia do 21
paź dzier ni ka. 

Dzia ła nia pro mo cyj ne obej -
mą tak że ko lej ne me dia. Kam pa -
nia po ja wi się w po pu lar nych
ser wi sach in ter ne to wych (m.
in. ka to wi ce. wy bor cza. pl, so -
sno wiec. wy bor cza. pl, bran ding
re kla mo wy sek cji „Go spo dar ka
i In no wa cje” w ser wi sie ka to wi -
ce. wy bor cza. pl i wie le in nych),
sta cjach ra dio wych (Zło te Prze -
bo je, Ra dio Biel sko, Ra dio Ka to -
wi ce), w pra sie (10 re klam pra so -
wych, przez 10 ty go dni, na stro -
nach go spo dar czych „Ga ze ty

Wy bor czej” z ele men ta mi Pa kie -
tu Przed się bior cy, spe cjal -
na wkład ka w „Two im Za głę biu”
oraz re kla ma w „Ku rie rze Miej -
skim”), a tak że na 50 no śni kach
ty pu ci ty li ght, na te re nie wo je -
wódz twa.

So sno wiec był tak że współ -
or ga ni za to rem II Kon gre su
Prak ty ków Biz ne su, któ ry
w dniach 20-21 wrze śnia od był
się Wyż szej Szko le Hu ma ni tas
w So snow cu. 

– So sno wiec to pięk ne i wspa -
nia łe mia sto, któ re da je wie le
moż li wo ści. Mam na dzie ję, że
uda nam się prze ko nać za rów no
przed się bior ców, jak i oso by, któ re
chciał by się u nas osie dlić – pod -
su mo wał pre zy dent. 

Trwa akcja promocyjna Sosnowca

Sosnowiec łączy. Mieszkańców i biznes 

Zamiast mandatu, woreczek – posprzątaj po swoim pupilu

Ruszyła kampania „Mokra czy sucha”. Ty decydujesz, w co wchodzisz…

Willa przy ul. Żytniej 8 odzyskała dawną świetność 

Prawdziwa perła Pogoni
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So sno wiec ko -Dą brow ska pod stre fa Ka to -
wic kiej Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej
S.A wpro wa dzi ła się do wy re mon to wa nej
wil li przy uli cy Żyt niej 8 w So snow cu.
Wil la Żyt nia 8 to trzy kon dy gna cyj ny, pod -
piw ni czo ny bu dy nek mu ro wa ny, zlo ka li -
zo wa ny w kom plek sie Do mu Gór ni ka
w aka de mic kiej dziel ni cy Po goń, w po bli -
żu in nych za byt ko wych obiek tów – Pa ła -
cu Die tla, Szko ły Re al nej oraz no wej sie -
dzi by Wy dzia łu Fi lo lo gii Uni wer sy te tu
Ślą skie go. Bu dy nek cał ko wi cie zmie nił
swo je ob li cze. Speł nio ne za le ce nia wo je -
wódz kie go kon ser wa to ra za byt ków i ge ne -
ral ny re mont, a tak że wspa nia ła aran ża cja
zie le ni przed wil lą, ro bią im po nu ją ce wra -
że nie i spra wia ją, że bu dy nek przy ul. Żyt -

niej 8 za czy na być po strze ga ny ja ko per ła
Po go ni. 

Wil la, wy bu do wa na oko ło 1925 ro ku,
znaj du je się na miej skiej li ście obiek tów ob -
ję tych ochro ną kon ser wa to ra. W 1973 r. zo -
sta ła prze ka za na Uni wer sy te to wi Ślą skie -
mu, któ ry prze zna czył ją na biu ra dzie ka na -
tu Wy dzia łu Fi lo lo gicz ne go. Wła dze KSSE
w 2013 r. od ku pi ły bu dy nek od uczel ni
za po nad 700 tys. zł. Za pla no wa no, że
z cen trum So snow ca wła śnie na Po goń zo -
sta nie prze nie sio ne biu ro Pod stre fy So sno -
wiec ko -Dą brow skiej. Na ten cel za adap to -
wa no pierw sze pię tro bu dyn ku, gdzie zlo -
ka li zo wa no tak że sa lę kon fe ren cyj ną.
Obec nie w bu dyn ku miesz czą się no wo cze -
sne, prze stron ne i kom for to we po miesz cze -

nia biu ro we. Wy so ki stan dard i do god na lo -
ka li za cja po win ny spra wić, że fir my po szu -
ku ją ce pre sti żo wej sie dzi by, wła śnie
przy Żyt niej 8, mo gą zna leźć swo je miej sce.
W no wej sie dzi bie, na pod da szu, dla po ten -
cjal nych in we sto rów za aran żo wa no na wet
spe cjal ną stre fę re lak su, gdzie w ra zie ko -
niecz no ści moż na spę dzić noc. 

Pro jek tem prze bu do wy wil li Żyt nia 8
za ję ło się wro cław skie Przed się bior stwo
Pro jek to wo -Do rad cze Wro TECH oraz ar -
chi tekt Jo an na Pa jer ska -Szczu rek, a wy ko -
naw cą prac by ło ka to wic kie Przed się bior -
stwo Bu dow nic twa Ogól ne go i Usług
Tech nicz nych „ŚLĄSK”. Pro jekt aran ża cji
wnętrz opra co wa ła ar chi tekt Ma rze -
na Idzik. SK

arc U
M

 w
 Sosnow

cu

Dzie siąt ki wo recz ków na psie
od cho dy roz da li straż ni cy miej -
scy w ra mach hap pe nin gu „Za -
miast man da tu, wo re czek”, któ -
ry za in au gu ro wał kam pa nię, ja -
ka ma prze ko nać miesz kań ców,
by sprzą ta li po swo ich pu pi lach. 

Ran kiem, 29 wrze śnia,
przy Cen trum In for ma cji Miej -
skiej, zo sta ły usta wio ne sym -
bo licz ne wy bie gi dla psów
z roz rzu co ny mi atra pa mi od -
cho dów, z ostrze że nia mi:
„Uwa ga! Mi ny”. 

– Jed nym z naj więk szych
pro ble mów, nie tyl ko w So -
snow cu, ale i w ca łym kra ju nie
jest pro blem psich kup, ale wła -
ści cie li psów, któ rzy nie sprzą -

ta ją po swo ich pu pi lach. Chce -
my roz wią zać ten pro blem
i zwięk szyć świa do mość wła ści -
cie li czwo ro no gów. Brak po jem -
ni ków nie jest wy mów ką. Wła -
ści ciel pu pi la mo że wrzu cać od -
cho dy do ko szy ulicz nych lub
po jem ni ków z na pi sem „od pa dy
mo kre” – mó wi Ar ka diusz Chę -
ciń ski, pre zy dent mia sta. 

Pod czas kam pa nii zo sta nie
roz da nych 10 tys. ze sta wów
do sprzą ta nia, trzy ty sią ce ulo -
tek, a bil bor dy pro mu ją ce kam -
pa nię, po ja wią się w 20 miej -
scach w ca łym mie ście. Do dat -
ko wo pla ka ty, in for mu ją ce
o ak cji, znaj dą się w sie dzi bach
spół dziel ni, wspól not miesz ka -

nio wych, szko łach i miej skich
in sty tu cjach. 

Po nad to straż ni cy miej scy
od stycz nia przy szłe go ro ku bę -

dą ka ra li man da ta mi, w wy so ko -
ści do 500 zł za nie sprzą ta nie
po swo ich czwo ro no gach.
Do koń ca ro ku bę dą jesz cze

sku pia li się na in for mo wa niu
i edu ko wa niu miesz kań ców oraz
roz da wa niu ze sta wów do sprzą -
ta nia. Od no we go ro ku, ka ra ne
bę dzie brak ze sta wu czy wo -
recz ka lub nie usu nię cie od cho -
dów po swo im pu pi lu. Man da ty
bę dą wy no sić od 20
do 500 zł. – Nie bę dzie miej sca
na po bła ża nie, szcze gól nie
w oko li cach pla ców za baw
i miejsc pu blicz nych. W ta kich
miej scach wła ści cie le psów mo -
gą spo dzie wać się naj wyż szych
man da tów – za po wie dział pre -
zy dent. 

Do tej po ry straż ni cy miej -
scy też mo gą ka rać i ka rzą wła -
ści cie li, któ rzy nie sprzą ta ją

po swo ich pu pi lach. Ale… ta -
ki wła ści ciel do tej po ry mu siał
być zła pa ny na go rą cym
uczyn ku lub mu siał zna leźć się
świa dek, któ ry za świad czył, że
ta ki in cy dent miał miej -
sce. – Zmia na uchwa ły w tym
za kre sie umoż li wia ka ra nie
wła ści cie li, któ rzy nie sprzą ta -
ją po swo ich czwo ro no gach lub
nie po sia da ją ze so bą ze sta wu
do sprzą ta nia czy zwy kłe go
wo recz ka. Do koń ca ro ku sku -
pi my się na ak cji in for ma cyj -
nej, a od 1 stycz nia straż ni cy
bę dą już ka rać man da ta -
mi – po twier dził Zbi gniew
Kru pa, ko men dant Stra ży
Miej skiej w So snow cu. SK

Sylwia Kosman

Happening na „Patelni” zainaugurował kampanię. 

Adres Żytnia 8 może stać się wyjątkową siedzibą dla firm
poszukujących komfortowej i prestiżowej lokalizacji. 
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RADA MIEJSKA
35. sesja Rady Miejskiej

Zasłużeni odznaczeni 

Syl wia Ko sman

Od zna kę „Za słu żo ny dla Mia sta So -
snow ca” przy zna no pod czas ostat -
niej se sji Da nie lo wi Mi kla siń skie -
mu, Grze go rzo wi Dziu ro wi czo wi,
Lesz ko wi Ba czyń skie mu oraz po -
śmiert nie Mi cha ło wi Wa liń skie mu.
Wprzy pad ku Mi cha ła Wa liń skie go
od zna ka zo sta nie wrę czo na je go
mał żon ce pod czas ga li fi na ło wej
Tur nie ju Jed ne go Wier sza. 

Na gro dzo no tak że lau re atów
Ple bi scy tu na Spor tow ca, Tre ne ra
oraz Spor to wą Na dzie ję 2015 ro -
ku.

Uho no ro wa ny Da niel Mi kla -
siń ski jest ab sol wen tem IV LO im.
Sta ni sła wa Sta szi ca w So snow cu
i ab sol wen tem Ślą skie go Uni wer -
sy te tu Me dycz ne go. Swo ją pra cę
za wo do wą roz po czął w Szpi ta lu
nr 1 w So snow cu na Od dzia le Chi -
rur gii Dzie cię cej. 

Prze szedł wszyst kie szcze ble
ka rie ry, za czy na jąc od młod sze go
asy sten ta aż do sta no wi ska or dy na -
to ra od dzia łu, któ rym po zo sta wał
przez 20 lat. W tym cza sie do pro -
wa dził do wy bu do wa nia no we go
Od dzia łu Chi rur gii Dzie cię cej
z blo kiem ope ra cyj nym w Cen -
trum Pe dia trii w So snow cu
i był współ ini cja to rem bu do wy
Cen trum Pe dia trii. Peł nił też obo -
wiąz ki rad ne go Ra dy Miej skiej
od 1990 r. przez 4 ka den cje, a w la -
tach 2006-2010 prze wo dził Ra dzie
Miej skiej. Był człon kiem i za ło ży -
cie lem Klu bu In te li gen cji Ka to lic -
kiej w So snow cu, człon kiem Ra dy
Re gio nal nej Ślą skiej Izby Le kar -
skiej, a obec nie jest sę dzią są du le -
kar skie go Ślą skiej Izby Le kar skiej.
Wnio sko daw cą przy zna nia Od -
zna ki Za słu żo ny dla Mia sta So -
snow ca by li prof. Ja nusz Bo ho sie -
wicz – Kon sul tant Kra jo wy

w dzie dzi nie chi rur gii dzie cię cej
oraz dr Grze gorz Ku de la – prze -
wod ni czą cy Od dzia łu Ślą skie go
Pol skie go To wa rzy stwa Chi rur -
gów Dzie cię cych.

Dru ga z od zna czo nych osób,
czy li Grze gorz Dziu ro wicz, jest in -
ży nie rem au to ma ty kiem i ad iunk -
tem na uko wo -ba daw czym. W la -
tach 70. i 80. dzia łał w opo zy cji,
był dzia ła czem dusz pa ster stwa lu -
dzi pra cy. Or ga ni zo wał po moc dla
lu dzi in ter no wa nych i ich ro dzin.
Sam tak że był in ter no wa ny wsta nie
wo jen nym. Na le żał do „So li dar no -
ści”, a na prze ło mie 1988/89 r.
do Ko mi te tu Oby wa tel skie go „So -
li dar ność” w So snow cu. Zo stał
pierw szym prze wod ni czą cym Ra -
dy Miej skiej w ka den cji 1990-
1994. W la tach 1994-1998 ja ko
rad ny nie za leż ny zo stał wy bra ny
do Ra dy Miej skiej w So snow cu.
W ra mach pra cy za wo do wej opra -
co wał 35 pa ten tów z za kre su elek -
tro ni ki. Wnio sko daw cą przy zna nia
mu Od zna ki Za słu żo ny dla Mia sta
So snow ca był pre zy dent So snow -
ca Ar ka diusz Chę ciń ski.

Z ko lei Le szek Ba czyń ski jest
zna ny w So snow cu ja ko pił karz,
tre ner i dzia łacz spor to wy. Był pił -
ka rzem GKS „Za głę bie”, a kie dy
za koń czył czyn ne upra wia nie spor -
tu, za jął się szko le niem mło dzie ży.
W 1990 r. ob jął pierw szą dru ży nę.
W la tach 1995-2001, 2007-2008
i 2011-2013 peł nił funk cję pre ze sa
Za głę bia. W se zo nie 95/96 ze spół
awan so wał z V li gi do IV li gi, a na -
stęp nie doIII i II li gi. Wnio sko daw -
cą przy zna nia mu Od zna ki Za słu -

żo ny dla Mia sta So snow ca był pre -
zy dent mia sta. 

Od zna ka po śmiert na dla Mi -
cha ła Wa liń skie go na proś bę or ga -
ni za to rów „Lau ru Pla te ran ki” zo -
sta nie wrę czo na je go mał żon ce
na ga li fi na ło wej Tur nie ju Jed ne go
Wier sza. Mi chał Wa liń ski od1983
r. aż do eme ry tu ry był na uczy cie -
lem ję zy ka pol skie go, fi lo zo fii, ety -
ki i wie dzy o kul tu rze w II Li ceum
Ogól no kształ cą cym im. E. Pla ter
w So snow cu. Otrzy mał licz ne od -
zna cze nia i na gro dy, m. in. Brą zo -
wy i Zło ty Krzyż Za słu gi, na gro dy
Mi ni stra Edu ka cji Na ro do -
wej I i II stop nia, Me dal Ko mi sji
Edu ka cji Na ro do wej, Na gro dę Pre -
zy den ta Mia sta So snow ca. Wnio -
sko daw cą przy zna nia od zna ki po -
śmiert nej Za słu żo ny dla Mia sta So -
snow ca był pre zy dent mia sta. 

Z ko lei lau re ata mi Ple bi scy tu
na Spor tow ca, Tre ne ra oraz Spor -
to wą Na dzie ję 20015 ro ku zo sta li
Se ba stian Du dek (pił karz Za głę bia
So sno wiec), To masz Do mi nik
(tre ner sza bli stów w Za głę biow -
skim Klu bie Szer mier czym) oraz
Va nes sa Goj (re pre zen tant ka So -
sno wiec kie go Klu bu Ka ra te).

Wszy scy uho no ro wa ni i za słu -
że ni dla mia sta oraz lau re aci ple bi -
scy tu ode bra li ser decz ne gra tu la cje
od władz mia sta, rad nych, ro dzi ny,
przy ja ciół i współ pra cow ni ków.
Rad ni przy ję li tak że sze reg
uchwał, w tym wy słu cha li in for -
ma cji o prze bie gu wy ko na nia bu -
dże tu za pierw sze pół ro cze te go
ro ku i kształ to wa niu się wie lo let -
niej pro gno zy fi nan so wej. 
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W śro dę, 28 wrze śnia, w Pa ła cu Kul tu ry Za głę bia mia ła miej sce uro -
czy sta se sja Ra dy Miej skiej, po świę co na 100-le ciu nada nia praw
miej skich Dą bro wie Gór ni czej. Wła dze So snow ca nie za po mnia ły
o ju bi le uszu i pre zen cie dla „młod szej sio stry”. By ła nim po nad trzy -
me tro wa so sna, któ ra pięk nie pre zen to wa ła się na pa ła co wej sce nie.
Ja ko do da tek  do drzew ka wła dze Dą bro wy otrzy ma ły rów nież ko -
new kę. – Wi dzę, jak to mia sto się roz wi ja, pięk nie je. Ja ko przed sta -
wi ciel star sze go bra ta So snow ca  pod kre ślam, że my ja ko miesz kań -
cy Za głę bia mu si my ze so bą współ pra co wać i się roz wi jać. Dzia ła -
jąc wspól nie, zdol ni je ste śmy prze no sić gó ry. Wo je wódz two ślą skie
bez Za głę bia by nie ist nia ło, bo my rów nież je ste śmy mo to rem na pę -
do wym ca łe go re gio nu. Z So snow ca przy wieź li śmy dla pań stwa so -
snę. Wiem, że bę dzie pie lę gno wa na przez ko lej ne dzie się cio le cia
i bę dzie świad kiem two rzą cej się hi sto rii mia sta. Wszyst kie go naj -
lep sze go dla wszyst kich miesz kań ców. Bez nich nie by ło by bo wiem
sa mo rzą du lo kal ne go – po wie dział pod czas uro czy stej se sji pre zy -
dent So snow ca Ar ka diusz Chę ciń ski.  KP

Sosna w prezencie dla Dąbrowy
Górniczej
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Ponad trzymetrowa sosna to prezent władz Sosnowca
z okazji jubileuszu. 

Daniel Miklasiński (drugi z lewej), Leszek Baczyński
i Grzegorz Dziurowicz, zasłużeni dla Sosnowca.
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Sylwia Kosman

20,5 mln zło tych bę dzie kosz to wać prze bu do -
wa obiek tu Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz nej
przy ul. Ko ściel nej w So snow cu. Pre zy dent
So snow ca Ar ka diusz Chę ciń ski 12 wrze śnia
pod pi sał umo wę z czę sto chow ską fir mą Prze -
my słów ka, któ ra na re ali za cję te go za da nia bę -
dzie mia ła 15 mie się cy. – Chce my wzmoc nić
ro lę bi blio te ki, ja ko waż ne go miej sca ży cia
kul tu ral ne go w mie ście. Bę dzie do stęp na za -
rów no dla mło de go, jak i star sze go od bior cy
– za po wia da Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent
So snow ca.

Dzię ki te mu pro jek to wi bi blio te ka ma stać
się zu peł nie in nym miej scem, zy skać no we ob -
li cze i ory gi nal ny cha rak ter. Przede wszyst kim
roz sze rzo ne zo sta ną funk cje Bi blio te ki Głów -
nej oraz po ja wią się atrak cje i udo god nie nia.
Po więk szy się prze strzeń obej mu ją ca wy po ży -
czal nie oraz czy tel nie, a po nad to ma zo stać
uru cho mio na czy tel nia zbio rów daw nych, wy -
po ży czal nia i czy tel nia zbio rów ob co ję zycz -
nych. Po nad to po wsta ną stre fy edu ka cyj ne dla
dzie ci i do ro słych, cen trum mul ti me dial ne
z o wie le bo gat szą niż obec nie ofer tą zbio rów
na in nych niż tra dy cyj na książ ka no śni kach,
czy li mp3, mp4, au dio bo oki, e - bo oki, fil my
oraz książ ki cy fro we dla osób z dys funk cją
wzro ku ze sta no wi ska mi kom pu te ro wy mi dla
ich od twa rza nia. W pla nach jest tak że cen trum
edu ka cji re gio nal nej z do stę pem do uni ka to -
wych w Za głę biu Dą brow skim ty tu łów pra sy
re gio nal nej, obej mu ją cej okres od XIX wie ku
po współ cze sność. Za aran żo wa na zo sta nie
tak że po wierzch nia eks po zy cyj na nie zbęd -
na do or ga ni za cji wy staw i pre zen ta cji no wo -
ści wy daw ni czych. 

Na ze wnątrz na sta łe za mon to wa ne zo sta ną
gło śni ki, przez któ re po słu chać bę dzie moż -
na czy ta nych ksią żek. W na roż ni ku bu dyn ku
zo sta nie za in sta lo wa na in te rak tyw na „książ -
ka”. Prze wra ca jąc kart ki, bę dzie się moż na do -
wie dzieć m. in. o za pla no wa nych w bi blio te ce
spo tka niach i in nych atrak cjach. Ko lej ną atrak -
cją pla ców ki bę dzie ki no ple ne ro we. Fil my bę -
dzie moż na oglą dać, sie dząc na le ża kach, któ -
re bę dą usta wio ne na prze bu do wa nym ta ra sie. 

Przez wie le lat, w wy bu do wa nym w la -
tach 70. ubie głe go wie ku obiek cie, oprócz bi -
blio te ki mie ści ło się Ko le gium Ję zy ka Biz ne su
Uni wer sy te tu Ślą skie go, któ re w 2008 r. prze -
nio sło się do no we go bu dyn ku przy ul. Gro ta -
-Ro wec kie go.  Od kil ku lat je dy nym go spo da -
rzem obiek tu jest so sno wiec ka bi blio te ka.
– Ma rzy ło nam się wy ko rzy sta nie ca łe go obiek -
tu. Ma my po nad 200 ty się cy wo lu me nów, któ re
do tych czas nie by ły do stęp ne dla oka czy tel ni -
ka. Te raz każ dy bę dzie mógł mieć bez po śred ni
kon takt z książ ką – pod kre śla El wi ra Ka bat -
-Geo r gi je wa, dy rek tor ka MBP w So snow cu.

Prze bu do wa obej mie tak że naj bliż sze oto -
cze nie bi blio te ki oraz mon taż ele men tów ma -
łej ar chi tek tu ry, czy li ła wek, ko szy na śmie ci
czy sto ja ków na ro we ry. 

Trzy kon dy gna cyj ny bu dy nek nie prze szedł
ge ne ral ne go re mon tu od po nad 40 lat. Je go
ku ba tu ra jest im po nu ją ca i wy no si oko ło 25
tys. me trów sze ścien nych, a po wierzch nia
użyt ko wa po nad 6 tys. me trów kwa dra to wych.
Sa mi czy tel ni cy tak że od lat cze ka ją na zmia -
ny i mo der ni za cję bi blio te ki. 

– Uwiel biam czy tać książ ki i na szą bi -
blio te kę, ale my ślę, że już naj wyż szy czas,
by bi blio te ka sta ła się wi zy tów ką na sze go
mia sta i prze sta ła wy glą dać jak re likt PRL -
-u. Zgod nie z pla na mi ma być no wo cze -
snym miej scem, gdzie moż na przy jem nie
i po ży tecz nie spę dzić czas, nie tyl ko po czy -
tać książ ki, ale tak że spo tkać się z przy ja -
ciół mi, zo ba czyć in te re su ją cą wy sta wę czy
film. Wie rzę, że po ge ne ral nym re mon cie
tak wła śnie bę dzie – stwier dził Jan Gmy rek
z So snow ca.

W 3. edy cji Bu dże tu Oby wa tel skie go zło żo -
no 155 pro po zy cji pro jek tów, z cze go 133
zo sta ły oce nio ne po zy tyw nie, 17 oce nio no
ne ga tyw nie, 5 pro jek tów zo sta ło wy co fa nych
przez au to rów.

W tym ro ku mia sto po dzie lo no na 16
stref: Mi lo wi ce, Po goń, Sta ry So sno wiec,
Śro du la, Sie lec -Ku ku łek -An der sa, Cen trum,
Za gó rze Pół noc, Za gó rze Po łu dnie, Kli mon -
tów – Dań dów ka, Ka li no wa, Bo brek -Niw ka,
Mo drze jów – Ję zor – Bór, Ka zi mierz Gór ni -
czy, Po rąb ka, Ju liusz, Ostro wy Gór ni cze,
Macz ki – Ko lo nia Cie śle. Po nad to utwo rzo -
no stre fę Edu ka cja oraz Edu ka cja Przed szko -

la. Naj wię cej pro jek tów – 20 – zgło szo no
w stre fie Za gó rze Po łu dnie.

Wśród naj cie kaw szych pro po zy cji zna la -
zły się m.in.: „Ta jem ni czy La sek”, czy li re -
wi ta li za cja te re nów zie lo nych w ob rę bie ul.
J. Kos sa ka, W. Stwo sza i Nor wi da na Śro du -
li, Bul war Czar nej Prze mszy – ścież ka ro we -
ro wa i alej ka spa ce ro wa wzdłuż brze gu rze -
ki, Stre et Wor ko ut Park – ulicz ny tre ning
na świe żym po wie trzu w Ju liu szu czy Ak -
tyw na prze strzeń – mo der ni za cja wy po sa że -
nia i oto cze nia Miej skie go Klu bu „Macz ki”.

– Przy po mi na my, iż od mo men tu opu -
bli ko wa nia list, au to rzy pro jek tów ma ją

7 dni na od wo ła nie się od de cy zji Ze spo łu
Kon sul ta cyj ne go ds. Bu dże tu Oby wa tel -
skie go. Or ga nem od wo ław czym jest
prezydent miasta. Od 20 wrze śnia ru szy li -
śmy z se rią spo tkań z miesz kań ca mi, z tzw.
Fo ra Miesz kań ców, na któ rych au to rzy bę -
dą pre zen to wać zło żo ne przez sie bie pro -
jek ty – in for mu je Jo an na Gra bar czyk
z Wy dzia łu Roz wo ju i Pro mo cji UM w So -
snow cu.

Gło so wa nie odbędzie się w dniach od 14
do 24 paź dzier ni ka. Peł na li sta pro jek tów
znaj du je się na stronie: www.oby wa tel ski.so -
sno wiec.pl. KP

Znamy propozycje projektów w 3. edycji Budżetu Obywatelskiego
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Powstanie supernowoczesna biblioteka na miarę XXI wieku

W bibliotece będą rządzić nie tylko książki 
WOŚP przekazał sprzęt medyczny dla pacjentów 

Nowy sprzęt w szpitalu 

No wo cze sny sprzęt, któ ry bę dzie
słu żył pa cjen tom, Wiel ka Or kie -
stra Świą tecz nej Po mo cy prze ka -
za ła So sno wiec kie mu Szpi ta lo wi
Miej skie mu sp. z o.o. Szpi tal
otrzy mał 45 re ha bi li ta cyj nych łó -
żek szpi tal nych, apa rat EKG, wa -
gę fo te lo wą, dwa ssa ki elek trycz -
ne, dwa in ha la to ry pneu ma tycz -
ne, dwa ma te ra ce prze ciw o dle ży -
no we, czte ry wóz ki in wa lidz kie,
pom pę in fu zyj ną, pod no śnik
elek trycz ny oraz fo tel ką pie lo wy.
Te go rocz ne wspar cie znacz nie
po pra wi ło kom fort pa cjen tów
oraz pra cow ni ków Za kła du Opie -
kuń czo -Lecz ni cze go.  – To już
ko lej ny raz, kie dy Wiel ka Or kie -
stra Świą tecz nej Po mo cy wspie ra
nasz szpi tal. Tyl ko w cią gu ostat -
nich dwóch lat otrzy ma li śmy
od WOŚP sprzęt o war to ści po -
nad 400 tys. zł – mó wi Ar tur No -
wak, pre zes So sno wiec kie go
Szpi ta la Miej skie go sp. z o.o. 

Wo je wódz ki 24. fi nał WOŚP
zo stał zor ga ni zo wa ny w So snow -
cu.  – Uzna li śmy, że sko ro Or kie -
stra gra dla służ by zdro wia, to
i służ ba zdro wia mo że za grać dla
Jur ka Owsia ka i je go ak cji. W ra -
mach na szych dzia łań do świad -
cze ni le ka rze i spe cja li ści udzie la -
li dar mo wych po rad i kon sul ta cji.
W su mie wy ko na li śmy ok. 150
ba dań i kon sul ta cji – mó wi Ane ta

Kaw ka, dy rek tor ka ds. ad mi ni -
stra cyj nych szpi ta la. 

Wszyst ko wska zu je na to, że
ko lej ny fi nał WOŚP tak że od bę -
dzie się w So snow cu. 

– Je ste śmy bar dzo za do wo le -
ni, że mo gli śmy za grać z Wiel ką
Or kie strą Świą tecz nej Po mo cy
i w ra mach na sze go za an ga żo wa -
nia po móc miesz kań com So -
snow ca i oko lic. Po raz ko lej ny
prze ko na li śmy się, że za po trze -
bo wa nie na po dob ne ak cje edu -
ka cyj no -pro fi lak tycz ne jest bar -
dzo du że. Gra li śmy z Or kie strą
po raz pierw szy, ale na pew no nie
ostat ni, tym bar dziej,  że przy -
szło rocz ny fi nał wo je wódz ki tak -
że zor ga ni zo wa ny zo sta nie w So -
snow cu. Ilość, a przede wszyst -
kim ja kość sprzę tu me dycz ne go,
prze ka za ne go w tym ro ku przez
Or kie strę, są na wy so kim po zio -
mie. Dzię ku je my fun da cji Jur ka
Owsia ka oraz wszyst kim oso bom
za za an ga żo wa nie w zbiór kę
i umoż li wie nie nam za pre zen to -
wa nie nie tyl ko sprzę tu ozna czo -
ne go cha rak te ry stycz ny mi ser -
dusz ka mi, któ ry od lat ra tu je ży -
cie na szych pa cjen tów, ale rów -
nież po zy tyw nych zmian, ja kie
w ostat nim cza sie zo sta ły do ko -
na ne w So sno wiec kim Szpi ta lu
Miej skim – pod su mo wał Ar tur
No wak. SK
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Za 15 miesięcy biblioteka zmieni się nie do poznania. 

Sprzęt poprawi komfort pacjentów i pracowników Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego. 

So sno wiec wal czy o to, by sto li ca Za głę bia
sta ła się sie dzi bą Ślą sko -Za głę biow skiej Me -
tro po lii Si le sia. – Zwra ca my się z proś bą
do wło da rzy miast wo je wódz twa o po par cie
na szych sta rań, aby to wła śnie sto li ca Za głę -
bia zo sta ła sie dzi bą me tro po lii – mó wi Ra fał
Ły sy, rzecz nik pra so wy UM w So snow cu.
W związ ku z tą ini cja ty wą Ar ka diusz Chę -
ciń ski, pre zy dent So snow ca, wy sto so wał list
do pre zy den tów, bur mi strzów i wój tów miast
z proś bą o wspar cie te go po my słu. 

W li ście, skie ro wa nym do Mar ci na Kru py,
pre zy den ta Ka to wic, pre zy dent So snow ca na -

pi sał m. in.: „Ofi cjal ną na zwą no wej me tro po -
lii ma być Ślą sko -Za głę biow ska Me tro po lia Si -
le sia. Od cho dzi my więc od na zwy, któ ra dys -
kry mi no wa ła za głę biow skie mia sta, a uwi dacz -
nia ła je dy nie mia sta le żą ce na Ślą sku – na sze
sta ra nia przy nio sły efekt. Peł no moc ni kiem
do spraw utwo rze nia związ ku me tro po li tal ne -
go ma zo stać pre zy dent Ka to wic. To de cy zja
na tu ral na i nikt nie bę dzie od bie rał Ka to wi com
ro li sto li cy wo je wódz twa, o czym świad czy m.
in. ilość in sty tu cji cen tral nych w tym mie ście.
Jed nak po win ni śmy dą żyć do re ali za cji idei de -
glo me ra cji ad mi ni stra cji pu blicz nej, czy li prze -

nie sie nia czę ści in sty tu cji pu blicz nych do in -
nych miast, aby zrów no wa żyć ich roz wój. (…)
W związ ku z tym So sno wiec, wraz z ca łym
Za głę biem Dą brow skim, chce udo wod nić, że
je ste śmy bar dzo waż nym ele men tem przy szłej
me tro po lii, stąd też na sza pro po zy cja, aby jej
sie dzi bę usy tu owa no w So snow cu”. 

We dług rzą do wych usta leń no wa me tro -
po lia mia ła by po wstać w lip cu 2017 ro ku,
a swo ją dzia łal ność roz po cząć w stycz -
niu 2018. Każ de go ro ku mia ła by być fi nan -
so wa na kwo tą ok. 250 mi lio nów zło tych
z bu dże tu pań stwa. SK

Stolica Zagłębia zostanie stolicą metropolii? 



5

pagina

październik 2016 nr 9

MIASTO

Krzysz tof Po lacz kie wicz

20 wrze śnia Przed się bior stwo
Ko mu ni ka cji Miej skiej w So -
snow cu pod pi sa ło umo wę na do -
sta wę no wych au to bu sów. Dzię -
ki unij ne mu do fi nan so wa niu flo -
ta PKM -u wzbo ga ci się o 78
no wych po jaz dów. Pa ra fo wa nie
umów na stą pi ło pod czas pierw -
sze go w re gio nie Za głę biow skie -
go Śnia da nia Pra so we go, któ re -
go or ga ni za to rem był Urząd
Miej ski w So snow cu, a z dzien -
ni ka rza mi spo tka li się tak że
przed sta wi cie le są sied nich gmin:
Bę dzi na, Cze la dzi i Dą bro wy
Gór ni czej.

Wła ści cie lem Przed się bior -
stwa Ko mu ni ka cji Miej skiej
w So snow cu są czte ry mia sta: Bę -
dzin, Cze ladź, Dąbrowa Gór ni cza
oraz So sno wiec (udzia ło wiec
więk szo ścio wy). Koszt no wych
au to bu sów wy no si pra wie 130
mln zł. – Mniej wię cej ty le wy no -
si nas rocz ny bu dżet. To jest ska -
la, któ ra po ka zu je, jak ogrom ne
jest to zle ce nie. Ja ko naj mniej szy
udzia ło wiec cie szy my się chy ba
naj bar dziej – pod kre śla Zbi gniew
Sza le niec, bur mistrz Cze la dzi.

Pierw sze no we po jaz dy
w bar wach PKM -u So sno wiec
wy ja dą na dro gi Za głę bia i Ślą -
ska na prze ło mie ro ku. Bę dą to
naj praw do po dob niej 18-me tro -
we, prze gu bo we Mer ce de sy
z sil ni ka mi die sla. – W tej
chwi li ma my je den au to bus
mar ki Mer ce des, któ ry ku pi li -
śmy z mi ni mal nym prze bie -
giem. To bar dzo do bry po jazd,
z naj mniej szą awa ryj no -
ścią – mó wi Ma rek Pi ku ła, pre -
zes za rzą du PKM.

Na po cząt ku przy szłe go ro ku
do za jezd ni w Za gó rzu po win ny
do trzeć pierw sze z 24 au to bu -
sów fir my So la ris. – Bę dzie my
świę to wać do star cze nie set ne go
po jaz du na szej fir my dla so sno -
wiec kie go PKM -u – tłu ma czy
Pa weł Haj duk, czło nek za rzą du
So la ris Bus & Co ach S.A.
Wszyst kie au to bu sy bę dą wy po -
sa żo ne w kli ma ty za cję, Wi Fi,
mo ni to ring wie lo ka me ro wy
oraz  do świe tle nie we wnętrz ne
i ze wnętrz ne wyj ścia z au to bu su,
no wo cze sną in for ma cję dla pa -
sa że ra o zbli ża ją cych się przy -
stan kach. Do dat ko wo, każ de
uru cho mie nie po jaz du bę dzie
wią za ło się z ko niecz no ścią
spraw dze nia sta nu trzeź wo ści
kie row cy au to bu su za po mo cą

znaj du ją cej się na wy po sa że niu
al ko blo ka dy.

Naj póź niej po ja wią się  hy -
bry do we au to bu sy mar ki Vo lvo.
W su mie bę dzie ich aż 35
sztuk. – To jest nasz naj więk szy
kon trakt w Pol sce i pierw sze po -
jaz dy na szej mar ki, któ re tra fią
do PKM -u. To ci che, a przede
wszyst kim eko lo gicz ne au to bu -
sy o na pę dzie hy bry do wym
–wy ja śnia Mał go rza ta Dur da,
dy rek tor ds. sprze da ży au to bu -
sów Vo lvo. 

– Wiem, że już to mó wi łem,
ale do bre trze ba chwa lić. Ma -
my naj lep sze go prze woź ni ka

w wo je wódz twie i jed ne go
z naj lep szych, je śli nie naj lep -
sze go w Pol sce. Dzię ku ję
wszyst kim pra cow ni kom, od
sze fów fir my, osób od po wie -
dzial nych za przy go to wa nie

pro jek tów, po przez kie row ców,
me cha ni ków, dys po zy to rów.
Dzię ku ję ca łej fir mie, je ste ście
du mą miast Za głę bia – pod su -
mo wał Ar ka diusz Chę ciń ski,
pre zy dent So snow ca. 

Rewolucja w autobusach 
PKM kupił 78 nowych pojazdów 

Przy okazji podpisania przez PKM Sosnowiec umów na zakup nowych autobusów w siedzibie spółki odbyło się pierwsze Zagłębiowskie
Śniadanie Prasowe, którego gospodarzem był prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. – Śniadania prasowe z dziennikarzami w Sosnowcu to
już tradycja, przyjęliśmy taką formę kontaktu z dziennikarzami i jak na razie ta formuła się sprawdza. Korzystając z okazji, że w skład PKM-u
wchodzą przedstawiciele sąsiednich gmin, postanowiliśmy tym razem rozszerzyć formułę naszego spotkania z przedstawicielami mediów.
Dzięki temu władze Będzina, Czeladzi i Dąbrowy Górniczej także mogły zaprezentować swoje pomysły i plany na najbliższe miesiące – podkreśla
Rafał Łysy, rzecznik prasowy UM w Sosnowcu. Wszystko wskazuje na to, że premierowe Zagłębiowskie Śniadanie Prasowe było wstępem
do szerszej współpracy w tym temacie. – W wielu kwestiach działamy nie tylko jako miasto, ale region, dlatego też często mówimy jednym
głosem. Jestem przekonany, że w takim gronie z przedstawicielami mediów jeszcze nie raz się spotkamy. Oczywiście, nie tylko
w Sosnowcu – podkreśla prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. KP

Pierwsze Zagłębiowskie Śniadanie Prasowe

Podczas pierwszego Zagłębiowskiego Śniadania Prasowego parafowano umowę na zakup nowych autobusów.

Na początku przyszłego roku do zajezdni w Zagórzu powinny dotrzeć pierwsze z 24
autobusów marki Solaris. 
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Jo an na Bi niec ka, spe cja li sta
ds. ko mu ni ka cji spo łecz nej i edu ka cji

W tym ro ku szkol nym ucznio wie dzie wię ciu so -
sno wiec kich gim na zjów po raz pierw szy we -
zmą udział w pro jek cie edu ka cyj nym „Pro jekt
z zUS”. zgod nie z pod sta wą pro gra mo wą
kształ ce nia ogól ne go, szko ła po win na przy go -
to wać mło dych lu dzi do spraw ne go funk cjo no -
wa nia w spo łe czeń stwie. Dla te go na uczy cie le
ko rzy sta ją z me tod ak ty wi zu ją cych, w tym
z me to dy pro jek tu edu ka cyj ne go. W gim na -
zjum ok. 20 proc. pro gra mu wie dzy o spo łe -
czeń stwie po win no być re ali zo wa ne w for mie
ta kie go pro jek tu. 

„Pro jekt z zUS” po le ga na prze pro wa dze niu
przez na uczy cie li jed nej lek cji z za kre su ubez pie -
czeń spo łecz nych – jest to wy kład ilu stro wa ny
slaj da mi. Na stęp nie ucznio wie zo sta ją po dzie le ni
na ze spo ły (od 3 do 5 osób), któ rych za da niem
jest na pod sta wie zdo by tej wie dzy wy ko na -
nie – dowy bo ru – pla ka tu, fil mu, ko mik su lub pre -
zen ta cji. Ma ją nato oddwóch doośmiu ty go dni. 

Jed nym zpo ru sza nych za gad nień są eme ry -
tu ry. Wpraw dzie dla na sto lat ków eme ry tu ra wy -
da je się czymś bar dzo od le głym, jed nak war to,
aby do wie dzie li się, że pod sta wą sys te mu eme -
ry tal ne go w Pol sce jest za sa da so li da ry zmu
(skład ki wpła ca ne przez ak tyw nych za wo do wo
prze ka zy wa ne są na wy pła tę świad czeń dla
eme ry tów). Po ru sza na jest też kwe stia wie ku
eme ry tal ne go oraz je go zróż ni co wa nie w wy -
bra nych pań stwach Eu ro py. I tak np. ni ski wiek
eme ry tal ny jest cha rak te ry stycz ny dla kra jów
wschod nich: wRo sji inaBia ło ru si wy no si55 lat
dla ko biet i60 lat dla męż czyzn, anaSło wa cji62

la ta dla wszyst kich. W Niem czech sy tu acja wy -
glą da ina czej – od 2014 r. oso by, któ re przez 45
lat pła ci ły skład ki, mo gą przejść na eme ry tu rę
w wie ku 63 lat. Po zo sta li pra cu ją do 65 ro ku ży -
cia, awprzy szło ści (w2031 r.) do67 ro ku ży cia.
Naj wyż szy wiek eme ry tal ny ma ją Gre cy – 67 lat
dla ko biet i męż czyzn. 

Waż ne za gad nie nie to rów nież skład ki
na ubez pie cze nie cho ro bo we, dzię ki któ rym
przy słu gu je m. in. za si łek cho ro bo wy (mak sy -
mal nie przez 182 dni, a w przy pad ku cią ży
przez mak sy mal nie 270 dni). 

Je śli oso ba, któ ra się ubez pie cza ła, stra ci
pra cę, a na stęp nie za cho ru je, to rów nież mo że
sko rzy stać z za sił ku. W ta kiej sy tu acji nie zdol -
ność do pra cy mu si trwać bez prze rwy co naj -
mniej 30 dni i nie mo że po wstać póź niej niż
w cią gu 14 dni od roz wią za nia umo wy o pra cę,
al bo w cią gu 3 mie się cy – w ra zie cho ro by za -
kaź nej, któ rej okres wy lę ga nia jest dłuż szy
niż 14 dni, lub in nej cho ro by, któ rej ob ja wy cho -
ro bo we ujaw nią się po okre sie dłuż szym niż 14
dni od jej po cząt ku. 

za sa dy te do ty czą tak że pra wa do za sił ku
po usta niu in ne go ty tu łu do ubez pie cze nia cho -
ro bo we go niż umo wa o pra cę, np. po roz wią za -
niu umo wy zle ce nia czy za prze sta nia dzia łal no -
ści go spo dar czej. 

Na to miast je śli cho ro ba roz pocz nie się
w cza sie obo wią zy wa nia umo wy o pra cę i trwa
na dal, bez żad nej prze rwy, po jej roz wią za niu,
otrzy ma nie za sił ku cho ro bo we go nie za le ży
od speł nie nia do dat ko wych wa run ków do ty -
czą cych nie zdol no ści do pra cy.

Oso bie, któ ra pła ci skład ki naubez pie cze nie
cho ro bo we, przy słu gu je tak że za si łek ma cie -
rzyń ski, doktó re go – przez2 ty go dnie – ma pra -
wo rów nież oj ciec wy cho wu ją cy dziec ko i prze -
by wa ją cy na urlo pie oj cow skim. 

z ubez pie cze nia cho ro bo we go wy pła ca ny
jest też za si łek opie kuń czy pod czas opie ki
nadzdro wym dziec kiem do lat8, cho rym dziec -
kiem do lat 14 lub in nym cho rym bli skim człon -
kiem ro dzi ny.

„Pro jekt zzUS” mo że być re ali zo wa ny przez
ca ły rok szkol ny, więc wciąż za pra sza ne są so -
sno wiec kie gim na zja. 
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Ilo na Ce bo -Ku bi czek, ad wo kat

Cza sa mi ana li za wpi sów na fo rach in ter ne to wych
świad czy, że treść nie któ rych wpi sów mo że być nie -
zgod na z pra wem, zwłasz cza z prze pi sa mi do ty czą -
cy mi ochro ny dóbr oso bi stych. In ter net umoż li wia
do ko ny wa nie wpi sów na ru sza ją cych pra wo, czę sto
ano ni mo wych. Ist nie ją ce prze pi sy po zwa la ją jed -
nak na pod ję cie przez po krzyw dzo ne go dzia łań
umoż li wia ją cych usta le nie toż sa mo ści au to ra wpi -
su i do cho dze nie spra wie dli wo ści.

zgod nie z prze pi sa mi pra wa kar ne go wpis w in -
ter ne cie mo że na ru szyć do bro oso bi ste w dwo ja ki
spo sób: oso ba ko rzy sta ją ca z fo rum mo że znie sła -
wić po krzyw dzo ne go (art. 212§2 kk) lub znie wa żyć
(art. 216§2 kk). 

Oby dwa ty py prze stępstw są naj częst szym spo -
so bem na ru sze nia dóbr oso bi stych na fo rach in ter -
ne to wych i są ści ga ne na dro dze kar nej. Jed na wy -
po wiedź mo że sta no wić za rów no znie sła wie nie, jak
i znie wa że nie. 

Ja ka wy po wiedź jest znie wa gą, a ja ka znie sła -
wie niem, wy ma ga każ do ra zo wo ana li zy na pod sta -
wie uży tych sfor mu ło wań.

za rów no znie sła wie nie, jak i znie wa że nie do ko -
na ne na fo rum in ter ne to wym, jest tzw. ty pem kwa -
li fi ko wa nym. Jest do ko na ne przy uży ciu środ ków
ma so we go ko mu ni ko wa nia, przez co ka ra gro żą -
ca spraw cy jest nie co wyż sza.

Czę sto klien ci w mo jej kan ce la rii za da ją mi py ta -
nie, kto jest od po wie dzial ny za wpis w świe tle obo -
wią zu ją ce go pra wa – au tor wpi su, ad mi ni stra tor
stro ny czy ho stin gu ją cy stro nę? Ko go moż na oskar -
żyć?

W przy pad ku więk szo ści czy nów ka ral nych to
pro ku ra tor po pie ra spra wę przed są dem oraz spo -
rzą dza akt oskar że nia.

W przy pad ku znie wa że nia i znie sła wie nia w in -

ter ne cie po krzyw dzo ny zo bli go wa ny jest do sa mo -
dziel ne go spo rzą dze nia i po pie ra nia ak tu oskar że -
nia. Mo że tak że wy na jąć w tym ce lu ad wo ka ta. Ist -
nie je jed nak prze pis, któ ry znacz nie uła twia do cho -
dze nie spra wie dli wo ści na dro dze kar nej w przy -
pad ku ob raź li wych wpi sów na fo rach in ter ne to -
wych. zgod nie z art. 488 kpk „po li cja na żą da nie
po krzyw dzo ne go przyj mu je ust ną lub pi sem ną
skar gę i w ra zie po trze by za bez pie cza do wo dy,
po czym prze sy ła skar gę do są du”.

W przy pad ku prze stępstw po peł nio nych za po -
śred nic twem in ter ne tu ten ostat ni obo wią zek ma
szcze gól nie do nio słe zna cze nie. Na mo cy te go
prze pi su po li cja po win na usta lić ad res IP kom pu te -
ra, na któ rym do ko na no ob raź li we go wpi su. Oczy -
wi ście, nie prze są dza to jesz cze o wi nie wła ści cie -
la kom pu te ra, ale znacz nie uła twia usta le nie toż sa -
mo ści na ru sza ją ce go pra wo. Ad mi ni stra tor stro ny
mo że ewen tu al nie od po wie dzieć za po moc nic two,
jed nak pod wie lo ma wa run ka mi okre ślo ny mi
przez ko deks kar ny. za znie wa że nie i (lub) po mó -
wie nie nie bę dzie na to miast po no sić od po wie dzial -
no ści pod miot ho stin gu ją cy – ze wzglę du na wy łą -
cze nie od po wie dzial no ści zgod nie z art. 14 usta -
wy o świad cze niu usług dro gą elek tro nicz ną. Oczy -
wi ście, przy za ło że niu, że wpi sy nie zo sta ły do ko na -
ne bez praw nie. Je śli na to miast mia ły ta ki bez praw -
ny cha rak ter, po wi nien on usu nąć je oraz udzie lić
in for ma cji o da nych oso bo wych na ru szy cie la.

Na ru sze nie dóbr oso bi stych mo że być ści ga ne
tak że na dro dze cy wil nej. W no men kla tu rze tej dzie -
dzi ny pra wa na ru sze nia, o któ rych mo wa w ni niej -
szym ar ty ku le, są na ru sze nia mi czci i do bre go imie -
nia. Jed ną z pod sta wo wych róż nic po mię dzy po stę -
po wa niem cy wil nym a po stę po wa niem kar nym jest
to, że w przy pad ku po stę po wa nia cy wil ne go moż -
na po zwać tak że in ne oso by – nie tyl ko sa me go na -
ru sza ją ce go.

Klu czem do zro zu mie nia te ma tu wy da je się być
art. 14 ust. 1 usta wy o świad cze niu usług dro gą
elek tro nicz ną:

„Nie po no si od po wie dzial no ści za prze cho wy -
wa ne da ne ten, kto udo stęp nia jąc za so by sys te mu
te le in for ma tycz ne go w ce lu prze cho wy wa nia da -
nych przez usłu go bior cę, nie wie o bez praw nym
cha rak te rze da nych lub zwią za nej z ni mi dzia łal no -
ści, a w ra zie otrzy ma nia urzę do we go za wia do mie -
nia lub uzy ska nia wia ry god nej wia do mo ści o bez -
praw nym cha rak te rze da nych lub zwią za nej z ni mi

dzia łal no ści nie zwłocz nie unie moż li wi do stęp
do tych da nych”.

Sens te go prze pi su spro wa dza się do te go, że
ad mi ni stra tor fo rum in ter ne to we go nie mo że być
po zwa ny na dro dze cy wil nej za na ru sze nie dóbr
oso bi stych in nych osób do pó ki nie ma wia ry god nej
in for ma cji o bez praw no ści wpi sów.

Po dob ną myśl re pre zen tu je je den z są dów ape la -
cyj nych, któ ry w jed nym z orze czeń stwier dził: „Je śli
wła ści ciel stro ny in ter ne to wej jest świa do my bez praw -
no ści wpi sów, to ma obo wią zek na tych miast je usu -
nąć; je śli te go nie zro bi – po no si od po wie dzial ność”.

za tem mo ment uzy ska nia wia ry god nej in for ma -
cji o bez praw no ści wpi su de cy du je o od po wie dzial -
no ści go spo da rza fo rum. Po zwa nym mo że być
więc pod miot ho stin gu ją cy. O tym, co jest wia ry -
god ną in for ma cją, nie spo sób, orzec in abs trac to.
W osta tecz no ści to sąd usta li, czy ta ka wia ry god -
na in for ma cja zo sta ła otrzy ma na.

W przy pad ku pra wa pra so we go usta wo daw ca
idzie jesz cze da lej, stwier dza jąc, że pod mio ta mi po -
zwa ny mi mo gą być za rów no au tor ma te ria łu pra so -
we go, re dak tor na czel ny, jak rów nież wy daw ca,
przy czym – co nie zwy kle istot ne – za ma te riał pra -
so wy uzna wa ny jest każ dy opu bli ko wa ny lub prze -
ka za ny do opu bli ko wa nia w pra sie tekst al bo ob -
raz o cha rak te rze in for ma cyj nym, pu bli cy stycz nym,
do ku men tal nym lub in nym, nie za leż nie od środ ków
prze ka zu, ro dza ju, for my, prze zna cze nia czy au tor -
stwa (art. 7 ust. 1 pkt 4 pra wa pra so we go).

Przy oka zji war to rów nież zwró cić uwa gę na spe -
cy ficz ny roz kład do wo du w spra wach o na ru sze nie
dóbr oso bi stych. W po stę po wa niu cy wil nym obo -
wią zu je ge ne ral na za sa da, któ rą moż na stre ścić
i wy ra zić na stę pu ją co: je że li coś twier dzisz, to udo -
wod nij to. W po stę po wa niu kar nym zaś kró lu je za sa -
da do mnie ma nia nie win no ści oskar żo ne go, któ ra
obo wią zek przed sta wie nia wia ry god nych do wo dów
na kła da na oskar ży cie la (naj czę ściej pro ku ra to ra).

W spra wach do ty czą cych ta kich na ru szeń jak te
oma wia ne w ni niej szym ar ty ku le obo wią zek przed -
sta wie nia do wo dów spo czy wa na po ten cjal nym na -
ru szy cie lu, czy li oskar żo nym (w po stę po wa niu kar -
nym) al bo po zwa nym (w po stę po wa niu cy wil nym).
to te oso by są zo bo wią za ne do wy ka za nia praw dzi -
wo ści sta wia nych tez. Moż li wo ści wy ka za nia praw -
dzi wo ści te zy nie ma oczy wi ście w przy pad ku wy ra -
żeń znie wa ża ją cych, jed no znacz nie ob raź li wych,
nie we ry fi ko wal nych pod wzglę dem praw dzi wo ści.

PORADY

ZUS RADZI

Gimnazjalista 
a ubezpieczenia społeczne

ADWOKAT RADZI

Naruszenie dóbr osobistych na forach internetowych

Miej skie Przed się bior stwo
Go spo dar ki Od pa da mi Sp. z o.o.
w So snow cu w ra mach swo jej
dzia łal no ści uru cha mia no wą
usłu gę od bio ru od pa dów gru zo -
wych skie ro wa ną do miesz kań -
ców na szej gmi ny. Do tych czas
w ra mach usług ofe ro wa nych
przez MPGO moż li we by ło do -
star cze nie gru zu do Gmin ne go
Punk tu Se lek tyw nej Zbiór ki Od -
pa dów Ko mu nal nych zlo ka li zo -
wa ne go w So snow cu, przy ul.

Gre na die rów 21, je dy nie wła -
snym trans por tem. 

– De cy zja o roz po czę ciu dzia -
łal no ści z za kre su od bio ru i trans -
por tu gru zu to wyj ście na prze ciw
ocze ki wa niom miesz kań ców –

mó wi Ja cek Ga im, pre zes spół ki
MPGO. – Od bie rze my i prze ka że -
my gruz do uty li za cji. Wy star czy
do nas za dzwo nić lub wy słać
zgło sze nie dro gą ma ilo wą – do -
da je. red

MPGO uruchamia nową usługę dla mieszkańców „Energia dla Seniora”, czyli jak bezpiecznie
kupować prąd

Jeżeli jesteś mieszkańcem Sosnowca i potrzebujesz pozbyć się gruzu
poremontowego, skontaktuj się z MPGO Sp. z o.o. w Sosnowcu:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
ul. Grenadierów 21, 41-216 Sosnowiec, tel.: 735-918-507
e-mail: gruz@mpgo.sosnowiec.pl, www.mpgo.sosnowiec.pl
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Czy ENERGIA tO PRODUKt JAK KAżDy INNy? JAK
BEzPIECzNIE KUPOWAć PRąD? JAK CzytAć fAKtURę
zA ENERGIę? NA tE tEMAty BęDą ROzMAWIAć
UCzEStNICy WARSztAtóW „ENERGIA DLA SENIORA”,
ORGANIzOWANyCH PRzEz RzECzNIKA PRAW KLIENtA,
DzIAłAJąCEGO W GRUPIE tAURON. SPOtKANIE ODBęDzIE
SIę 24 PAźDzIERNIKA O GODzINIE 15.00, W RAMACH
WyKłADóW UNIWERSytEtU tRzECIEGO WIEKU
NA WyDzIALE NAUK O zIEMI W SOSNOWCU PRzy UL.
BęDzIńSKIEJ.

Je ste śmy świad ka mi uwol nie nia ryn ku ener gii.
Jak to się prze kła da na sy tu acje prze cięt ne go
klien ta? Obec nie każ dy z nas mo że ku po wać
ener gię od kil ku dzie się ciu pod mio tów dzia ła ją -
cych na ryn ku po sia da ją cych kon ce sje, czy li po -
zwo le nie na sprze daż ener gii. Kon ku ren cyj ność
na ryn ku ener gii jest zja wi skiem po zy tyw nym,
po nie waż da je klien tom moż li wość wy bo ru wy ni -
ka ją ce go z po rów na nia kil ku ofert. Nie ste ty, wią -
że się tak że z bez względ ną wal ką o klien ta. Nie -
uczci wi sprze daw cy naj czę ściej wy ko rzy stu ją nie -
świa do mość i ła two wier ność kon su men tów,
zwłasz cza osób star szych. Aby prze ciw dzia łać
wy żej wy mie nio nym prak ty kom, Tau ron roz po -
czął w ze szłym ro ku cykl spo tkań edu ka cyj nych
na ob sza rze dzia łal no ści Gru py TAU RON skie ro -
wa nych do se nio rów. Pod sta wo wym ce lem ini cja -
ty wy jest uświa do mie nie oso bom star szym, jak
nie dać się oszu kać przy za wie ra niu umo wy
na sprze daż ener gii. – To już dwu na ste warsz ta ty

któ re or ga ni zu je my w ra mach ini cja ty wy „Ener -
gia dla Se nio ra” i wciąż do strze ga my de fi cyt wie -
dzy w tym za kre sie. Ry nek ener gii jest czę sto nie -
zro zu mia ły dla klien tów, dla te go ukła da jąc pro -
gram warsz ta tów po sta wi li śmy na pro sty prze kaz,
od no si my się tak że do kon kret nych przy kła dów.
Bar dzo cie szy nas rów nież współ pra ca z wła dza -
mi mia sta, po nie waż każ da ini cja ty wa po dej mo -
wa na przez wła dze sa mo rzą do we w ce lu edu ko -
wa nia miesz kań ców jest bar dzo cen na – pod kre -
śla To masz To po la, rzecznik praw klienta,
TAU RON Pol ska Ener gia. KP
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Zerwane więzadło krzyżowe przednie to nie wyrok

Rafał Szyja, fizjoterapeuta z Sosnowieckiego Szpitala
Miejskiego sp. z o.o., przekonuje do prowadzenia
zdrowego i aktywnego trybu życia.

ład na po go da sprzy ja ak tyw no ści fi zycz nej. Świa do mość
spo łe czeń stwa wzglę dem do bro tli we go wpły wu ru chu
na nasz or ga nizm w cią gu ostat nich de kad zna czą co wzro -
sła. Wzro sła rów nież do stęp ność do róż ne go ro dza ju spo so -
bów ak tyw ne go spę dza nia cza su wol ne go i dziś śmia ło mo -
że my już mó wić o mo dzie na ak tyw ny i zdro wy tryb ży cia.
Nie ste ty, czę sto po dej mu jąc ak tyw ność fi zycz ną, za po mi na -
my o pra wi dło wym przy go to wa niu się do wy sił ku, co prze kła -
da się na ro sną cą ilość ura zów i kon tu zji. Jed nym z czę ściej

spo ty ka nych ura zów jest uraz sta wu ko la no we go. zwią za -
ne jest to z tym, iż staw ten jest jed nym  z naj bar dziej eks -
plo ato wa nych w na szym or ga ni zmie. Ro dzaj ura zu uza leż -
nio ny jest od me cha ni zmu i si ły, ja ka na nie go od dzia łu je.
Czę sto do cho dzi do na cią gnięć, stłu czeń, skrę ceń lecz rów -
nież do na de rwań lub cał ko wi te go ze rwa nia mię śni lub wię -
za deł.
za sta bi li za cję sta wu ko la no we go od po wie dzial ne są wię -
za dła ze wnętrz ne: rzep ki, po bocz ne pisz cze lo we, po bocz -
ne strzał ko we pod ko la no we i wię za dła we wnętrz ne: krzy -
żo we przed nie (ACL), krzy żo we tyl ne (PCL), po przecz ne ko -
la na.

Naj czę ściej na ura zy na ra żo ne jest wię za dło krzy żo we
przed nie. Do ty po wych ob ja wów uszko dze nia ACL na le żą:
bar dzo sil ny ból w mo men cie ura zu, któ ry stop nio wo ustę -
pu je, czę sto sły szal ny „trzask” w sta wie i uczu cie ro ze rwa nia
uczu cie „uciek nię cia” ko la na w trak cie ura zu obrzęk, któ ry
mo że po ja wić się na wet do 24 go dzin od wy stą pie nia ura zu,
na ra sta ją cy krwiak, we wnątrz sta wu, do dat nie wy ni ki w te -
stach kli nicz nych (Lach man na, szu fla dy przed niej oraz pi vot
Shift), krew w pły nie sta wo wym, od czu wal na nie sta bil ność
w sta wie pod czas ob cią ża nia.;

Nie ste ty, przy cał ko wi tym ze rwa niu wię za dła krzy żo we -
go, nie moż li wa jest sa mo ist na re ge ne ra cja i ko niecz ny sta je
się chi rur gicz ny za bieg re kon struk cji oraz roz po czę cie re ha -
bi li ta cji, za rów no przed, jak i po ope ra cji. Re ha bi li ta cja przed -
ope ra cyj na ma na ce lu przy go to wa nie sta wu ko la no we go
oraz pa cjen ta do funk cjo no wa nia w no wych wa run kach.
W za leż no ści od stop nia ura zu pa cjent by wa kwa li fi ko wa ny
do za bie gu ar tro sko pii ce lem oczysz cze nia sta wu z krwia ka,
a cza sa mi rów nież resz tek uszko dzo nej łą kot ki. Po stę po wa -
nie fi zjo te ra peu tycz ne przed ope ra cyj ne ma za za da nie: re -
duk cję obrzę ku i sta nu za pal ne go, za po bie ga nie za ni kom
mię śnio wym bę dą cych kon se kwen cją unie ru cho mie nia,
wzmoc nie nie mię śni koń czy ny dol nej bio rą cych udział
przy ru chu i sta bi li za cji w ob rę bie sta wu ko la no we go, ze
szcze gól nym uwzględ nie niem mię śnia czwo ro gło we go uda,

osią gnię cie mak sy mal ne go za kre su ru chu w uszko dzo nym
sta wie, na ukę po ru sza nia się o ku lach z kon tro lo wa nym ob -
cią że niem koń czy ny.

z ko lei po stę po wa nie fi zjo te ra peu tycz ne po ope ra cyj ne
skła da się z kil ku eta pów i zwy kle od oko ło 18 ty go dnia
od za bie gu pa cjent mo że po wró cić do peł nej ak tyw no ści fi -
zycz nej, a na wet upra wia nia spor tu, o ile staw jest sta bil ny,
a po prze pro wa dze niu te stów funk cjo nal nych nie zgła sza do -
le gli wo ści bó lo wych pod czas ich wy ko ny wa nia.

ze rwa ne wię za dło krzy żo we przed nie to nie wy rok. Od po -
wied nio prze pro wa dzo na ope ra cja i pro ces re ha bi li ta cji, do -
bra ny przez fi zjo te ra peu tę in dy wi du al nie do po trzeb i moż li -
wo ści pa cjen ta w peł ni przy wra ca ją funk cję sta wu ko la no -
we go. Naj istot niej sze jest pierw sze 12 ty go dni od ope ra cji,
czy li czas, w któ rym zre kon stru owa ne wię za dło „od twa rza”
się i wy ma ga spe cjal nej tro ski, od po wied nio do bra nych za -
bie gów i ćwi czeń fi zjo te ra peu tycz nych sty mu lu ją cych pro -
ces go je nia, przy wra ca nia czu cia pro prio cep tyw ne go i funk -
cji sta wu.

Jak za tem ćwi czyć, aby zmi ni ma li zo wać ry zy ko wy stą pie -
nia opi sa nych ura zów? 

Przede wszyst kim na le ży przy go to wać or ga nizm do ro -
dza ju ak tyw no ści fi zycz nej, ja ką chce my pod jąć, a wy si łek
do pa so wać do na szych moż li wo ści i sta nu zdro wia. za le ca -
ne jest sko rzy sta nie przy naj mniej z jed nej lek cji z tre ne rem
per so nal nym, któ ry wska że, jak pra wi dło wo przy go to wać się
i wy ko ny wać da ne czyn no ści. 

Ist nie ją jed nak pew ne wspól ne wy tycz ne, do któ rych na -
le ży za li czyć przy go to wa nie ukła du krą że nia, mię śni i sta -
wów. Do bra roz grzew ka po win na trwać przy naj mniej 15 mi -
nut, z cze go część pierw szą po świę ca my na de li kat ny trucht
po łą czo ny z wy ma cha mi rąk i nóg. Na stęp nie stret ching. Po -
zo sta ły czas wy ko rzy stu je my na wy ko ny wa nie przy sia dów,
skło nów, skrę tów tu ło wia, roz cią ga nie i ćwi cze nia rów no -
waż ne.

Ist nie ją dwa ro dza je roz grzew ki: pa syw na i ak tyw na. Bar -
dziej za le ca na jest ak tyw na, gdyż kom plek so wo trak tu je

nasz or ga nizm i to na niej wła śnie się sku pi my. Jest ona rów -
nież na zy wa na „spe cja li stycz ną” i po le ga na wy ko ny wa niu
ćwi czeń ukie run ko wa nych na da ną dys cy pli nę spor to wą. Jej
głów nym za da niem jest za opa trze nie nas w tlen i po bu dze -
nie ukła du ner wo we go.

Przy kła do wy ze staw pro stych ćwi czeń roz grzew ko wych:
szyb ki marsz i trucht, krą że nia ra mion w przód i tył, krą że -
nia bio der, krą że nia ko lan, krą że nia stóp w sta wach sko ko -
wych, sta wa nie na pal cach stóp, skło ny, chwy ta nie rąk na -
prze mien nie za ple ca mi, na prze mien ne wy rzu ty nóg w pod -
po rze na dło niach, wy ma chy nóg w po sta wie sto ją cej, ćwi -
cze nie rów no waż ne w po sta ci sta nia na jed nej no dze z rów -
no cze snym skło nem w przód, tzw. „ja skół ka”

Po wy ko na niu po wyż sze go przy stę pu je my do roz cią ga nia
mię śni, co czę sto jest my lo ne z roz grzew ką i nie rzad ko sto -
so wa ne za miast niej, co mo że pro wa dzić do róż ne go ro dza ju
ura zów, gdyż sa mo roz cią ga nie nie jest w sta nie przy go to -
wać na sze go or ga ni zmu do in ten syw nej ak tyw no ści fi zycz -
nej. Na le ży za pa mię tać, że roz cią ga nie nie jest w sta nie za -
stą pić nam roz grzew ki.

Po in ten syw nym tre nin gu nie prze ry wa my go gwał tow nie,
czy li „nie sia da my, aby od po cząć”, lecz stop nio wo zmniej sza -
my in ten syw ność. Na za koń cze nie mo że my za sto so wać roz -
cią ga nie. Ma to na ce lu umoż li wie nie mię śniom po wrót
do pra wi dło wej dłu go ści po pra cy, ja ką mu sia ły wy ko nać
oraz wy ci sze nie ukła du ner wo we go i krwio no śne go.

Do sto so wa nie się do po wyż szych za le ceń po zwo li nam
cie szyć się dłu go trwa łym zdro wiem i czer pać ra dość z po dej -
mo wa nej ak tyw no ści fi zycz nej, uchro ni nas przed róż ne go
ro dza ju ura za mi i kon tu zja mi.
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Mgr Rafał Szyja, fizjoterapeuta z Sosnowieckiego
Szpitala Miejskiego sp. z o.o., 
absolwent Akademii Wychowania Fizycznego
w Katowicach. 

Sosnowieckie Dni Seniora za nami

Seniorzy udowodnili, że potrafią zorganizować nie tylko świetną imprezę, ale i sami
wyśmienicie się bawić. Anna Jedynak, zastępca prezydenta miasta, przekazała seniorom klucze do miasta. 

Nie zabrakło występów, koncertów, turniejów, pokazów i warsztatów. 
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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

Bli sko 300 uczest ni ków wzię ło udział
w II Kon gre sie Prak ty ków Biz ne su, któ ry
od był się w dniach 20 i 21 wrze śnia
w Wyż szej Szko le Hu ma ni tas w So snow -
cu. Wy stą pi ło po nad 20 pre le gen tów i od -
by ło się kil ka pa ne li te ma tycz nych. W trak -
cie dwóch dni wy da rze nia słu cha cze i go -
ście mie li moż li wość wy słu cha nia pre lek cji
przy go to wa nych przez czo ło wych spe cja li -
stów i eks per tów w dzie dzi nie, m.in. za rzą -
dza nia, psy cho lo gii sprze da ży, pra wa pra -
cy, fi nan sów i po dat ków, pu blic re la tions,
in no wa cji, czy cy ber bez pie czeń stwa. 

Pod czas kon gre su wrę czo no tak że Na -
gro dy Hu ma ni tAS Biz ne su, któ re de dy ko -
wa ne są fir mom wy róż nia ją cym się
pod ką tem in no wa cyj no ści, przed się bior -
czo ści i ety ki pro wa dze nia biz ne su.
W tym ro ku Ka pi tu ła Na gro dy wy ło ni ła
na gro dzo nych i wy róż nio nych w trzech
ka te go riach. W ka te go rii „Tra dy cja” na -
gro da przy pa dła w udzia le mar ce BY -
TOM, zaś wy róż nie nie tra fi ło do za kła du
fo to graficz ne go FO TO -PA SEK. W ka te -
go rii „In no wa cje i In ter net” zwy cię ży ła
Pol ska Press – Dru kar nia So sno wiec,
a wy róż nio no fir mę Abyss Glass.
W trze ciej ka te go rii „Spo łecz na Od po -
wie dzial ność Biz ne su” na gro dzo no Cen -
trum Han dlo we Ge mi ni Park Tar nów,
zwią za ne z wła ści cie lem i pre ze sem Ge -
mi ni Hol ding i za ra zem zwy cięz cą Raj du
Da kar – Ra fa łem So ni kiem. Wy róż nie -
niem uho no ro wa no Przed się bior stwo
Ko mu ni ka cji Miej skiej w So snow cu.
Wy so ka Ka pi tu ła przy zna ła tak że na gro -
dę spe cjal ną: Oso bo wość Biz ne su, któ rą
ode brał prof. An drzej Bli kle. SK

II Kongres Praktyków
Biznesu w Humanitas 

Za pra sza my wszyst kie dzie ci za -
miesz ka łe w So snow cu w wie ku
od 6 do 12 lat oraz w wie ku 15
lat do udzia łu w pro gra mie pro -
fi lak ty ki próch ni cy u dzie ci
i mło dzie ży szkol nej, re ali zo wa -
ne go i fi nan so wa ne go przez
gmi nę So sno wiec.

W ra mach bez płat nych ba -
dań sto ma to lo gicz nych bę dzie
wy ko ny wa ny prze gląd ja my ust -
nej u każ de go z uczest ni ków.
Po je go prze pro wa dze niu dzie ci
wraz z ro dzi ca mi otrzy ma ją in -
for ma cję o stwier dzo nym sta nie
ja my ust nej oraz in struk ta żem
pra wi dło we go szczot ko wa nia zę -

bów. Zo sta nie tak że prze pro wa -
dzo ny za bieg jed no krot ne go la -
kie ro wa nia zę bów sta łych (wska -
za nia do la kie ro wa nia zę bów sta -
łych le karz sto ma to log oce nia
in dy wi du al nie u każ de go dziec -
ka, bio rąc pod uwa gę sto pień ry -
zy ka próch ni cy, zwy cza je ży wie -
nio we oraz na wy ki hi gie nicz ne).

– W su mie pro gra mem zo sta -
nie ob ję tych 1500 mło dych so -
sno wi czan. Koszt ca łe go przed -
się wzię cia to po nad 37 tys. zł.
Za chę cam ro dzi ców, aby umoż -
li wi li swo im po cie chom sko rzy -
sta nie z ba dań i od naj młod szych
lat wy ro bi li w nich na wyk dba -

nia o zę by – pod kre śla pre zy dent
So snow ca Ar ka diusz Chę ciń ski.

Z bez płat nych ba dań moż -
na ko rzy stać do 9 grud nia. Re ali -
zo wa ne bę dą w Spe cja li stycz -
nym Cen trum Pro fi lak ty ki, Le -
cze nia i Re ha bi li ta cji „Me dyk”
przy ul. Ka li skiej 41, od po nie -
dział ku do czwart ku w go dzi -
nach od. 8.00 do 18.00 oraz
w pią tek, od go dzi ny 8.00 do go -
dzi ny 15.00, a tak że w Cen trum
Me dycz nym Do sMe di ca Med
Spa przy ul. Czar nej 7, od po nie -
dział ku do piąt ku w go dzi nach
od. 9.00 do 20.00 oraz  w so bo -
tę od go dzi ny 8.00 do 20.00. KP

Bezpłatne badania stomatologiczne dla dzieci i młodzieży

Ko ło Na uko we Ru sy cy stów „Ro -
syj ska Ru let ka”, dzia ła ją ce
przy In sty tu cie Fi lo lo gii Wschod -
nio sło wiań skiej UŚ w So snow cu,
za pra sza na V Kon kurs Wie dzy
o Li te ra tu rze Ro syj skiej dla mło -
dzie ży szkół po nad gim na zjal -
nych, któ ry od bę dzie się 13 paź -
dzier ni ka o godz. 13.00. 

Kon kurs bę dzie miał for mę te -
stu, skła da ją ce go się zpy tań otwar -
tych i za mknię tych, któ re bę dą do -
ty czyć ana li zy, tre ści i wy mo wy
ide owej jed ne go z dzieł Mi cha iła
Buł ha ko wa. W pią tej edy cji kon -
kur su or ga ni za to rzy pro po nu ją pięć
utwo rów wraz z li te ra tu rą przed -
mio tu do każ de go z pię ciu ze sta -
wów (spis li te ra tu ry przed mio tu
do stęp ny jest na stro nie: www.ro -
syj ska ru let ka.edu.pl). Ze staw
pierw szy to: „Dia bo lia da”, dru gi:
„Fa tal ne ja ja”, trze ci „Miesz ka nie

Zoj ki”, czwar ty: „Mistrz i Mał go -
rza ta”, pią ty: „Psie ser ce”. 

W kon kur sie, zor ga ni zo wa -
nym w ję zy ku pol skim, mo że
wziąć udział każ dy uczeń szko ły
po nad gim na zjal nej, któ ry w ter -
mi nie do 6 paź dzier ni ka wy śle
na ad res: kon kurs@ro syj ska ru -
let ka.edu.pl pra wi dło wo wy peł -
nio ny i pod pi sa ny for mu larz
zgło sze nio wy. Zwy cięz cy kon -

kur su otrzy ma ją dy plo my i na -
gro dy rze czo we. Re gu la min kon -
kur su do stęp ny jest na por ta lu
„Ro syj ska Ru let ka”: www.ro syj -
ska ru let ka.edu.pl. SK

Pytania można kierować także
do koordynatorów projektu:
Lidii Mięsowskiej
(lidia.miesowska@us.edu.pl)
i Anny tyki (anna.tyka@us.edu.pl). 

V Kon kurs wie dzy o li te ra tu rze wschod nio sło wiań skiej

Syl wia Ko sman

– Za mie rza łam szu kać stu diów dok to -
ranc kich w An glii, głów nie ze wzglę du
na ję zyk. Pla no wa łam też apli ko wać
do Nie miec i Fran cji, ale głów nie pa -
trzy łam na ran kin gi an giel skich uczel -
ni, a Bri stol był dość wy so ko. Wie dzia -
łam od po cząt ku, że chcia ła bym ro bić
coś z teo rii liczb, al ge bry, więc po my -
śla łam, że spró bu ję – wspo mi na ła dr Jo -
lan ta Ma rzec w ma te ria le na ka na le 99. 

Ma te ma ty ką za fa scy no wa ła się już
w li ceum, na lek cjach na uczy cie la
Grze go rza Wa lot ka, obec ne go dy rek to -
ra Ze spo łu Szkół Ogól no kształ cą cych
nr 15 im. S. Sta szi ca w So snow cu.
Po ukoń cze niu „Sta szi ca” za czę ła zgłę -
biać ta jem ni ce ma te ma ty ki na Uni wer -
sy te cie Ślą skim w Ka to wi cach. 

Matematyka rozwija logiczne
myślenie, uczy
argumentowania i rozwija
praktyczne umiejętności. 

Grze gorz Wa lo tek cie szy się z suk ce -
sów swo jej uczen ni cy, któ rą 19 wrze -
śnia za pro sił do szko ły, by za ra zi ła ko -
lej nych uczniów pa sją do ma te ma ty ki

i prze ko na ła, że każ dy, przy odro bi nie
wy sił ku, mo że stu dio wać za gra ni cą
i od no sić suk ce sy. – Po ziom abs trak cji
w ma te ma ty ce jest bar dzo wy so ki, ale
naj waż niej sze w ma te ma ty ce jest to, że
ma roz wi jać lo gicz ne my śle nie, po ma -
gać w zro zu mie niu wie lu rze czy, uczyć
ar gu men to wa nia i do wo dze nia swo ich
tez, po ma gać w roz wi ja niu in nych kom -

pe ten cji po trzeb nych w ży ciu – pod kre -
śla ła dr Ma rzec.

Jej pra ca dok tor ska by ła po świę co -
na wła sno ściom pew nych form au to mor -
ficz nych, któ re to wła sno ści mo gą być np.
przy dat ne do otrzy ma nia in for ma cji na te -
mat ze ro wa nia się sto wa rzy szo nych L -
-funk cji w kry tycz nych punk tach. L -funk -
cje łą czą wie le dzie dzin, a wie dzę z tej

dzie dzi ny mo że my prze nieść i po wią zać
np. z kryp to lo gią. Sa ma dr Jo lan ta Ma -
rzec jest fan ką Ada ma Re jew skie go, słyn -
ne go pol skie go ma te ma ty ka i kryp to lo ga,
któ ry w 1932 ro ku zła mał szyfr Enig my.

Teraz sosnowiczanka objęła
stanowisko postdoc'a na
uniwersytecie w Durham. 

– Jo la to świet nadziew czy na, nie sa mo -
wi cie skrom na, uta len to wa na, kre atyw ny
umysł. Pa mię tam, że za wsze roz wią zy wa -
ła za da nia w nie ty po wy spo sób – mó wi
Grze gorz Wa lo tek. – Przy tym jest nie sa -
mo wi cie pra co wi tą oso bą. Na sa mym po -
cząt ku nie mia ła szóst ki zma te ma ty ki, ale
oce ny bar dzo do bre. Wi dzia łem, ja kie po -
stę py ro bi ła z ro ku na rok. Cie szę się bar -
dzo, że roz wi ja ła swo ją pa sję – do da je. 
Dr Jo lan ta Ma rzec ukoń czy ła stu dia
dok to ranc kie kil ka mie się cy te mu, sam
dok to rat obro ni ła w ma ju. W mię dzy -
cza sie zdo by ła sta no wi sko post -
doc’a na uni wer sy te cie w Dur ham.
Obec nie pra cu je z Tha na si sem Bo uga ni -
sem i zaj mu je się wła sno ścia mi pew nych
L -funk cji. Po ro ku bę dzie… szu kać pra -
cy. Ma jed nak na dzie ję na za trud nie nie
na uczel ni i dal szą pra cę na uko wą. 

Dr Jolanta Marzec przekonywała „Staszicaków”, że matematyka, królowa nauk, może stać się prawdziwą pasją

Od „Staszica” do Durham University
Ab sol went ka IV LO im. S. Sta szi ca w So snow cu, Jo lan ta Ma rzec, kil ka mie się cy te mu obro ni ła pra cę dok tor ską na uni wer sy te cie
w Bri sto lu. Ka rie ra na uko wa i wiel ka ma te ma tycz na przy go da do pie ro przed tą uta len to wa ną so sno wi czan ką. 

Grzegorz Walotek, nauczyciel matematyki i dyrektor szkoły z dawną
uczennicą, Jolantą Marzec. 

arc ZSO nr 15 w Sosnowcu
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Mał go rza ta Da jew ska i Sła wo -
mir Kor czyń ski to te go rocz ni
lau re aci na gród w dzie dzi nie
kul tu ry mia sta So snow ca, któ -
rzy zo sta li uho no ro wa ni pod -
czas uro czy stej ga li, ja ka od by -
ła się 12 wrze śnia w ha li wi do -
wi sko wo -kon cer to wej „Mu za”.
Kul mi na cyj nym punk tem wie -
czo ru był kon cert Mar ka Dy ja -
ka z ze spo łem.

Na gro dę Mia sta So snow ca
za osią gnię cia w dzie dzi nie twór -
czo ści ar ty stycz nej za ca ło kształt
twór czo ści otrzy ma ła Mał go rza -
ta Da jew ska, a za upo wszech nia -
nie i ochro nę kul tu ry  Sła wo mir
Kor czyń ski. Twór czość ar ty stów
by ła wie lo krot nie do ce nia na i na -
gra dza na. 

Mał go rza ta Da jew ska jest ar -
tyst ką -pla sty kiem. Spe cja li zu je
się w pra cach na szkle ar ty stycz -
nym, a jej spe cjal no ścią są ma łe
for my rzeź biar skie ze szkła wy -
ko na ne tech ni ką „na zim no”,
prze sy co ne wie lo war stwo wą
sym bo li ką i czę sto po kry te po -
etyc ki mi in skryp cja mi. Ar tyst ka
stu dio wa ła w PWSSP we Wro -
cła wiu. Od 1984 r. by ła pra cow -
ni kiem Ka te dry Szkła, a w la -
tach 1996-2002 jej kie row ni -
kiem. W 2001 r. otrzy ma ła ty tuł
pro fe so ra zwy czaj ne go. Obec nie
Mał go rza ta Da jew ska  pro wa dzi
pra cow nię szkła ar ty stycz ne go
w Ka te drze Szkła i od 2012 r. po -

now nie jest dzie ka nem. Z ko lei
Sła wo mir Kor czyń ski jest ak to -
rem, po etą, ani ma to rem kul tu ry
i dzia ła czem spo łecz nym.
W swo jej ka rie rze pra co wał m.
in. w Te atrze Ślą skim oraz
w wie lu do mach kul tu ry. Po dej -
mo wał współ pra cę z Fun da cją
im. Ja na Kie pu ry, był jed nym
z ini cja to rów bu do wy sa li kon -
cer to wej przy Ze spo le Szkół Mu -
zycz nych. Za adap to wał na po -
trze by sce ny ba let „Ob lu bie ni ca
bo gów”, na pi sał stresz cze nie hi -
sto rycz ne „Dzie je i Kult Cu dow -
ne go Ob ra zu”, no tę bio gra ficz ną

„Ży cie i Dzia łal ność Bło go sła -
wio ne go Win cen te go Ja dłub ka”,
sce na riusz do baj ki „Wier ny Paź
i Spryt ny Kot” i in nych. Pi sze
tak że wier sze, a w 2006 r. wy dał
książ kę „Okru chy Wia ry. 

Pod czas in au gu ra cji ro ku kul -
tu ral ne go wrę czo no tak że no mi -
na cje człon kom Ra dy Kul tu ry,
któ ra jest or ga nem opi nio daw czo -
-do rad czym pre zy den ta w spra -
wach do ty czą cych kul tu ry. 

W skład ra dy we szli: Sła wo -
mir Ma tusz (po eta), Jo lan ta
Szczu rek (Fun da cja im. Ja -
na Kie pu ry), Woj ciech Ski ba

(Wy dział Kul tu ry i Ko mu ni ka cji
Spo łecz nej), Re na ta Zmar z liń -
ska -Ku lik (rad na, przed sta wi -
ciel ka Ko mi sji Kul tu ry, Spor tu
i Re kre acji Ra dy Miej skiej), Ma -
rek Zie liń ski (dy rek tor Ars Ca -
me ra lis, wska za ny przez mar -
szał ka wo je wódz twa ślą skie go),
Jo lan ta Sko rus (dy rek tor ka So -
sno wiec kie go Cen trum Sztu -
ki – Za mek Sie lec ki), Zbi gniew
Le ra czyk (dy rek tor Te atru Za -
głę bia), Da riusz Ju rek (Fo rum
dla Za głę bia Dą brow skie -
go) i Zbi gniew Pod sia dło (ar ty -
sta -fo to gra fik). SK

Rok kulturalny
zainaugurowany!

Maciej Łydek

reklama

Planeta Topor w Pałacu Schoena
„PLANEtA tOPOR. ABRAM,
ROLAND, NICOLAS” tO tytUł
WyStAWy, KtóREJ WERNISAż
ODBęDzIE SIę 27 PAźDzIERNIKA
W PAłACU SCHOENA – MUzEUM
W SOSNOWCU W RAMACH
fEStIWALU ARS CAMERALIS 2016. 

Ro land To por to na zwi sko, któ -
re wciąż elek try zu je i po twier -
dza te zę, że ob raz i sło wo,
książ ki oraz cza so pi sma po sia -
da ją moc po tęż nych ła dun ków
wy bu cho wych. Był fran cu skim
pi sa rzem pol skie go po cho dze -
nia, dra ma tur giem, ry sow ni -
kiem, gra fi kiem, re ży se rem te -
atral nym i fil mo wym, ak to rem,
sce na rzy stą i sce no gra fem oraz
au to rem licz nych ilu stra cji
książ ko wych oraz pla ka tów.
Na proś bę Fe de ri co Fel li nie go
przy go to wał pro jekt la tar ni ma -
gicz nej – waż ne ogni wo sce no -
gra fii je go fil mu „Ca sa no va”
(1976). Z ko lei na kan wie je go
po wie ści „Chi me rycz ny lo ka -
tor” po wstał film Ro ma na Po -
lań skie go pt. „Lo ka tor” (1976),
w któ rym sam To por za grał
drob ną ro lę. Wy stą pił rów nież
m. in. w 1979 r. w fil mie Wer -
ne ra He rzo ga pt. „Nos fe ra tu
wam pir”.

Ar ty sta jest od bie ra ny ja ko
twór ca czar ne go hu mo ru, iro -
nicz nie wy ko rzy stu ją cy tra dy -
cyj ne ko dy sztu ki. W swo jej
twór czo ści, pod war stwą gro te -
ski, kry tycz nie od no sił się
do po li ty ki, oby cza jo wo ści czy
miesz czań skich war to ści. By ła
w tym sprzecz ność, po nie waż
wy jąt ko wo kul ty wo wał ro dzin -

ne związ ki. Za naj więk sze go
ar ty stę uwa żał swo je go oj ca,
ma la rza i rzeź bia rza Abra ma,
któ re go pej za że, przed sta wia ją -
ce do my, bra my, ścież ki, bez
śla dów współ cze sne go ży cia,
wy peł nia ły ich miesz ka nie.
Z rów nie du żą uwa gą trak to wał
swo je go sy na Ni co la sa. Kie dy
od krył u nie go ma lar skie ta len -
ty, po sta no wił prze pro wa dzić
wy wiad z… wów czas pię cio -
let nim twór cą. W efek cie tej
roz mo wy po wsta ła książ ka,
któ ra w Pol sce uka za ła się
pod ty tu łem „Po ła ma ny lu -
dzik”. In try gu ją cy kon tekst na -
da je wy sta wie „Pla ne ta To por.
Abram, Ro land, Ni co las” hi sto -
ria miej sca, w któ rym się od bę -
dzie. Mu zeum w So snow cu
prze szło w ubie głym ro ku ge -
ne ral ny re mont i po zwa la
na pre zen ta cję sztu ki w no wo -
cze snej aran ża cji. Pa łac zo stał
wy bu do wa ny przez ro dzi nę fa -
bry kan tów z We drau w Sak so -
nii. Trzy po ko le nio wa ro dzi -
na Scho enów miesz ka ła w So -
snow cu do 1945 ro ku i mia ła
zna czą cy wpływ na ży cie spo -
łecz ne mia sta. 

Wy sta wa przy go to wy wa -
na jest we współ pra cy z licz ny -
mi in sty tu cja mi i oso ba mi pry -
wat ny mi z Fran cji oraz do fi -
nan so wa na ze środ ków
Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa
Na ro do we go. Wer ni saż roz -
pocz nie się o godz. 18.00. Pra -
ce bę dę pre zen to wa ne do 27
grud nia. Ku ra to ra mi wy sta wy
są Ale xan dre De vaux i Ma rek
Zie liń ski. SK

Prezydent Arkadiusz Chęciński wręczył nominacje członkom Rady Kultury. 
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Chwała bohaterom. Hańba mordercom 

Tragiczne losy rodziny Mackiewiczów
17 wrze śnia wso sno wiec kiej dziel -
ni cy Ostro wy Gór ni cze uro czy ście
od sło nię to ta bli cę na sym bo licz -
nym gro bie ro dzi ny Mac kie wi -
czów i Je rze go Pi wo war czy ka za -
mor do wa nych w 1945 ro ku. Pa -
miąt ko wy obe lisk sta nął wmiej scu
daw ne go szy bu Do ro ta, gdzie
wrzu co ne zo sta ły cia ła za mor do -
wa nych. Wcze śniej wko ście le p. w.
Mat ki Bo żej Nie usta ją cej Po mo cy
od by ła się uro czy sta msza świę ta.
Nie ba wem obok sta nie tak że no wy
krzyż.

Do tra gicz nych zda rzeń, o któ -
rych przez la ta mil cza no, do szło12
lu te go 1945 r. Z zim ną krwią za -
mor do wa no mał żeń stwo Mac kie -
wi czów: Mie czy sła wa i He le nę,
a tak że ich sy nów Je rze go iBoh da -
na oraz ko le gę, Je rze go Pi wo war -
czy ka, bra ta dziew czy ny, w któ rej
za ko chał się je den zmło dych Mac -
kie wi czów. Cia ła ofiar wrzu co no
do szy bu by łej ko pal ni „Sta ra Do -
ro ta”. Oko licz no ści zbrod ni tak na -
praw dę ni gdy nie zo sta ły ofi cjal nie
wy ja śnio ne

Ist nie je hi po te za, że tłem mor du
mógł być na pad ra bun ko wy – Mie -
czy sław Mac kie wicz był oso bą za -
moż ną, ostat nim dy rek to rem ko -
pal ni „Do ro ta”. Dru gi mo tyw, bar -

dziej praw do po dob ny, mógł mieć
pod ło że po li tycz ne. We dług prze -
ka zów oko licz nych miesz kań ców
ca ła ro dzi na by ła prze ciw na sys te -
mo wi ko mu ni stycz ne mu, ja ki two -
rzył się w Pol sce. Obaj sy no wie
Mie czy sła wa Mac kie wi cza, Je rzy
iBog dan, na le że li doAr mii Kra jo -
wej. 

W la tach 80., w miej scu daw ne -
go szy bu, po ja wił się krzyż. W ro -
ku 2002 zna la zła się na nim ta bli -
ca, na któ rej wid nie ją na zwi ska za -
strze lo nych oraz zda nia: „Tu wszy -
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”. – Krzyż z ta blicz -
ką po świę co ną za mor do wa nym,
któ ry stał w miej scu szy bu „Do ro -
ta”, po uzgod nie niu i ak cep ta cji
księ dza pro bosz cza Krzysz to fa
Bend kow skie go z ko ścio ła Mat ki
Bo żej Nie usta ją cej Po mo cy, zo stał
prze nie sio ny nacmen tarz wOstro -
wach Gór ni czych. Zgod nie zwcze -
śniej szy mi usta le nia mi z przed sta -
wi cie lem Świa to we go Związ ku
Żoł nie rzy Ar mii Kra jo wej, współ -
or ga ni za to rem wrze śnio wych uro -
czy sto ści, krzyż z ta blicz ką upa -
mięt nia ją cą na zwi ska ofiar zo sta -
nie wnaj bliż szym cza sie po sta wio -

ny w miej scu sym bo licz ne go gro -
bu, tak aby 1 li sto pa da, w dniu
Wszyst kich Świę tych wdu chu pol -
skiej tra dy cji, moż na by ło w tym
miej scu za pa lić znicz i od dać hołd
po mor do wa nym – pod kre śla Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So -
snow ca. – Trud no mi ra cjo nal nie
wy tłu ma czyć, dla cze go przez ty le
lat mu sie li śmy cze kać, aby wskrze -
sić pa mięć tych osób. Jed no cze śnie
chciał bym za zna czyć, że uro czy -

stość, któ ra od by ła się17 wrze śnia,
by ła po świę co na nie tyl ko za mor -
do wa nej ro dzi nie i ich przy ja cie lo -
wi, ale rów nież wszyst kim ofia rom
apa ra tu ko mu ni stycz ne go – do dał
pre zy dent.

Mor der stwo sprzed lat wciąż
owia ne jest mrocz ną ta jem ni cą.
Wie dza o tam tych wy da rze niach
po cho dzi głów nie z oświad cze nia,
ja kie w 1990 r. zło ży ło ro dzeń stwo
Ali na i Ja nusz Ujej scy, praw do po -

dob nie je dy ni świad ko wie tam tej
zbrod ni. Ja kiś czas te mu oświad -
cze nie upu blicz nio no. Wia do mo,
że doza bój stwa do szło wsto ją cym
do dziś przy ul. Klu bo wej par te ro -
wym do mu. 

12 lu te go 1945 r. Ujej scy mie li
usły szeć w no cy do bi ja nie
do drzwi. – Po dru giej stro nie do -
mu, przed drzwia mi stał czło wiek
z ka ra bi nem. Wszedł, ka zał otwo -
rzyć drzwi ku chen ne – wpa dło kil -
ku uzbro jo nych męż czyzn – re la -
cjo no wa li. 

Na stęp nie na ka za no Ujej skim
zo stać na par te rze, a Mac kie wi -
czom oraz Je rze mu Pi wo war czy -
ko wi wejść na gó rę. Po ja kimś cza -
sie ro dzi na Mac kie wi czów zo sta ła
wy pro wa dzo na. – Po tem usły sze -
li śmy ja kieś od gło sy, ale w tym
mo men cie nie zo rien to wa li śmy
się, że to by ły strza ły – moż -
na prze czy tać w oświad cze niu.
Po fak cie męż czyź ni prze py ta li
Ujej skich, co sły sze li, a w mię dzy -
cza sie je den z nich po wie dział:
„Mac kie wicz ka put, wsio ha ra -
szo”. Męż czyź ni za gro zi li, że je że -
li Ujej scy szep ną choć by sło wo,
„to bę dzie z ni mi źle”. Zwło ki
ofiar świad ko wie zda rze nia zna -
leź li w piw ni cy.

Ja nusz Ujej ski po sta no wił zgło -
sić spra wę or ga nom ści ga nia.
Na po ste run ku wpro wa dzo no go
do po ko ju, gdzie sie dział je den
z mor der ców (o na zwi sku Pur -
chla). Na ka zał mil cze nie, awprzy -
pad ku py tań o Mac kie wi czów, ka -
zał mó wić, że wy je cha li.

Ko lej nej no cy ban dy ci po wró ci -
li na miej sce zbrod ni. Cia ła zo sta -
ły wy nie sio ne z do mu i wrzu co ne -
go do ko pal nia ne go szy bu. Opraw -
cy zaś pod pre tek stem za bez pie -
cze nia rze czy Mac kie wi czów wró -
ci li do do mu. – Do ko na li gra bie ży,
tak że na szych rze czy – ze zna li
Ujej scy.

Kosz mar ro dzeń stwa Ujej -
skich trwał na dal. Trzy dni
po mor der stwie w ich miesz ka -
niu zja wił się czło wiek o na zwi -
sku Mro czek. Ostrzegł ich, że
ma ją być ko lej ny mi ofia ra mi.
Dłu go się nie za sta na wia jąc,
obo je ucie kli do Cho rzo wa. Jesz -
cze w 1945 r. do szło do na pa du
na dom Ujej skich, ale po li cja
roz go ni ła na past ni ków.

War to za zna czyć, że spra wą zaj -
mo wał się ka to wic ki od dział IPN,
ale śledz two zo sta ło umo rzo ne.

Oprac. Krzysz tof Po lacz kie wicz
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Przed sta wi cie le Fun da cji im. Gru -
py Ope ra cyj nej „Śląsk”1939, wso -
bo tę17 wrze śnia, zło ży li namo gi le
żoł nie rzy ba ta lio nów obro ny na ro -
do wej wUlo wie podTo ma szo wem
Lu bel skim wie niec odwładz sa mo -
rzą do wych So snow ca. – Pa mię ta -
my o so sno wiec kich bo ha te rach.
Dzię ki współ pra cy mia sta z Gru pą
Ope ra cyj ną Śląsk wubie głym ro ku
poraz pierw szy zło ży li śmy wie niec
na gro bie żoł nie rzy, któ rzy wal czy li
wobro nie oj czy zny – pod kre śla Ar -
ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So -
snow ca.

Od kil ku lat re kon struk to rzy
zwią za ni z fun da cją od wie dza ją,
w dru giej po ło wie wrze śnia, miej -
sca pa mię ci i po chów ku żoł nie rzy
wal czą cych w jed nost kach Gru py
Ope ra cyj nej „Śląsk”. 77 lat te mu,
przez ca ły dzień 19 wrze śnia 1939
ro ku trwa ła bi twa o Ulów. Utrzy -
ma nie miej sco wo ści by ło klu czo we
dla po wo dze nia na tar cia in nych jed -
no stek Gru py Ope ra cyj nej „Jag -
min” (wcze śniej „Śląsk”) naTo ma -

szów Lu bel ski. Za da nie za ję cia
miej sco wo ści otrzy mał 201 pułk
pie cho ty re zer wo wej zło żo ny zBa -
ta lio nów Obro ny Na ro do wej „Ka -
to wi ce”, „So sno wiec” i „Za wier -
cie”. Żoł nie rzy wspie ra ły kom bi no -
wa ne od dzia ły z in nych jed no stek
pie cho ty. – Ata ku ją cy BON „So -
sno wiec” za jął wzgó rze 349, bro -
nią ce wej ścia do Ulo wa od stro ny
trak tu naTo ma szów Lu bel ski – tłu -
ma czy Mar cin Tu taj z fun da -
cji. – Przez ca ły dzień żoł nie rze

obro ny na ro do wej od pie ra li ko lej ne
ata ki Niem ców i pró by okrą że nia
wzgó rza. Ba ta lio nem do wo dził ka -
pi tan Gran kow ski, któ ry ran ny
wobie no gi, zo stał wie czo rem ewa -
ku owa ny ze wzgó rza – in for mu je.

Śla dem tych walk jest mo gi ła
zlo ka li zo wa na na skrzy żo wa niu
dróg z Ulo wa i To ma szo wa Lu bel -
skie go. Wła śnie w tym miej scu,
w 1939 r., oko licz na lud ność po -
cho wa ła cia ła żoł nie rzy po le głych
w wal kach o Ulów. KP

23 wrze śnia 1976 r. po wstał Ko mi -
tet Obro ny Ro bot ni ków, za ło żo ny
przez dzia ła czy opo zy cji an ty ko mu -
ni stycz nej. Z oka zji 40. rocz ni cy
utwo rze nia KOR -u wła dze sa mo -
rzą do we So snow ca oraz ucznio wie
IV LO im. S. Sta szi ca zło ży li 23
wrze śnia kwia ty na gro bie An ki Ko -
wal skiej, so sno wi czan ki, jed nej
z dzia ła czek KOR. Sym bo licz nie
upa mięt nio no tak że Jac ka Ku ro nia,
skła da jąc kwia ty przy ta bli cy, znaj -
du ją cej się w par ku je go imie nia
w Ka zi mie rzu. KP

Władze samorządowe Sosnowca pamiętają. W Ulowie
pod Tomaszowem Lubelskim złożono wieniec upamiętniający
żołnierzy Batalionu Obrony Narodowej „Sosnowiec”.

Kwiaty zostały złożone na grobie Anny Kowalskiej, działaczki
KOR-u. 

40. rocz ni ca po wsta nia KOR -u

Oddali cześć żołnierzom Batalionu Obrony Narodowej
„Sosnowiec”

Tablica upamiętnia tragicznie zmarłych – małżeństwo
Mackiewiczów: Mieczysława i Helenę, a także ich synów
Jerzego i Bohdana oraz kolegę, Jerzego Piwowarczyka.
Niebawem w tym miejscu stanie także nowy krzyż.
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Krzysz tof Po lacz kie wicz

– Dla be nia min ka dru gi rok jest
za wsze naj trud niej szy. Chce my
jed nak za pre zen to wać się w nim
jak naj le piej. W każ dym spo tka -
niu bę dzie my wal czyć, a co z te -
go wy nik nie, po ka że bo -
isko – mó wił na kil ka dni
przed li go wą in au gu ra cją szko le -
nio wiec so sno wi czan. 

Już w pierw szym me czu „Ja -
ski” po ka za ły, że będą wal czyć
o zwy cię stwa z każ dym, tak że ze -
spo ła mi wy żej no to wa ny mi.

Do Gdy ni na sza dru ży na je -
cha ła na po żar cie, a tym cza sem
już po pierw szej kwar cie so sno -
wi czan ki pro wa dzi ły 20: 5! Gdy
w 23 mi nu cie na ta bli cy wid niał
wy nik 42: 22 wy da wa ło się, że
tak du żej prze wa gi JAS -FBG
nie zdo ła roz trwo nić. Gdy nian -
ki rzu ci ły jed nak wszyst ko
na jed ną sza lę i roz po czę ły sza -
leń czy po ścig. Jesz cze na pięć
mi nut przed koń cem na sza dru -

ży na pro wa dzi ła 57:47, ale
w ostat nich mi nu tach zdo ła ła
zdo być za le d wie dwa punk ty
przy dwu na stu ry wa lek, któ re
do pro wa dzi ły do re mi su 59:59
i do gryw ki.

W do li czo nym cza sie gry so -
sno wi czan ki nie za ła ma ły się.
Mi mo że ry wal ki wy szły na pro -

wa dze nie (67:63), „Ja ski”
za spra wą Pau li ny Roz wa dow -
skiej oraz Mar ty Do bro wol skiej
i Na ke ti Swa nier, któ re nie po my -
li ły się na li nii rzu tów wol nych,
od wró ci ły lo sy me czu i od nio sły
sen sa cyj ne zwy cię stwo. – To był
sza lo ny mecz. Po czą tek był im -
po nu ją cy. Dziew czy ny za sko czy -

ły chy ba na wet sa me sie bie. Ze -
spół faj nie wszedł w se zon, ale
my śla mi je ste śmy już przy ko lej -
nym me czu. Mam na dzie ję, że
do brą grą ścią gnie my ki bi ców
do ha li przy Że rom skie go. Cel
na naj bliż szy okres? Chce my
usta bi li zo wać na szą sy tu ację or -
ga ni za cyj ną i fi nan so wą. Wal ka

o coś wię cej? Tak, bar dzo by śmy
chcie li w naj bliż szych la tach wal -
czyć o wyż sze ce le, ale na to po -
trze ba cza su. Bu du je my ze spół
„z gło wą”, bez sza leń stwa i twar -
do stą pa my po zie mi – do da je Or -
czyk.

W skła dzie na se zon
2016/2017 zna la zło się miej sce
dla czte rech za wod ni czek z za -
gra ni cy. Do wy stę pu ją cej w po -
przed nim se zo nie Ame ry kan ki
Na ke tii Swa nier do łą czy ły jej ro -
dacz ki, wspo mnia na Mi cha el,
któ ra tak uda nie za de biu to wa ła
w Gdy ni oraz De ii Mid dle ton.
W So snow cu po ja wi ła się tak że
Ukra ina Ole na Sam bur ska, któ ra

ostat nio gra ła w Buł ga rii. Skład
uzu peł nia ją Po lki: Mar ta Do bro -
wol ska, Pau li na Ant czak, Pau li -
na Roz wa dow ska, Kin ga Pię del,
Pa try cja Ka czor, Ka ta rzy na Ko -
sał ka oraz Klau dia Rut kow ska.
Peł ny cykl przy go to wań do se zo -
nu prze szła tak że szes na sto let nia,
klu bo wa wy cho wan ka, re pre zen -
tant ka Pol ski – Alek san dra Woj -
ta la.

Na pierw szy mecz na szych ko -
szy ka rek za pra sza my już w so bo -
tę, 8 paź dzier ni ka. Ry wa lem so -
sno wi cza nek bę dzie TS Ostro via
Ostrów Wiel ko pol ski. Po czą tek
me czu w ha li przy uli cy Że rom -
skie go 9 o godz. 16.00.

Koszykarki z Sosnowca rozpoczęły drugi sezon w ekstralidze

Zaczęły od niespodziewanego zwycięstwa
Mocny start koszykarek JAS-FBG Zagłębie. Na inaugurację zmagań w koszykarskiej ekstralidze sosnowiczanki niespodziewanie pokonały na wyjeździe
mierzącego w tym sezonie w strefę medalową Basket 90 Gdynia. Zespół Mirosława Orczyka do wygranej 70:68 (po dogrywce) poprowadziła Amerykanka
Nicole Michael, która zdobyła 27 punktów. 

SKŁAD JAS-FBG ZAGŁęBie 2016/2017
Rozgrywające: Naketia Swanier, Kinga Piędel, Aleksandra Wojtala
Rzucające: Patrycja Kaczor, Olena Samburska
Skrzydłowe: Marta Dobrowolska, Paulina Antczak, Katarzyna
Kosałka, Klaudia Rutkowska, Nicole Michael
Środkowe: Paulina Rozwadowska, Deja Middleton
Trener: Mirosław Orczyk

W Ka to wi cach od był się Otwar ty
Pu char Pol ski oraz OTK Ne wa -
za Se nio rów i Ju nio rów w Ju -Jit -
su. Za wod ni cy Bu dow la nych So -
sno wiec się gnę li po 18 me da li,
w tym aż 8 zło tych. Na naj więk -
sze sło wa uzna nia za słu ży ła Mar -
ty na Bie roń ska, któ ra dwu krot nie
sta nę ła na naj wyż szym stop niu
po dium. Wy gra ną za no to wał tak -
że Bar tosz Za wadz ki z Gra cie
Bar ra So sno wiec.

Zło te me da le dla Bu dow la -
nych wy wal czy li: se nio rzy Mar -
ty na Bie roń ska (fi gh ting oraz Ne
Wa za – 55 kg), Mar ta Wa lo tek
(fi gh ting – 62 kg), Ju sty na Sit ko
(fi gh ting – +70 kg), An drzej Hru -
by (fi gh ting – 69 kg), To masz
Do brzań ski (fi gh ting – +94 kg)
oraz ju nio rzy Ma te usz Osiak (fi -

gh ting – 66 kg) i Piotr Ko ko sza
(fi gh ting – 73 kg). Z ko lei Bar -
tosz Za wadz ki Gra cie Bar ra So -
sno wiec trium fo wał w Ne Wa -
za – 94 kg).

Srebr ne krąż ki wy wal czy li:
se nio rzy Wik to ria Lis (fi gh -
ting – +70 kg) i Ju sty na Sit ko (Ne
Wa za – +70 kg) oraz ju nior ka
Ka ja Orze chow ska (fi gh -
ting – +70 kg).

Z ko lei na naj niż szym stop niu
po dium upla so wa li się: se nio rzy
Ka ro li na Ko wal czyk (fi gh -
ting – +70 kg), Ma te usz Spo rys
(fi gh ting – 69 kg), Mag da le -
na Giec (Ne Wa za – 55 kg), To -
masz Do brzyń ski (Ne Wa za – 94
kg) i Ma te usz Osik (Ne Wa -
za – 66 kg) oraz ju nior Mar cel
Bzu ra (li gh ting – 81 kg). KP

MOCNE WEJŚCIE PO WAKACyJNEJ
PRzERWIE zANOtOWALI
REPREzENtANCI
zAGłęBIOWSKIEGO KLUBU
SzERMIERCzEGO. PODCzAS
zAWODóW z CyKLU PUCHARU
POLSKI DO LAt 17 PIERWSzE
MIEJSCE zAJął SzABLIStA PIOtR
SOSULSKI.

– Za zwy czaj to pa nie roz -
piesz cza ły nas do bry mi wy ni -
ka mi. Tym ra zem jed nak to pa -
no wie po ka za li, że są w do brej
dys po zy cji star to wej. Naj le piej
za pre zen to wał się Piotr So sul -
ski, któ ry nie dał żad nych
szans swo im prze ciw ni kom
i wy grał ca ły tur niej. W wal ce
fi na ło wej do prze rwy co praw -

da to jed nak ry wal z Ko ni -
na pro wa dził pa ro ma punk ta -
mi, ale Piotr pod jął ry zy ko,
wy ko nał kil ka prze my śla nych
ak cji i osią gnął upra gnio ny
suk ces. Tą wy gra ną Piotr
umoc nił się na pierw szym
miej scu li sty ge ne ral nej Pol -
skie go Związ ku Szer mier cze -
go – pod kre śla Da wid Ada -
mow ski, tre ner ZKSz -u.

Klu bo wy ko le ga So sul skie -
go, Mar cin Li piń ski ukoń czył
zma ga nia na 8 miej scu. Wśród
pań pod nie obec ność kon tu zjo -
wa nej Zu zan ny Cie ślar naj le piej
z ZKSz -u za pre zen to wa ła się jej
młod sza sio stra Ju lia, któ ra
awan so wa ła do czo ło wej ósem -
ki, a ry wa li za cję za koń czy ła
osta tecz nie na 6 miej scu. KP

So sno wiec ka do mi na cja

Podczas wrześniowej sesji Rady Miasta nagrodzono laureatów
plebiscytu na Sportowca, Trenera oraz Sportową Nadzieję 2015 roku.
Sportowcem 2015 roku został Sebastian Dudek (piłkarz Zagłębia
Sosnowiec), trenerem Tomasz Dominik (szkoleniowiec szablistów w
Zagłębiowskim Klubie Szermierczym), a Nadzieją 2015 Vanessa Goj
(reprezentantka Sosnowieckiego Klubu Karate). Ponadto Leszek
Baczyński, były prezes i trener piłkarskiego Zagłębia, a obecnie
honorowy prezes klubu z Kresowej, został nagrodzony odznaką
„Zasłużony dla Miasta Sosnowca”. KP

So sul ski za czął od wy gra nej

Piotr Sosulski podczas zawodów w Łodzi stanął
na najwyższym stopniu podium. 

Sportowcy nagrodzeni

Od lewej: Tomasz Dominik, Vanessa Goj, prezydent Arkadiusz
Chęciński, Sebastian Dudek oraz Leszek Baczyński.

Podopieczni Budowlani Sosnowiec wrócili z workiem medali. 

Ja cek Ma gie ra nie jest już tre ne -
rem pił kar skie go Za głę bia.
Szko le nio wiec, któ ry prze jął ze -
spół la tem, po pro wa dził so sno -
wi czan w dzie wię ciu pierw szych
me czach se zo nu, po czym sko -
rzy stał z ofer ty Le gii War sza wa.
Je go na stęp cą, na krót ko, zo stał
Ja ro sław Arasz kie wicz. 3 paź -
dzier ni ka ste ry w klu bie prze jął
Piotr Man drysz.

Ma gie ra zo sta wił ze spół na po -
zy cji li de ra. Pod je go rzą da mi Za -
głę bie sześć ra zy wy gra ło i trzy ra -
zy zre mi so wa ło. W ra mach za -
dość uczy nie nia klub z War sza wy,
z któ rym Za głę bie ma pod pi sa ną
umo wę part ner ską, prze le je
na kon to klu bu 100 tys. eu ro. Po -
cząt ko wo wy da wa ło się, że je go

na stęp cą bę dzie To masz Łu czy -
wek, ale do tych cza so wy asy stent
Ma gie ry nie ma od po wied nich
„pa pie rów”, stąd po ja wie nie się
w klu bie Arasz kie wi cza, któ ry
jed nak tak jak nie spo dzie wa nie się
po ja wił na Lu do wym, tak szyb ko
znik nął. Ofi cjal nym po wo dem
odej ścia są spra wy ro dzin ne by łe -
go re pre zen tan ta Pol ski. Pod wo -
dzą du etu Arasz kie wicz – Łu czy -
wek so sno wi cza nie raz  prze gra li
i raz zre mi so wa li, ale na dal prze -
wo dzą I -li go wej staw ce. Osta tecz -
nie z po cząt kiem paź dzier ni ka
pierw szym tre ne rem zo stał Piotr
Man drysz, w prze szło ści pił karz
Za głę bia, któ ry w po przed nim se -
zo nie pro wa dził Ter ma li cę Bruk -
-Bet Nie cie cza. KP

Zamieszanie z trenerami

arc JAS FBG Zagłębie Sosnowiec

arc Budowlani Sosnowiec

arc Zagłębiowski Klub Szermierczy

M
aciej Łydek

Zawodniczki JAS-FBG Zagłębie rozpoczęły sezon w imponującym stylu.
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Legenda Baraniego Kopca
Idąc z Sosnowca
do Zagórza, na skraju wsi
po prawej stronie drogi,
widnieje mały kopiec
ułożony z kamieni,
na szczycie którego
sterczy żelazny krzyż.
O tym kopcu tak legenda
opowiada:
„By ło to mniej wię cej przed stu
la ty. Ów cze sny dzie dzic Za gó -
rza za na mo wą swej mał żon ki
po sta no wił wznieść w wio sce
ko ściół. Wy brał w tym ce lu
plac, na któ rym obec nie wid nie -
je ko piec. Plac ten jed nak nie
spodo bał się żo nie pa na Mie ro -
szew skie go, któ ra pra gnę ła
wznieść ko ściół w po bli żu sta -
ro żyt nej ka plicz ki. Na tym tle
przy szło do spo rów mię dzy
mał żon ka mi, któ re cza sem
przy bie ra ły gwał tow ny cha rak -
ter. Osta tecz nie Mie ro szew ski
po sta wił na swo im. Wy zna czył
plac, z wiel ką uro czy sto ścią po -
świę cił i za czął zwo zić ka mie -
nie na fun da men ta. Za le d wie
kil ka fur zwie zio no, gdy w no cy
zja wi ły się na pla cu ta jem ni cze
ba ra ny, któ re ro ga mi i gło wa mi
roz wa li ły ku pę ka mie ni, a na -
stęp nie dziw nym spo so bem po -
od cią ga ły je w róż ne stro ny.

Świad ko wie te go zda rze nia,
opo wie dzie li je dzie dzi co wi.
Ten naj pierw oba to żył opo wia -
da ją cych, a po tem po szedł prze -
ko nać się o praw dzi wo ści zda -
rze nia. Przy byw szy na miej sce,
zo ba czył rze czy wi ście po roz -
wa la ne i po roz rzu ca ne gła zy.
Ka zał je na tych miast po zno sić
na swo je miej sce, a na noc po -
sta wił przy nich sil ną war tę.

I cóż się sta ło? W no cy zja -
wi ły się ta jem ni cze ba ra ny, po -
bo dły i po tłu kły war tow ni ków,
że z wiel kim stra chem i gu za mi
po ucie ka li z pla cu, roz no sząc
pa ni kę po wsi. Do wie dział się
o tem Mie ro szew ski i sam
wśród no cy po biegł na plac. Za -
le d wie zna lazł się na miej scu,
gdy do sko czył je den ba ran, trza -
snął w dzie dzi ca ro ga mi, aż ko -
zioł ka wy wró cił i prze padł
w ciem no ści.

Demoniczne barany
ponoć nadal grasują
wokół kopca. 

Po tłu czo ny dzie dzic, zre zy -
gno wał z bu do wy ko ścio ła
na wy bra nym przez sie bie miej -
scu i zgo dził się na plac wy zna -
czo ny przez żo nę. 

Od te go cza su ta jem ni cze ba -
ra ny już wię cej nie po ka za ły się

ni ko mu. Na miej scu zaś wy da -
rze nia, po wy bu do wa niu ko ściół -
ka (w tym miej scu, gdzie stoi on
do dziś) po sta wio no krzyż wśród

ka mie ni, któ re by ły prze zna czo -
ne na bu do wę świą ty niˮ. 

Ty le o na szym nie po zor nym
kop cu mó wi le gen da spi sa -
na przez za głę biow skie go kro -
ni ka rza Ma ria na Kan to ra Mir -
skie go, któ ry od wie dził Za gó -
rze pod czas zbie ra nia ma te ria -
łów do swe go dzie ła „Z prze -
szło ści Za głę bia Dą brow skie go
i oko li cyˮ.

Wspo mnia ny w tek ście „ów -
cze sny dzie dzic Za gó rzaˮ to
słyn ny i eks cen trycz ny za ra zem
hra bia* Jó zef Re nat Mie ro szew -
ski, przez lu dzi zło śli wych zwa ny
„ba ra nim hra biąˮ. Dla cze go ba -
ra nim? Otóż je go mość ten wiel ce
lu bo wał się w ho dow li owiec. Ba,
po noć w uzna niu nie prze cięt nych
osią gnięć w tej dzie dzi nie otrzy -
mał na wet Or der Świę te go Sta ni -
sła wa. Tak więc w Za gó rzu i in -
nych po sia dło ściach prym wio dły
owce. Wznie sio no dla nich licz ne
owczar nie i prze zna czo no naj lep -
sze pa stwi ska. Służ ba zaj mu ją ca
się owczym in wen ta rzem cie szy -
ła się wiel kim uzna niem i wzglę -
da mi pa na hra bie go. Jesz cze le -
piej mia ły się sa me zwie rzę ta,
zwłasz cza naj do rod niej sze roz -
pło do we ba ra ny.

Sie lan kę prze rwa ło na głe po -
ja wie nie się za ra zy. Owcze sta -

da za czę ła dzie siąt ko wać nie -
zna na cho ro ba. Hra bia po grą żał
się w co raz więk szym smut ku.
Trze ba by ło jed nak cho wać
gdzieś ska żo ne mo ro wym po -
wie trzem ba ra nie szcząt ki. Wy -
bór padł na łąkę po ło żo ną tuż
za głów ną owczar nią. Wy ko pa -
no głę bo ką ja mę, w któ rej zło -
żo no pu pi lów pa na Jó ze fa. Ba -
ra nią mo gi łę przy sy pa no ka mie -
nia mi, a na ich szczy cie, ku
zgor sze niu nie co star szych
miesz ka nek Za gó rza po sta wio -
no... krzyż. Uczy nio no to jed -
nak w szcze rej in ten cji od wró -
ce nia za ra zy.

I wła śnie w tym miej scu fak -
ty zda ją łą czyć się z le gen dą.
Wy glą da na to, że hra bia chciał
zbu do wać ko ściół na ko ściach
swych ulu bień ców, któ re naj wy -
raź niej nie ży czy ły so bie aż ta -
kiej pro mo cji. W spra wie po ja -
wia ją się rów nież pew ne nie ści -
sło ści. Otóż hra bia Jó zef Mie ro -
szew ski zmarł w 1833 (lub
w 1834) ro ku, a ko ściół w Za gó -
rzu za czę ła bu do wać je go żo -
na Ja dwi ga do pie ro w ro -
ku 1848. Co praw da, źró dła
wspo mi na ją o tym, że pa ni Ja -
dwi ga z fun du szu le go wa ne go
przez swe go mę ża ko ściół ufun -
do wa ła, to jed nak fakt po zo sta je

fak tem, a le gen da le gen dą,
a wła ści wie to... le gen da mi.
Otóż to nie po zor ne miej sce
przez oko ło 200 lat swe go ist -
nie nia wy ge ne ro wa ło kil ka wer -
sji tej sa mej opo wie ści. Nie któ -
re są sprzecz ne ze so bą, wszyst -
kie jed nak łą czą się z za gór skim
ko ścio łem, kop cem i de mo nicz -
ny mi ba ra na mi, któ re po noć na -
dal gra su ją w oko li cach kop ca,
szcze gól nie pod czas je sien nych
bez k się ży co wych no cy...

Dzi siaj sa mot ny ko piec,
tkwią cy po środ ku trój kąt nej łą ki,
jest ni czym ko rab na okry tych złą
sła wą wo dach Trój ką ta Ber -
mudz kie go. Za pew ne wiel ka
w tym po rów na niu prze sa da, ale
i tu i tam na dal ma ją miej sce
dziw ne zda rze nia....

Tekst i zdjęcie: Artur Ptasiński

Centrum Informacji Miejskiej
w Sosnowcu, ul. Warszawska 3/20,
tel. 32 265-60-04,
e-mail: cim@um.sosnowiec.pl
Wiecej zdjęć na:
www.kuriermiejski.com.pl

* Józef Mieroszewski tytuł hrabiowski
otrzymał z rąk króla fryderyka
Wilhelma III Pruskiego.

TAK BARANi KOPieC WSPOMiNA KS. GRZeGORZ AUGUSTyNiK:

„Na wzgórzu za dawnemi owczarniami dworskiemi, wśród pola ornego, jest na wpół rozwalony kopiec,
z polnych kamieni ułożony, z resztkami krzyża na szczycie. Kopiec ten był dawniej wysoki, pomiędzy
kamieniami rosły bzy i polne róże, a na szczycie był krzyż postawiony przez Hr. Mieroszewskiego, gdy
panowała zaraza na owce. Dopóki w Zagórzu byli dawni dziedzice, poprawiali kopiec i krzyż był cały, bo
zresztą cały plac był ogrodzony i nikt tam nie wchodził. Dopiero przy nowych nabywcach Zagórza, gdy
ogrodzenie usunięto, gdy nie tylko swawolne dzieci, lecz i zwierzęta poczęły wchodzić
na kopiec – wskutek czego począł się rozsypywać, a krzyż się pochylił, wreszcie zniszczał i zaledwie
szczątki z niego pozostały, a niedługo i te znikną zupełnie. Miejsce, na którym znajdują się resztki kopca
i krzyża, lud do dziś dnia nazywa cmentarzem owczem lub baranim, a to przypomina zarazę owiec,
na odwrócenie której był krzyż wzniesiony”.

– źródło „Pamiątka po dobrym Pasterzu czyli Wspomnienie pośmiertne po ś. p. ks. Józefie Dotkiewiczu parafjanom
zagórskim i Giebelskim ofiarowane przez G. Augustynikaˮ – Warszawa 1914.

Barani Kopiec przy ulicy ks. Popiełuszki w Zagórzu. Legenda głosi, że w czasach przedchrześcijańskich znajdował się tutaj
Święty Gaj.

reklama
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PAGINAJUBILEUSZE

Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

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

Helena i Stefan Braksatorowie
Krystyna i Stanisław Białożyjowie
Elżbieta i Stanisław Bijakowie
Józefa i Kazimierz Baranowie
Halina i Tadeusz Szlękowie
Krystyna i Mieczysław Chojętowie
Anna i Zbigniew Chrobotowie
Barbara i Witold Czekajowie
Marianna i Jan Dąbrowscy 
Halina i Marian Dziubowie
Maria i Janusz Dratwińscy
Irena i Mirosław Śliwowie
Adela i Adam Dusikowie

Albina i Czesław Fucia
Kazimiera i Józef Gorczycowie
Aleksandra i Zdzisław Grysakowie
Czesława i Marian Góralscy
Teresa i Andrzej Głąbikowie
Janina i Kazimierz Halikowie
Helena i Jan Jandowie
Grażyna i Antoni Jóźwikowie
Bronisław Jasiński
Maria i Eugeniusz Jędrzejczykowie
Wiesława i Michał Kuleszowie
Krystyna i Józef Kusiowie

Anna Krzyżycka
Henryka i Zenon Kosowie
Irena i Władysław Kiełtykowie
Wiesława i Stefan Kuśpielowie
Zofia i Stefan Krajewscy
Zenona i Andrzej Leśniewscy
Henryka i Jerzy Lancowie
Janina i Michał Lebdowie
Barbara i Jerzy Majzelowie
Ewa i Jan Mazurowie
Maria i Jan Majewscy
Anna i Zdzisław Mikoszowie
Helena i Wiesław Mościńscy
Zenona i Stanisław Matyjowie
Alina i Henryk Machnikowie
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ROZRYWKA

Poziomo: 1 – miejska ubikacja, 5 – mebel dla urzędnika, 
8 – kompletne zniszczenie, 9 – popularnie o Wielkiej Brytanii, 
10 – społeczny czynnik w sądzie, 11 – kolor, 12 – rewia, pokaz, 
14 – trudno dostępne miejsce porośnięte krzewami lub
drzewami, 16 – w parze z igłą, 17 – odgłos końskich kopyt, 
19 – ssak morski, 21 – 100 centymetrów, 22 – góry w Ameryce
Południowej, 25 – stolica Hiszpanii, 28 – ulepiony z śnieżnych
kul, 29 – rosyjskie imię żeńskie, 30 – mebel z szufladami, 
32 – poranna msza w adwencie, 34 – niezbędne do gry 
w brydża, 35 – rumor, 36 – ... Paluch, 37 – zabawka chłopczyka, 
38 – dawny kolega, 39 – „producentka” jaj. 

Pionowo:  1 – krótsze niż podkolanówki, 2 – zabawka
dziewczynki, 3 – nazywano go  „trampkiem”, 4 – nie ma
rodziców, 5 – nieporządek, 6 – łobuz, 7 – odgałęzienia tchawicy
prowadzące do płuc, 13 – duży port w zachodniej Holandii, 
15 – popularnie o szkole uczącej zawodu, 18 – trzeba trzymać
je na wodzy, 20 – meksykański sukulent, 23 – rarytas, 24 – gnu
lub eland, 26 – międzynarodowa umowa, 27 – dawna miara
długości, 28 – głos męski, 31 – imię męskie, 33 – ukochany Julii.

Rozwiązanie krzyżówki nr  8 /2016, STEPHEN KING – KONIEC WARTY 
Na gro dy otrzy mu ją: Agnieszka Augustyn z Sosnowca, Paulina Wojciechowska z Sosnowca oraz Elżbieta Skowrońska 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  9

✂

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

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

Nagrody ufundowało 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: 

6 października „WSZySTKO GRA” 
13 października „NieWiNNe”   
20 października „CHeMiA”   
27 października „KOCHAJ” 

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”No wa książ ka au tor ka be st sel le rów ta kich jak

„Dziew czy ny z Po wsta nia” i „Dziew czy ny z Sy be rii”.
Au tor ka, An na Her bich, po sta wi ła so bie za cel

przy wra ca nie pa mię ci o ko bie tach, o któ rych tak czę -
sto za po mi na się, pi sząc o hi sto rii. Tym ra zem od da je
głos bo ha ter kom, któ re zbyt dłu go po zo sta wa ły w cie -
niu wiel kich wy da rzeń. 

Na le ża ły do le gen dar nej „So li dar no ści” i chcia ły
lep szej Pol ski dla swo ich dzie ci. Cza sem wal czy ły ra -
mię w ra mię z męż czy zna mi, a cza sem wbrew nim.

Pro du ko wa ły i kol por to wa ły „bi -
bu łę”, straj ko wa ły, cho dzi ły na de -
mon stra cje. Wy rzu ca no je z pra cy,
pod słu chi wa no, bi to i aresz to wa -
no. Gro żo no im ode bra niem dzie -
ci. Czę sto zo sta wa ły bez środ ków do ży cia i mu sia ły
li czyć na po moc in nych. Nie mu sia ły się wy chy lać. 

Pod ję ły de cy zję. Rzu ci ły wy zwa nie wła dzy. Czy
zdo by li by śmy się na po dob ną od wa gę jak na sze ma -
my i bab cie?

Anna Herbic

Dziewczyny z Solidarności (Wyd. ZNAK)

Pierw sza część se rii „The Last Re gret”.
„Ura tuj mnie” to hi sto ria dwoj ga mło dych lu dzi,

któ rych po łą czy ła przy jaźń oraz mi łość do mu zy ki.
Zwy czaj ne ży cie Mai skoń czy ło się w mo men cie, gdy
zmarł jej brat. Dziew czy na po grą ża się w ża ło bie. Zry -
wa kon tak ty ze wszyst ki mi przy ja ciół mi, a w jej ży ciu
li czą się już tyl ko mu zy ka i książ ki. Z ko lei praw dzi we
ży cie Ky le ra mo że do pie ro się za cząć. Gdy chło pak
skoń czy li ceum, prze sta nie się wciąż prze pro wa dzać,
zmie niać szko ły i uwol ni się od tok sycz ne go oj ca.
Do tej po ry mógł je dy nie ucie kać w mu zy kę. W no wej

szko le Ky ler po zna je Ma ię. Chło -
pak po sta na wia się z nią za przy -
jaź nić. Dziew czy na do tej po ry
wszyst kich od sie bie od trą ca ła, nie
wia do mo za tem, czy jest już go to -
wa na przy jaźń.

„Ura tuj mnie” to pierw sza część se rii „The Last Re -
gret”, opo wia da ją cej o gru pie przy ja ciół z li ceum, któ -
rzy za kła da ją ze spół roc ko wy. Książ ka w zmie nio nej
wer sji by ła pu bli ko wa na na Wat t pa dzie, gdzie uzy ska -
ła po nad mi lion od słon.

Anna Bellon

Uratuj mnie (Wyd. ZNAK)

Se kre ty uro dy na szych pra ba bek.
Na sze pra bab cie nie mia ły do dys po zy cji kosz mar -

nie dro gich sma ro wi deł, pa let do ma ki ja żu z dzie siąt -
ka mi od cie ni, przy bo rów do kon tu ro wa nia i hy bry do -
we go ma ni cu re. A jed nak po sia dły se kret nie ska zi tel -
nej uro dy. Na czym on po le gał?

Alek san dra Za prut ko -Ja nic ka za pra sza czy tel nicz -
ki w po dróż po epo ce na tu ral ne go pięk na. Po nie zwy -
kłym dwu dzie sto le ciu, gdy da my zrzu ci ły gor se ty,
a zwy czaj ne żo ny i mat ki od kry ły, że mo da po zwa la
wy ra zić wła sną nie za leż ność.

Pięk no bez kon ser wan tów to
nie za wod ny po rad nik dla dzi -
siej szych ko biet. Z książ ki do -
wiesz się, m. in. jak przy go to -
wać w do mu eko lo gicz ny krem
z naj prost szych skład ni ków, jak za po biec wy pa da -
niu wło sów i zdro wo schud nąć oraz jak ustrzec się
przed dro gi mi, nie sku tecz ny mi ko sme ty ka mi. Na -
sze pra bab ki zna ły od po wie dzi na wszyst kie te py -
ta nia. Na de szła po ra, aby śmy i my po zna ły ich ta -
jem ni ce. 

Aleksandra Zaprutko-Janicka

Piękno bez konserwantów (Wyd. ZNAK)
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HO RO SKOP
WAGA (23.09. – 22.10.) – Przez cały
miesiąc będziesz dysponować niezwykłymi
pokładami energii. Nie zmarnuj jej, lecz
spróbuj wykorzystać w jak najlepszy
sposób. Przy dobrej organizacji uda ci się
pozałatwiać wszystkie zaległe sprawy,
a jednocześnie starczy czasu na odrobinę
relaksu i zadbanie wyłącznie o siebie.
Samotne wagi będą cieszyły się
niezwykłym powodzeniem. 
SKORPION (23.10. – 21.11.) – W pracy
czekają cię małe problemy. Osoba, z którą
do tej pory miałaś dość chłodne relacje,
przyjdzie ci z pomocą w najmniej
oczekiwanym momencie. Być może to
początek nowej przyjaźni, lecz uważaj, by
nie zaufać jej zbyt pochopnie. Samotne
skorpiony pod koniec miesiąca mogą liczyć
na duże zainteresowanie płcią przeciwną.
Nie zmarnuj tej szansy.
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Gwiazdy
sprawią, że w najbliższym czasie będziesz
się cieszył niezwykłym spokojem w sferze
uczuciowej. Korzystaj więcej z życia
i częściej zapraszaj swoją ukochaną
na randki, a dobra passa będzie trwała
wiecznie. Nie szukaj problemów na siłę
tam, gdzie ich nie ma. Losu nie da się
zmienić, bo jest nam pisany. Pomyśl
nad zmianą samochodu.
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) – Czekają
cię małe problemy rodzinne. Pamiętaj
jednak, że najważniejsza jest rozmowa
i zrozumienie. Dzięki nim kryzys uda ci się
łatwo zażegnać. Koziorożce wciąż mogą
liczyć na duże powodzenie. Korzystaj ze
wszystkich zaproszeń znajomych na liczne
imprezy i ciesz się życiem. Kiedy jak nie
teraz? 
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Jeśli czujesz,
że w wakacje nie odpoczęłaś dostatecznie,
wybierz się ze swoją drugą połówką
na kilka dni za miasto. Odpoczynek z dala
od codziennych problemów sprawi, ze
zaczniesz żyć na nowo i z energią wrócisz
do pracy. Październik sprzyja
przeziębieniom, a że lepiej zapobiegać niż
leczyć, postaraj się bardziej zadbać o siebie.
RYBY (19.02. – 20.03.) – Wakacje już
dawno się skończyły, a ty wciąż bujasz
w obłokach. Pora wrócić do rzeczywistości
i zadbać o zaległe obowiązki. Nie podejmuj
pochopnych decyzji, każdą sprawę
przemyśl dwa razy. Październik przyniesie ci
masę dobrych wiadomości, zarówno
na gruncie rodzinnym, jak i zawodowym.
Nie zmarnuj tego, co da ci los, a twoje życie
może zmienić się o sto osiemdziesiąt
stopni. 
BARAN (21.03. – 19.04.) – Samotne
barany będą cieszyć się dużym
powodzeniem. Jeśli jednak chcesz, by nowa
znajomość rozwinęła się nieco bardziej
stanowczo, musisz obniżyć swoje
wymagania. Pora na małe zmiany
w wyglądzie. Dobry fryzjer sprawi, że
poczujesz się o dziesięć lat młodsza,
a zamiana dresu na sukienkę, że o dziesięć
kilo szczuplejsza. W okolicy 15-tego spróbuj
szczęścia w grach losowych!
BYK (20.04. – 22.05.) – W pracy czeka cię
masa nowych obowiązków. Nie będziesz
miała jednak powodów do narzekań,
szczególnie gdy zobaczysz swoją nową
wypłatę. Zacznij już myśleć o świętach.
Może w tym roku warto zamienić
świąteczny stół na rodzinny wyjazd
na narty? Wspólne wieczory, które
będziecie mogli spędzić przy grach
planszowych, są o wiele lepsze niż te
spędzone przy lepieniu pierogów.
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Nowy
miesiąc może przynieść drobne kłopoty
finansowe, ale przy odpowiednim
zarządzaniu funduszami szybko uda ci się
je zażegnać. Nie myśl tylko, że brak
pieniędzy jest wymówką dla skończenia
diety. Zamiast iść na fitness, zacznij biegać,
a zamiast kupnych sałatek na lunch,
postaraj się przyrządzać je w domu. Szkoda,
by pierwsze efekty poszły na marne.
Samotne bliźnięta będą zasypywane
propozycjami randek w ciemno. 
LEW (23.07. – 23.08.) – Jesień nie polega
jedynie na leżeniu pod kocykiem z kubkiem
herbaty. Wyjdź do ludzi, bo w przeciwnym
razie starość dopadnie cię szybciej niż
myślisz. Pod koniec miesiąca usłyszysz
wiadomość, na którą czekasz od dawna.
Samotne lwy będą wręcz rozchwytywane,
a kalendarz będzie wypełniony randkami.
Może los wreszcie się do ciebie uśmiechnie
i w tej sprawie. 
PANNA (24.08. – 22.09.) – W najbliższym
czasie będziesz musiała nieco zacisnąć
pasa, ale pod koniec roku wszystko wróci
do normy. Postaraj się więcej wychodzić
z domu. Długie jesienne spacery sprawią, ze
twoja kondycja znacznie się poprawi,
a sylwetka wróci do tej z wiosny. Panny
w związkach czeka nieco problemów
miłosnych, które będą spowodowane
zupełnie odmiennymi zdaniami na niektóre
tematy. 
RAK (22.06. – 22.07.) – Długie jesienne
wieczory sprawią, ze wreszcie znajdziesz
czas na zaległe porządki domowe. To
świetny moment, by na spokojnie zacząć
gruntowne porządki. Gdy wyrzucisz
niepotrzebne rzeczy, będziesz zdumiona
przestrzenią, jaką ujrzysz w swym
mieszkaniu. Samotne raki powinny
zrobić rachunek sumienia i zastanowić
się, co zazwyczaj jest powodem rozpadu
ich związków, by uniknąć kolejnych
rozstań. red

KINOreklama

Re PeR TU AR 
Ki NA He liOS SO SNO WieC
30.09-06.10.2016 R.

KUlTURA DOSTęPNA: WyŁąCZNie
W CZWARTeK
„#WSzyStKOGRA” GODz. 18: 00
Musical, od 12lat, Polska, 91min

KiNO KOBieT: WyŁąCZNie
W CZWARTeK
„złE MAMUŚKI” GODz. 18: 30
Komedia, od 15lat, USA, 101min,
napisy

PReMieRy:
„OStAtNIA RODzINA” 13:00, 18: 30,
21: 15 Biograficzny, od 15lat,
Polska, 123min,
„żyWIOł. DEEPWAtER HORIzON”

10: 30, 19: 00, 21: 30
Katastroficzny, od 15lat,
USA, 107min, napisy
„NIE ODDyCHAJ” 16:45,
19:30***, 19:45****, 21:45***,
thriller, od 15lat, USA, 88min, napisy
22: 00****
*** z wyjątkiem czwartku
**** wyłącznie w czwartek

FilMy TyGODNiA:
„SIEDMIU WSPANIAłyCH” 15: 45 
Western, od 15lat, USA, 132min,
napisy
„BRIDGEt JONES 3”
11: 15**, 14: 00, 16: 45****, 20: 15
Komedia romantyczna, od 15 lat,
Wlk. Brytania, 123 min, napisy 
** z wyjątkiem piątku 
**** z wyjątkiem czwartku

FilMy DlA DZieCi:
„SEKREtNE żyCIE zWIRzAKóW
DOMOWyCH” DUBBING
8: 45*, 10: 00**, 11: 00**, 12: 15, 
Animacja, b/o, USA, 90min,
DUBBING 13: 15, 14: 30, 18: 00 
* wyłącznie w piątek
** z wyjątkiem piątku

„3D SEKREtNE żyCIE zWIRzAKóW
DOMOWyCH” DUBBING 15: 30
Animacja, b/o, USA, 90min,
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 – październik  2016

01 So godz.18:00 Siódemka / Z. Szczerek
02 Nd godz. 18:00 Najdroższy / F. Veber
04 Wt godz. 10:00 Pyza na polskich dróżkach / H.
Januszewska
05 Śr godz. 10:00 Pyza na polskich dróżkach / H.
Januszewska
06 Cz godz. 10:00 Pyza na polskich dróżkach / H.
Januszewska
08 So godz. 18:00 Korzeniec / Z. Białas, T. Śpiewak
09 Nd godz. 18:00 Korzeniec / Z. Białas, T. Śpiewak
11 Wt godz. 10:00 Ania z zielonego wzgórza / L. M.
Montgomery
13 Cz godz. 19:00 Czerwone Zagłębie / J. Jakubowski
14 Pt godz. 19:00 Czerwone Zagłębie / J. Jakubowski
15 So godz. 18:00 Eugeniusz Bodo – czy mnie ktoś
woła?
16 Nd godz. 18:00 Eugeniusz Bodo – czy mnie ktoś
woła?

18 Wt godz.  09:30 i 11:00 Jaś i Małgosia – gościnnie
Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy
19 Śr godz. 10:30 Szewczyk Dratewka / M. Kownacka
20 Cz godz. 19:00 Siódemka / Z. Szczerek
21 Pt godz. 19:00 Siódemka / Z. Szczerek
22 So godz. 18:00 Koń, kobieta i kanarek / T. Śpiewak –
Rodzice do teatru
23 Nd godz. 18:00 Koń, kobieta i kanarek / T. Śpiewak
25 Wt godz. 10:00 Wakacje z duchami / A. Bahdaj, 
P. Rowicki
26 Śr godz. 10:00 Wakacje z duchami / A. Bahdaj, P. Rowicki
27 Cz godz. 09:00 i 10:30 Pyza na polskich dróżkach / H.
Januszewska
28 Pt godz. 19:00 Kariera Romualda S. / J. Czapliński
29 So godz. 18:00 Historie łóżkowe / gościnnie Teatr im.
A. Mickiewicza z Częstochowy
30 Nd godz. 18:00 Historie łóżkowe / gościnnie Teatr im.
A. Mickiewicza z Częstochowy

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 9 do naszej redakcji (Sosnowiec,
ul. 3 Maja 11) i podadzą swoje imię i nazwisko, otrzymają
bezpłatne zaproszenie, które będzie do odebrania w kasie
Teatru. Warunkiem odebrania biletu jest zapłacenie za jedno
podwójne zaproszenie symbolicznej kwoty 2 zł.

Dla naszych Czytelników mamy 2 podwójne zaproszenia:
• 1 podwójne zaproszenia na spektakl „Korzeniec”

w dniu 09.10.2016 r. (niedziela), godz. 18.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Czerwone Zagłębie”

w dniu 13.10.2016r. (czwartek), godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Koń, kobieta

i kanarek” w dniu 23.10.2016r. (niedziela), godz. 18.00

Po kaz fil mów „Ars Elec -
tro ni ca” zo sta nie wy -
świe tlo ny 13 paź dzier -
ni ka w sa li wi do wi sko -
wo -kon cer to wej „Mu -
za”. To wy da rze nie fil -
mo we wo kół ki na naj -
now sze go, mul ti me diów,
kul tu ry au dio wi zu al nej spod zna -
ku CGI. Ku ra tor ski prze gląd fil -
mów, wi de okli pów, re ali za cji
mul ti me dial nych, pre zen to wa -
nych pod czas naj waż niej szej
na świe cie im pre zy no wych me -
diów, ja ką jest „Ars Ani ma tion
Fe sti val”, od by wa się w ra mach
„Ars Elec tro ni ca” w Lin zu. Au to -
rem ku ra tor skie go wy bo ru jest
wy bit ny spe cja li sta w dzie dzi nie
no wych me diów, pro fe sor Piotr
Za woj ski, któ ry wy gło si wy kład

na ten te mat. Spo tka nie po -
pro wa dzi dr Ani ta
Skwa ra.

Po czą tek wy da rze nia
o godz. 18.00 w „Mu -
zie” przy ul. War szaw -

skiej 2. Bi le ty są w ce -
nie10zł (kat. A) i8zł (kat. B). 

Z ko lei 27 paź dzier ni ka
o godz. 18.00 w „Mu zie” od bę -
dzie się po kaz pt. „Wo kół Kie -
ślow skie go…” – pro jek cje fil -
mów, roz mo wy i wspo mnie nia.
Spo tka nie po pro wa dzi dr Ani ta
Skwa ra. Bi le ty są w ce nie: 10 zł
(kat. A) i 8 zł (kat. B). Bi le ty moż -
na na być w ka sie w „Mu zie”, któ -
ra jest czyn na od godz. od 15.00
do 20.00 oraz w ka sie Ener ge -
tycz ne go Cen trum Kul tu ry,
w godz. do 14.00 do 20.00. red

Podróż w głąb ziemi i w głąb historii
Ja ro sław Ja ku bow ski, wie lo krot -
nie na gra dza ny dra ma to pi sarz,
au tor mię dzy in ny mi zna ko mi te -
go „Ge ne ra ła”, tym ra zem za bie ra
nas w dół ciem ne go szy bu,
do naj głęb szych po kła dów mi tu
o So snow cu i Za głę biu Dą brow -
skim. Czer wo nym Za głę biu. 

Od cze go się za czę ło? Od sal -
wy w 1905 ro ku, czy mo że
od Dok to ra Wi de ry, Ju dy ma So -
sno wiec kie go? Mo że jed nak
od spo tka nia dwóch Jó ze fów
na so sno wiec kim dwor cu? Nie
za po mi naj my o na ro dzi nach
Edwar da Pierw sze go i zbu rze niu
Po mni ka. Te go Po mni ka. 

Ciem ny szyb kry je wie le po -
nu rych ta jem nic, wie le po ła ma -
nych ży cio ry sów le ży na je go
ciem nym dnie. Czer wo ne Za głę -
bie nie jest tyl ko na zwą, po li tycz -

nym em ble ma tem przy kle ja nym
od oka zji do oka zji. Jest czer wo -
ne od krwi. Czar ne od wę gla. Sło -
ne od łez. I wiecz nie ży we. Nie
da je się zbyć pocz tów ką. Do ma ga
się opo wie dze nia na no wo.

„Czer wo ne Za głę bie” jest fe -
erycz ną opo wie ścią o lu dziach sto -

ją cych na gra ni cy. Mię dzy tym, co
by ło a tym, co bę dzie, nie za do mo -
wio nych w tym, co jest. Hi sto rie
two rzą wcią ga ją cą mo zai kę, któ ra
nie po zwo li o so bie za po mnieć. 

Spek takl zo sta nie wy sta wio ny
13 i 14 paź dzier ni ka o godz.
19.00. red

JAROSŁAW JAKUBOWSKi „CZeRWONe ZAGŁęBie” (PRAPReMieRA)

„Ars Electronica”, czyli  spotkanie
ze światem multimediów w „Muzie” 

Reżyseria: Aleksandra Popławska, Marek Kalita
Scenografia i kostiumy: Paula Grocholska
Choreografia i ruch sceniczny: Paweł i Piotr
Kamińscy
Muzyka i opracowanie muzyczne: Maria Janicka
Obsada: 
Wojciech leśniak – Poszukiwacz Pierwszy
Andrzej Śleziak – Poszukiwacz Drugi
Grzegorz Kwas – Józef P., Podróżny
Krystyna Gawrońska – Nocna Portierka
Maria Bieńkowska – Kobieta z Peryferii
Michał Bałaga – Doktor Judym
Piotr Zawadzki – Josif D., Pierwszy

Andrzej Rozmus – Sztygar, Policjant, 
Konferansjer
Agnieszka Bieńkowska – Matka Rodząca, Kobieta
z Grobu
Beata Deutschman – Matka Tracąca Syna, 
Sosnowiczanka ii
edyta Ostojak – Dziewczynka, Sosnowiczanka i
Kamil Bochniak – Kelner, Terrorysta
Tomasz Muszyński – Górnik Starszy, Miś Polarny
Aleksander Blitek – Górnik Młodszy, Kibic
Przemysław Kania – Hutas i, legionista, Milicjant i
Krzysztof Korzeniowski – Hutas ii, legionista,
Milicjant ii

Maciej Stobierski 

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. 

Spek takl zo sta nie wy sta wio -
ny w „Mu zie” 26 li sto pa da
o dwóch róż nych po rach. Pierw -
szy godz. 16.30, a dru gi
o 19.30. Bi le ty są w ce nie 90
i 95 zł do na by cia w ka sie bi le -
to wej lub na stro nie: www.kup -
bi le cik.pl. red

Złodziej w „Muzie” 

Spektakl „Czerwone Zagłębie” zostanie ponownie
wystawiony na deskach Teatru Zagłębie. 




