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ROK 
SZKOLNY 
CZAS 
ZACZĄĆ
Po czą tek no we go ro ku szkol ne go jest dniem szcze gól nym – nie tyl ko 
dla pierw szo kla si stów i uczniów roz po czy na ją cych ko lej ny etap edu -
ka cji, ale tak że dla ich ro dzi ców, na uczy cie li, dy rek cji oraz pra cow ni -
ków pla có wek oświa to wych. 
Wrze sień za czy na my z ba ga żem trud nych do świad czeń zwią za nych 
z epi de mią COVID-19. Ni gdy wcze śniej nie mie li śmy do czy nie nia 
z po dob ną sy tu acją. Przed wa ka cja mi mu sie li śmy się zmie rzyć z na -
ucza niem zdal nym. Sy tu acja by ła nie co dzien na. Brak kon tak tu z ró -
wie śni ka mi i na uczy cie la mi oraz na uka na od le głość po wo do wa ły do -
dat ko wy stres. Do ty ka ło to tak że ro dzi ców i opie ku nów. 

Mi mo tych wszyst kich trud no ści, wspól ny mi si ła mi za koń czy li śmy 
rok szkol ny.  

Te raz, po kil ku mie sięcz nej prze rwie, ucznio wie i na uczy cie le wra -
ca ją do szkół, przed szko li i do tra dy cyj nej na uki. To bez wąt pie nia 
waż ny mo ment dla wszyst kich. Ma my na dzie ję, że po wrót do względ -
nej nor mal no ści przy za cho wa niu mak sy mal nych środ ków dy stan su 
spo łecz ne go po zwo li nam wszyst kim na bez piecz ne funk cjo no wa nie. 

Pra gnę po dzię ko wać wszyst kim dy rek to rom na szych szkół, przed -
szko li, żłob ków i pla có wek oświa to wych oraz na uczy cie lom i wszyst -
kim pra cow ni kom oświa ty, któ rzy wło ży li mnó stwo pra cy, aby roz po -
cząć no wy rok szkol ny w trud nej rze czy wi sto ści. To oczy wi ście nie ko -
niec. Mo że cie li czyć na na sze peł ne wspar cie. Wiem, że to rów nież 
trud ny czas dla Was ro dzi ców. Pa mię taj my, aby dbać o zdro wie swo -
ich po ciech, ale miej my też na uwa dze zdro wie in nych. 

Ca łej spo łecz no ści szkol nej ży czę bez piecz nej i spo koj nej na uki. 
 

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

reklama

ar
c 

U
M

 w
 S

os
no

w
cu

To będzie jedna 
z największych i najdłużej 
wyczekiwanych inwestycji 
w historii Sosnowca. 
Za prawie 64 mln zł 
na miejscu Egzotarium 
powstanie nowoczesne 
Centrum Edukacji 
Ekologicznej. Umowa 
na realizację inwestycji 
została już podpisana. 
Obiekt ma być gotowy 
za dwa lata.

Kolejna rewolucja kadrowa 
w Zagłębiu Sosnowiec! 
Oszczędzono trenera 
Krzysztofa Dębka, ale 
podziękowano za grę grupie 
piłkarzy i postawiono 
na portugalską szkołę futbolu. 
Nowy sezon sosnowiczanie 
zaczęli od falstartu. Zaliczyli 
porażkę w I rundzie 
rozgrywek Pucharu Polski 
z Unią Janikowo i ligową 
przegraną w Niecieczy.
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Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!
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Elektryki już kupione
Aż 14 nowych autobusów elektrycznych powiększy flotę Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. 
w Sosnowcu. Firma właśnie podpisała umowę z polskim producentem.

Sylwia Turzańska 
 
No wy mi au to bu sa mi pa sa że ro wie bę dą jeź -
dzić już za rok. PKM za ku pił pięć prze gu bo -
wych au to bu sów elek trycz nych, a ko lej nych 
dzie więć bę dzie 12-me tro wych.  W prze tar -
gu wzię ła udział tyl ko spół ka So la ris, któ ra 
za prze gu bo we elek try ki za pro po no wa -
ła kwotę 3 703 354 zł, a za krót sze po jaz -
dy 2 632 024 zł. W su mie za kup 14 au to bu -
sów bę dzie kosz to wać po nad 46 mln zł, cho -
ciaż pier wot nie so sno wiec ki PKM za ło żył, że 
za pła ci około 41 mln zł. Po prze pro wa dze niu 
ana li zy ofer ty i pro po zy cji wy po sa ża nia, prze -
woź nik zde cy do wał się za pła cić wię cej.  

Wy ko naw ca za pro po no wał im po nu ją cą 
po jem ność ba te rii. W au to bu sach prze gu -
bo wych to 470 kWh, w 12-me tro wych 316 
kWh. Dla po rów na nia w trzech elek try -
kach, ku pio nych przez PKM So sno wiec 
od So la ri sa w 2017 ro ku, po jem ność aku -
mu la to rów li to wo -jo no wych wy no si 200 
kWh. – Pierw szy z so sno wiec kich elek try -
ków do dziś prze je chał już nie mal 700 ty się -
cy ki lo me trów. No we au to bu sy bę dą mia ły 
jesz cze więk sze moż li wo ści – wy ja śnia Piotr 
Dra bek, dy rek tor w PKM sp. z o.o.  

Za war ta umo wa, prócz za ku pu au to bu -
sów, obej mu je tak że mon taż trzech ła do -
wa rek pan to gra fo wych oraz osiem ła do wa -
rek po dob nych do tej, z któ rej PKM ko rzy -
sta w tej chwi li przy uli cy Mo ścic kie go. Jed -
na z trzech ła do wa rek pan to gra fo wych zo -
sta nie za in sta lo wa na na dwor cu przy uli cy 
Mo ścic kie go, po zo sta łe dwie w so sno wiec -
kiej ba zie PKM przy uli cy Le nar to wi cza. 
Te go ty pu ła do war ki przy mo co wa ne są 
do masz tu i są opusz cza ne z gó ry na dół, 
na dach au to bu su. Osiem mniej szych urzą -
dzeń do ła do wa nia au to bu sów rów nież tra fi 
do ba zy PKM w So snow cu.  

– Ma my jed ne z naj no wo cze śniej szych 
au to bu sów w Pol sce. Od kil ku do brych lat 
co raz więk szy na cisk kła dzie my na roz wój 
ko mu ni ka cji miej skiej, jej po ziom i eko lo gię, 
by za chę cić miesz kań ców do ko rzy sta nia ze 
środ ków ko mu ni ka cji pu blicz nej. Ja kość au -
to bu sów jest bar dzo wy so ka, co wpły wa 
na kom fort po dró żo wa nia. Każ dy z au to bu -
sów bę dzie wy po sa żo ny w kil ka ka mer mo -
ni to rin gu, kli ma ty za cję, ła do war ki USB, wi -
-fi, a tak że sys tem sys te my zli cza nia pa sa że -
rów, elek tro nicz ne ta bli ce in for ma cyj ne i za -
po wie dzi – wy ja śnia Ar ka diusz Chę ciń ski, 

pre zy dent So snow ca. No we po jaz dy ob słu -
żą 11 li nii kur su ją cych po So snow cu, Ka to -
wi cach, Dą bro wie Gór ni czej, Bę dzi nie, 
Cze la dzi i Woj ko wi cach. To li nie nr: 34, 
90, 100, 160S, 182, 188, 299, 723, 818 
i 902N. Elek try ki bę dą mia ły żół ty od cień, 
zgod ny z sys te mem iden ty fi ka cji Za rzą du 
Trans por tu Me tro po li tal ne go w Ka to wi -
cach, czy li or ga ni za to ra trans por tu na te re -
nie me tro po lii. 

 – Cie szę się, że ja ko Za głę bie mó wi my 
jed nym gło sem, je śli cho dzi o ko mu ni ka cję 
au to bu so wą, tram wa jo wą i ko le jo wą. My -
śli my o dal szym roz wi ja niu siat ki po łą czeń. 
Po za tym dzię ki ta kim umo wom uda nam 
się uzy skać „czy ste nie bo” nad Za głę biem 
– za po wia da Da mian Rut kow ski, wi ce pre -
zy dent Dą bro wy Gór ni czej.  

PKM So sno wiec otrzy mał bli sko 30 mi -
lio nów net to do fi nan so wa nia z Cen trum 
Unij nych Pro jek tów Trans por to wych w ra -
mach pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk -
tu ra i Śro do wi sko 2014-2020. Oś Prio ry te -
to wa VI – Roz wój ni sko emi syj ne go trans -
por tu zbio ro we go w mia stach. Dzia ła -
nie 6.1 – Roz wój pu blicz ne go trans por tu 
zbio ro we go w mia stach. 

Przebudowa kolejnego odcinka 
ulicy Ostrogórskiej rozpoczęła 
się 11 sierpnia. Tym razem 
chodzi o fragment od granicy 
z Mysłowicami do okolic 
przejazdu kolejowego. 
 
W związ ku z re mon tem od  
17 sierp nia prze jazd przez to ry 
ko le jo we w re jo nie uli cy Naf to -
wej jest nie moż li wy. To ozna -
cza, że po dróż sa mo cho dem 
oso bo wym uli cą Ostro gór ską 
z So snow ca w kie run ku My sło -
wic i od wrot nie, od 17 sierp nia 
nie jest moż li wa. Zmia ny obej -
mą rów nież au to bu sy ko mu ni -
ka cji pu blicz nej, któ re tak że 
od 17 sierp nia tym cza so wo ja dą 
przez uli cę Naf to wą. 

Przy po mnij my. Prze bu do wa 
uli cy Ostro gór skiej zo sta ła po -
dzie lo na na trzy eta py. Pierw szy 
ma my już za so bą. W ubie głym 
ro ku za 5,4 mln zł po wsta ło 
ron do na skrzy żo wa niu ulic 
Ostro gór skiej i Ja giel loń skiej 
wraz z bu do wą 400-me tro we -
go od cin ka dro gi. 

Ro bo ty na frag men cie od gra -
ni cy z My sło wi ca mi do oko lic 
prze jaz du ko le jo we go po trwa ją 
do koń ca 2020 ro ku. W pierw -
szej ko lej no ści wy ko naw cy za ję li 
się prze bu do wą uli cy wła śnie 
w oko li cy prze jaz du ko le jo we go. 
W dal szej ko lej no ści ro bo ty 

prze nio są się na po zo sta ły frag -
ment dro gi. W tym przy pad ku 
ruch na dro dze bę dzie moc no 
ogra ni czo ny. – Skom pli ko wa ne 
pra ce obej mu ją nie tyl ko prze -
bu do wę sa mej dro gi, ale rów -
nież ca łej in fra struk tu ry pod -
ziem nej. Dla te go pro szę 
wszyst kich kie row ców o wy bie -
ra nie in nej dro gi, po nie waż ruch 
jest moc no ogra ni czo ny – ape -
lu je Je re miasz Świe rzaw ski, za -
stęp ca pre zy den ta mia sta. 

In we sty cja obej mu je po -
nad pół ki lo me tro wy frag ment 
dro gi wraz z oto cze niem. Nie 
za brak nie do świe tlo nych przejść 
dla pie szych oraz dro gi ro we ro -
wej i no we go ledowego oświe -
tle nia. Wy bu do wa na zo sta nie 
no wa jezd nia, ka na li za cja desz -
czo wa i sa ni tar na, a tak że dwie 
za to ki au to bu so we. 

Nie ba wem po zna my tak że 
wy ko naw cę frag men tu dro gi 
od no we go ron da do ron da Za -
głę bia Dą brow skie go. Za kres 
prac jest po dob ny jak na dwóch 
wspo mnia nych eta pach: no wa 
jezd nia, chod nik, dro ga ro we -
ro wa, do świe tlo ne przej ścia dla 
pie szych, w tym jed no z sy gna -
li za cją przy przed szko lu oraz 
prze bu do wa sie ci ka na li za cyj nej 
desz czo wej, sa ni tar nej, ener ge -
tycz nej i po zo sta łej in fra struk -
tu ry. KP

Kolejny odcinek 
Ostrogórskiej 
w przebudowie 

Pierwsza część 
remontu zakończona

W zawarciu umowy na dostawę elektrycznych autobusów uczestniczyli m.in. Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi, Damian Rutkowski, 
wiceprezydent Dąbrowy Górniczej i Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. 

Za koń czy ła się pierw sza część 
re mon tu uli cy 3 Ma ja (kie ru nek 
DK 9 4) na wy so ko ści tu ne lu 
tram wa jo we go. Wy ko naw ca 
usu nął już za pa dli sko, wzmoc nił 
kon struk cję tu ne lu oraz wy ko -
nał no we ba rie ry. Po ja wi ła się 
tak że zu peł nie świe ża war stwa 
as fal tu na 200-me tro wym frag -
men cie trzy pa smo wej jezd ni, 
z któ rej mo gą już ko rzy stać kie -
row cy. 

Te raz pra ce prze nio sły się 
na 300-me tro wy od ci nek  
ul. 3 Ma ja od miej sca, w któ rym 

koń czy się no wy as falt uło żo ny 
przy prze bu do wie bu spa sa i za -
koń czy na wła śnie od da nym 
do użyt ku frag men cie przy tu -
ne lu tram wa jo wym. Kom plek -
so we pra ce wią żą się z za mknię -
ciem te go frag men tu uli cy. Ob -
jazd po pro wa dzo ny jest łącz ni -
ca mi wjaz do wy mi i zjaz do wy mi 
z wia duk tu w cią gu uli cy Pru sa 
i alei Blach nic kie go. Ob jaz dy 
bę dą trwa ły do 8 wrze śnia. 

Koszt re mon tu, któ ry po wi -
nien za koń czyć się do koń ca 
wrze śnia 2020, to 3,3 mln zł.  KP

Ekologiczne i komfortowe autobusy za rok będą jeździć po Zagłębiu

Miasto
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Rusza przebudowa Egzotarium
Wreszcie sosnowieckie Egzotarium, po latach oczekiwań, planów i szukania środków, zmieni całkowicie swoje oblicze. Za prawie 64 mln zł na miejscu Egzotarium 
powstanie nowoczesne Centrum Edukacji Ekologicznej. Umowa na realizację inwestycji została podpisana 30 lipca z przedstawicielami Mostostalu Zabrze – Gliwickiego 
Przedsiębiorstwa Budownictwa (liderem konsorcjum) oraz Maximus ZBH Sp. z o.o. (partnerem konsorcjum). Obiekt ma być gotowy za dwa lata. 

reklama

Sylwia Turzańska 
 
– Cie szę się, że do tar li śmy 
wspól nie do te go mo men tu. 
Czę sto mó wi my, że nie któ re 
in we sty cje trwa ją dłu go. Przez 
la ta prze wi ja ły się róż ne po my -
sły na mo der ni za cję i utrzy ma -
nie te go miej sca, jak stwo rze nie 
biur w tym obiek cie, któ rych 
funk cjo no wa nie umoż li wi ło by 
sfi nan so wa nie re mon tu i utrzy -
ma nie Eg zo ta rium. Po czte rech 
la tach od po ja wie nia się osta -
tecz nej kon cep cji, ru sza my 
do re ali za cji tej bar dzo waż nej 
in we sty cji nie tyl ko dla miesz -
kań ców So snow ca, ale i ca łe go 
re gio nu. My ślę, że każ dy bę dzie 
mógł tu taj przy je chać, przy jem -
nie spę dzić czas, do brze wy po -
cząć i jesz cze wie le się na uczyć 
– pod kre śla Ar ka diusz Chę ciń -
ski, pre zy dent So snow ca.  

Już za dwa la ta go ście zo ba czą 
m.in. ko lek cję ryb do rze cza 
Prze mszy, a oto cze nie bu dyn ku 
bę dą sta no wić ro dzi me sie dli ska 

ro ślin ne: bio top grą do wy, zbio -
ro wi sko szu wa ro we i mu ra wa 
kse ro ter micz na. W bu dyn ku 
po wsta ną dwie no wo cze sne kla -
sy lek cyj ne, wy po sa żo ne w kom -
pu te ry, mi kro sko py, sys te my 
mul ti me dial ne, gdzie ucznio wie 
bę dą mo gli od by wać lek cje przy -
ro dy, bio lo gii czy geo gra fii. 
– Bę dzie my pro wa dzić warsz ta -
ty, wy kła dy, wy sta wy, a wszyst -
ko to przy pięk nym wi do ku 

na tro pi kal ne ro śli ny i zwie rzę ta 
w pal miar ni. Po wsta nie rów nież 
mi ni ki no, w któ rym każ dy od -
wie dza ją cy bę dzie mógł obej rzeć 
film edu ka cyj ny, do ty czą cy ro -
dzi mej przy ro dy. W bu dyn ku 
znaj dzie swo je miej sce rów nież 
ka wiar nia – za po wia da pre zy -
dent Chę ciń ski. 

Ścież ka edu ka cyj na roz po czy -
na się na po zio mie -1. W tej czę -
ści zosta ną za in sta lo wa ne du że 

akwa ria z ro dzi my mi ga tun ka mi 
ryb, a tak że z ry ba mi z ca łe go 
świa ta, ta ki mi jak duch ama zoń -
ski, pie lę gni ca szma rag do wa czy 
aro wa na srebr na. Po nad to w ter -
ra riach aqa ter ra riach bę dzie 
moż na po dzi wiać też ga dy 
i owa dy, m.in. pa ją ka to pi ka czy 
ana kon dę zie lo ną i ptasz ni ki. 
Na stęp nie ścież ka edu ka cyj -
na bę dzie pro wa dzi ła zwie dza ją -
ce go na po ziom par te ru do Pal -

miar ni, gdzie głów ny mi eks po -
na ta mi bę dą nie tyl ko ro śli ny, ale 
i zwie rzę ta, ta kie jak le gwan zie -
lo ny, żółw ża bu ti, ba zy li szek 
płat ko gło wy, boa du si ciel, czy 
tu kan wiel ki.  

– Sa ma pal miar nia po dzie lo -
na bę dzie na trzy stre fy: stre fę 
kli ma tu śród ziem no mor skie -
go, stre fę pu styn ną i tro pi kal -
ną, w każ dej pa no wać bę dą in -
ne wa run ki. Ste ro wa nie kli ma -
tem od by wać się bę dzie po -
przez za pew nie nie pra wi dło -
wej tem pe ra tu ry, wil got no ści 
i świa tła, tak aby wa run ki zbli -
żo ne by ły jak naj bar dziej 
do tych pa nu ją cych w na tu rze. 
Po dróż po Eg zo ta rium koń -
czyć się bę dzie na szczy cie 
ram py, któ ra kie ru je zwie dza -
ją cych na po ziom +1. W tym 
miej scu znaj dą się sa le lek cyj -
ne, prze strzeń wy sta wien ni cza 
wy staw sta łych cza so wych, ki -
no edu ka cyj ne, a tak że w ka -
wiar nia – mó wi Je re miasz 
Świe rzaw ski, za stęp ca pre zy -

den ta, od po wie dzial ny za in -
we sty cje.  Z ze wnątrz do mi nu -
ją cą czę ścią no wo cze sne go 
obiek tu bę dzie lek ka szkla -
na kon struk cja, w któ rej od bi -
jać bę dzie się zie leń po bli skie -
go par ku. Ego za trium bę dzie 
ko rzy stać tak że z od na wa wial -
nych źró deł ener gii. W ra mach 
in we sty cji zo sta ną wy ko na ne 
pa ne le fo to wol ta icz ne, któ re 
po zwo lą na prze twa rza nie 
świa tła sło necz ne go na ener gię 
elek trycz ną.  

Gmi na So sno wiec otrzy ma ła 
do fi nan so wa nie w wy so ko -
ści 15,3 mln zło tych w ra mach 
pro gra mu Re gio nal ne go Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go woj. ślą -
skie go na la ta 2014 – 2020 
dzia ła nie 5.4.3 – ochro na róż -
no rod no ści bio lo gicz nej na re -
ali za cję pro jek tu, któ ry skła da 
się z dwóch czę ści – utwo rze nia 
Cen trum Edu ka cji Eko lo gicz -
nej „Eg zo ta rium” i re wi ta li za cji 
te re nów zie lo nych w tzw. Par -
ku Ty siąc le cia. 

Nowy sprzęt dla szpitala

Obiekt został już wyburzony, a rośliny i zwierzęta trafiły do sosnowieckich szkół i biblioteki. 

Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca i Aneta Kawka, prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o., 
prezentują nowy sprzęt medyczny. 

Za dwa lata ma powstać miejsce niezwykłe, czyli Centrum Edukacji Ekologicznej
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ia TurzańskaDwa nowe respiratory i dwa kardiomonitory trafiły do Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. 
Respiratory i kardiomonitory zostaną zainstalowane w budynku szpitala przy ulicy 
Zegadłowicza. – To dobrze zainwestowane pieniądze, a mówimy o kwocie blisko 232 tys. zł 
– mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Zadowoleni są także pracownicy szpitala.  

 
–  Dzię ku je my za wspar cie Urzę du Mia sta w tym na dal trud nym dla wszyst kich okre sie. Re spi ra -
to ry i kar dio mo ni to ry bę dą wy ko rzy sty wa ne na Od dzia le In ten syw nej Opie ki Me dycz nej na sze go 
szpi ta la. Dzię ku je my raz jesz cze wszyst kim na szym dar czyń com – pod kre śla Ane ta Kaw ka, pre zes 
So sno wiec kie go Szpi ta la Miej skie go sp. z o.o. To ko lej ny za kup sprzę tu me dycz ne go na rzecz szpi -
ta la. W kwiet niu na rzecz szpi ta la zo stał za ku pio ny am bu lans, któ ry kosz to wał ok. 316 tys. zł. 
Na po kła dzie ka ret ki znaj du ją się m.in. re spi ra tor, no sze oraz dwie bu tle tle no we wraz z in sta la cją 
tle no wą. ST

Miasto
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Z paszportem do Sosnowca
Paszporty znowu pojawiły się w Sosnowcu. To chyba najbardziej wyczekiwany powrót tego lata w mieście, 
zwłaszcza że paszporty stały się hitem ubiegłorocznych wakacji.

Syl wia Tu rzań ska 
 
 – Rok te mu wy pro du ko wa li -
śmy spe cjal ne so sno wiec kie 
pasz por ty prze zna czo ne dla 
miesz kań ców ślą skich miast 
z moż li wo ścią wjaz du na te ren 
So snow ca w cza sie wa ka cji. 
Opi sa li śmy w nich naj cie kaw -
sze miej sca w na szym mie ście. 
To by ła praw dzi wa eks plo zja 
za in te re so wa nia, a pasz por ty 
wy sła li śmy nawet po za gra ni ce 
nie tyl ko So snow ca, ale i Pol -
ski – mó wi Ra fał Ły sy, rzecz nik 
pra so wy Urzę du Mia sta w So -
snow cu. Pasz por ty upraw nia ły 
do wie lu ulg w wy mie nio nych 
w pasz por tach atrak cjach. Wy -
dru ko wa no 44 000 sztuk pasz -
por tów z ho lo gra ma mi oraz 

20 000 sztuk bro szur za kwo tę 
łącz nie 27 tys. zł. Te raz pasz -
por ty po wró ci ły w no wej od sło -
nie. Na kom plet skła da się 10 
pasz por tów, w któ rych znaj du ją 
opi sy cie ka wych miejsc i atrak -
cji w mie ście, m.in. ro we ro wy  
So sno wiec, czer wo ny au to bus 
czy dzie cię ce all in c lu si ve.  

Pasz por ty moż na ku pić 
w Cen trum In for ma cji Miej -
skiej przy ul. War szaw skiej 3 
– w pa sa żu przy Pla cu Stu le cia. 
– Pa mię taj cie, że ory gi nal ne so -
sno wiec kie pasz por ty ma ją ho -
lo gram. Oczy wi ście, po dob nie 
jak rok te mu, pasz por ty upo -
waż nia ją do prze by wa nia na te -
re nie So snow ca przez 30 dni 
od mo men tu prze kro cze nia gra -
ni cy – żar tu je rzecznik prasowy. 

Paw
eł Leśniak

M
aciej Łydek

Dwie szkoły i trzy przedszkola przejdą kompleksową 
modernizację. 21 sierpnia podpisano umowy z wykonawcami. 
 
Za mo der ni za cję bu dyn ków Szko ły Pod sta wo wej nr 21 w Ję zo -
rze oraz 35 w Po rąb ce, a tak że Przed szko la Miej skie go nr 3 
oraz 18 na Po go ni i PM nr 31 w Ostro wach Gór ni czych od po -
wie dzial ne są: Przed się bior stwo Ma xi mus ZBH sp. z o.o. sp. k. 
(SP nr 21 i PM nr 18), REMELIT To masz Wo lak (SP nr 35 
i PM nr 31) oraz Agea star Sp. z o.o. (PM nr 3).  

– W trzech obiek tach ter mo mo der ni za cja bę dzie kom plet na, 
z ko lei w SP nr 35 i PM nr 31 zo stał uwzględ nio ny za byt ko wy wa -
lor bu dyn ków. Co naj waż niej sze, we wszyst kich bu dyn kach zmie -
ni się spo sób ich ogrze wa nia. Ko tły wę glo we zo sta ną za stą pio ne 
przez ga zo we – pod kre śla Je re miasz Świe rzaw ski, za stęp ca pre zy -
den ta mia sta od po wie dzial ny m.in. za in we sty cje w mie ście. 

W przy pad ku SP nr 21 w Ję zo rze za da nie obej mu je wy ko na -
nie do cie ple nia wraz z ele wa cją i wy mia nę drzwi wej ścio wych. 
Re mon tem ob ję ty bę dzie rów nież dach szko ły. Przy tej oka zji 
od no wio ne zo sta ną scho dy ewa ku acyj ne, chod nik, po wsta nie 
rów nież szkla ne za da sze nie wej ścia. To wła śnie w przy pad ku SP 
nr 21 za kres prac jest naj więk szy. 

Znaj du ją ca się w Po rąb ce przy uli cy Li go nia SP nr 35 bę dzie 
mia ła nie co mniej szy za kres prac ze wzglę du na za byt ko wy cha -
rak ter bu dyn ku. Tu rów nież zmie ni się sys tem ogrze wa nia bu -
dyn ku z wę glo we go na ga zo wy. Do cie ple nie bę dzie wy ko ny wa -
ne pod okna mi i na ścia nach ze wnętrz nych przy grun cie. Wy -
mie nio ne zo sta nie po kry cie da chu oraz wy ko na na no wa na -
wierzch nia wo kół bu dyn ku. 

Po dob ny za kres ro bót zwią za ny jest z ter mo mo der ni za cją 
przed szko li nr 3 oraz nr 18. W obu przy pad kach wy mie nio ne 
zo sta ną okna i drzwi, któ re wcze śniej ta ką wy mia ną ob ję te nie 
by ły.  

– W su mie w ostat nich la tach już po nad 20 pla có wek edu ka -
cyj nych w mie ście zmie ni ło swo je ob li cze. Ca ły czas szu ka my 
moż li wo ści po zy ska nia do fi nan so wa nia na ko lej ne re mon -
ty – tłu ma czy Zbi gniew By szew ski, za stęp ca pre zy den ta mia sta, 
od po wie dzial ny za edu ka cję. 

Po dob nie jak w przy pad ku szko ły w Po rąb ce, rów nież ele wa -
cja przed szko la w Ostro wach Gór ni czych po zo sta nie bez zmian. 
Jed nak w tym bu dyn ku ele wa cja przej dzie grun tow ne czysz cze -
nie, by moc nej za ak cen to wać pięk no obiek tu.   

Koszt wszyst kich prac to pra wie 6,5 mln zł. Po zy ska ne do fi -
nan so wa nie przy zna ne przez za rząd wo je wódz twa ślą skie go z li -
sty re zer wo wej (pod dzia ła nia 4.3.4 „Efek tyw ność ener ge tycz -
na i od na wial ne źró dła ener gii w in fra struk tu rze pu blicz nej 
i miesz ka nio wej – kon kurs”) wy no si 5,7 mln zł. 

Od mo men tu pod pi sa na umów wy ko naw cy ma ją dzie więć 
mie się cy na re ali za cję in we sty cji. KP 

Modernizacja  
szkół i przedszkoli

Szkoła Podstawowa nr 35 to jedna z placówek, która przejdzie 
gruntowną modernizację.

M
ariusz Binkiew

icz

promocja

Komplet dziesięciu paszportów można kupić w CIM-ie. 

Na Orlej jaśniej i bezpieczniej
Za koń czy ły się pra ce zwią za ne 
z po pra wie niem bez pie czeń -
stwa na przej ściach dla pie szych 
przy uli cy Or lej.  

 Jesz cze w lip cu dro ga na od -
cin ku po mię dzy uli ca mi Że -
rom skie go i Spół dziel czą zo sta -
ła zwę żo na do jed ne go pa sa. 
W dru giej po ło wie sierp nia do -
świe tlo no tak że przej ście dla 
pie szych.  

Oświe tle nie zo sta ło za in sta -
lo wa ne na dwóch przej ściach: 
w re jo nie skrzy żo wa nia z uli cą 
Że rom skie go oraz przy skrzy -
żo wa niu z uli cą Spół dziel czą. 
Mo wa oczy wi ście o do dat ko -

wym do świe tle niu na ca łej dłu -
go ści tych przejść. – Nie ma 
w So snow cu dru gie go tak new -
ral gicz ne go i nie bez piecz ne go 
miej sca dla pie szych. Mi mo 
sta łych kon tro li pro wa dzo nych 
przez so sno wiec ką po li cję ca ły 
czas w tych miej scach do cho -
dzi ło do nie bez piecz nych zda -
rzeń i wy pad ków. Stąd na sza 
de cy zja o zwę że niu jezd ni, a za -
ra zem o do świe tle niu przejść 
dla pie szych. Ma my na dzie ję, 
że te dzia ła nia po pra wią bez pie -
czeń stwo – pod kre śla Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So -
snow ca. KP

Zwężenie jezdni i doświetlenie przejść mają poprawić bezpieczeństwo 
kierowców i pieszych. 

Miasto
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Pracodawca poszukiwany!
Rozmawiamy z BARBARĄ PORĘBSKĄ, kierowniczką Działu Funduszy Zewnętrznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu oraz DARIUSZEM POLAKOWSKIM, 
trenerem pracy i specjalistą ds. staży  

„Tacy sami, bez ściany między nami” to nazwa projektu, 
który od dwóch lat realizuje Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sosnowcu. Jaki jest cel tego projektu? 
Bar ba ra Po ręb ska: Pro jekt, któ ry re ali zu je my 
wspól nie z fun da cją In sty tut Twór czej In te gra cji 
w So snow cu, jest skie ro wa ny przede wszyst kim 
do osób nie peł no spraw nych. Ce lem jest wspar cie 
nie tyl ko osób nie peł no spraw nych, ale tak że do -
dat ko wo osób bez ro bot nych i opusz cza ją cych pie -
czę za stęp czą. Dla każ de go uczest ni ka pro jek tu 
przy go to wa li śmy in dy wi du al nie opra co wa ny za -
kres na rzę dzi, jak i spraw dzo nych in stru men tów 
ak ty wi za cyj nych. Oso by do ro słe mo gą sko rzy stać 
z co achin gu in dy wi du al ne go, tre nin gu kom pe ten -
cji spo łecz nych, re ha bi li ta cji zdro wot nej, po rad -
nic twa psy cho lo gicz ne go, do radz twa za wo do we -
go, usług tre ne ra pra cy oraz kur sów za wo do wych 
i sta ży. Te trzy ostat nie na rzę dzia są wdra ża ne 
przez wy spe cja li zo wa ny w re ali za cji ak ty wi za cji 
za wo do wej Klub In te gra cji Spo łecz nej, któ ry 
dzia ła w struk tu rach MOPS-u. 
 
Na ja kie dzia ła nia mo gą li czyć oso by nie peł no spraw ne? 
BP: Dla tej gru py osób prze wi dzia no mię dzy in ny -
mi in no wa cyj ne dzia ła nie w po sta ci pro wa dze nia 
miesz ka nia tre nin go we go. Pra cow ni cy In sty tu tu 
Twór czej In te gra cji or ga ni zu ją tre nin gi usa mo -
dziel nia nia oraz za pew nia ją po moc spe cja li stów, ta -
kich jak tre ner roz wo ju, die te tyk, sek su olog czy ar -
te te ra peu ta. Ko lej ną gru pą, któ rą ob ję li śmy wspar -
ciem, jest mło dzież uczą ca się w sys te mie sta cjo nar -
nym i nie sta cjo nar nym, w tym prze by wa ją ca w pie -
czy za stęp czej i opusz cza ją ca pie czę za stęp czą. 
Dzię ki udzia ło wi w pro jek cie mło dzi lu dzie uczą się 
no wych kom pe ten cji spo łecz nych, prze cho dzą tre -
ning szyb kie go ucze nia czy uczest ni czą w warsz ta -
tach mo ty wa cyj no -psy cho lo gicz nych. Mo gą li czyć 
nie tyl ko na po ra dy psy cho lo ga, ale tak że do rad cy 
i tre ne ra za wo do we go oraz wziąć udział w kur sie 
pra wa jaz dy kat. B. Zy sku ją więk szą sa mo dziel ność 
w ży ciu oso bi stym, jak i za wo do wym. Co wię cej, 
w pro jek cie za pla no wa no rów nież wspar cie te ra -
peu tycz ne dla dzie ci z ca ło ścio wy mi za bu rze nia mi 
roz wo jo wy mi w po sta ci hi po te ra pii, do go te ra pii, ar -
te te ra pii, in te gra cji sen so rycz nej oraz me to dy to ma -
tis. Dzia ła nia pro jek to we nie by ły skon cen tro wa ne 
tyl ko na dzie ciach. Po moc skie ro wa no tak że do ro -
dzi ców i opie ku nów dzie ci, któ rzy nie jed no krot nie 
po świę ca ją ca łe swo je ży cie na ich le cze nie i roz wój, 
przez co za po mi na ją o so bie i wła snych po trze bach. 
Otrzy ma li wspar cie w po sta ci co achin gu pod czas 
spo tkań in dy wi du al nych oraz gru po wych i nie 
ukry wam, że za in te re so wa nie tą czę ścią pro jek tu 
prze ro sło na sze moż li wo ści.  
 
Ale to nie wszyst ko… 
Da riusz Po la kow ski: Część uczest ni ków, zwłasz -
cza nie peł no spraw nych, sko rzy sta ła rów nież 
z moż li wo ści stwo rze nia dla nich dia gno zy ścież ki 
za wo do wej w ce lu usa mo dziel nia nia oraz wzię ła 
udział w sta żach za wo do wych, któ re ma ją być eta -
pem do zdo by cia sta łej pra cy. Oka za ło się, że 
w So snow cu sze reg osób po trze bu je po mo cy, mo -
ty wa cji i wspar cia w wej ściu na ry nek pra cy. Czę -
sto są to oso by, któ re są wy klu czo ne z ryn ku pra -
cy, nie tyl ko z przy czyn zdro wot nych, ale i spo -
łecz nych, ze wzglę du na oba wy pra co daw ców, iż 

oso by z nie peł no spraw no ścia mi nie po ra dzą so bie 
w pra cy i bę dą wy ma gać cią głej po mo cy w po ko -
ny wa niu trud no ści i wy peł nia niu obo wiąz ków, co 
oczy wi ście nie jest praw dą, a  błęd nie po wie la nym 
ste reo ty pem. Tym cza sem zgło si ły się do nas oso -
by w róż nym wie ku, od osób bar dzo mło dych, 
po oso by star sze. Na si uczest ni cy po sia da ją bar dzo 
zróż ni co wa ne wy kształ ce nie, od pod sta wo we go 
po stu dia wyż sze. Jed na z uczest ni czek pro jek tu 
ma już po nad 60 lat, ale za mie rza w dal szym cią -
gu pra co wać i być ak tyw na na ryn ku pra cy. Wy -
star czy tak na praw dę prze ła mać tę psy chicz ną ba -
rie rę, że to jest nie moż li we, że nie po ra dzi my so -
bie na sta żu, a po tem w pra cy. Pierw szy krok, któ -
ry na le ży zro bić, to przyjść do nas. Dia gno zu ję 
oso by w wy mia rze zdro wot nym, spraw dzam, jak 
stan zdro wia wa run ku je moż li wo ści da nej oso by, 
ba dam za cho wa ne po ten cja ły. W dal szej ko lej no -
ści pró bu ję zbu do wać wza jem ną re la cję. Ra zem 
współ dzia ła my, by uczest nik mógł zdo być no we 
kwa li fi ka cje lub wy ko rzy stać ist nie ją cy już po ten -
cjał i pod jąć staż. To bar dzo du że wy zwa nie, po -
nie waż te oso by ma ją już swo je trwa łe przy zwy -
cza je nia i na wy ki. Do mi nu je u nich naj czę ściej 
prze ko na nie, że pod ję cie pra cy nie jest ko niecz ne 

ani moż li we, po nie waż mo że jest i bied nie, ale sta -
bil nie, bo dzia ła wspar cie pań stwa i moż li wość 
sko rzy sta nia ze świad czeń so cjal nych.  

Współ pra cu ję tak że z in ny mi spe cja li sta mi 
i opra co wu ję dla każ dej oso by pro ce du rę szko le -
nio wą. Asy stu ję w pro ce sie po dej mo wa nia pra cy 
przez uczest ni ków pro jek tu. Wy szu ku ję ofer ty 
pra cy, uma wiam spo tka nia z pra co daw ca mi, a co 
wię cej cho dzę z na szy mi pod opiecz ny mi na roz -
mo wy kwa li fi ka cyj ne. Nikt nie jest po zo sta wio ny 
sam. Po ma gam w spra wach for mal nych, w za ło -
że niu kon ta w ban ku i wy ko na niu le kar skich ba -
dań wstęp nych. Je śli jest ta ka po trze ba, to je stem 
tak że z uczest ni ka mi w miej scu pra cy. Prze kła -
dam wy ma ga nia pra co daw cy na ję zyk uczest ni -
ków. Mu szę wszyst ko usta lić, wy ja śnić i upew nić 
się, czy oso ba ro zu mie, ja ki jest za kres jej obo -
wiąz ków, czy do brze zro zu mia ła po le ce nie, wie, 
co ma ro bić i jak to zro bić. Obec nie mam 
pod swo ją pie czą oko ło 80 osób. Spo ty kam się 
z ni mi co naj mniej raz w mie sią cu. W cza sie pan -
de mii kon tak to wa li śmy się te le fo nicz nie, ale te -
raz od by wa ją się tra dy cyj ne spo tka nia. Od po -
cząt ku pro jek tu kil ka na ście osób otrzy ma ło już 
pra cę.  

Aktywizacja bezrobotnych to poniekąd także aktywizacja 
pracodawców, którzy też mogą skorzystać 
z realizowanego przez MOPS projektu...  
DP: Słu żę po mo cą tak że pra co daw com, któ rym 
przy słu gu ją róż ne przy wi le je z te go ty tu łu, iż przyj -
mą na staż, a po tem za trud nią oso by nie peł no spraw -
ne. Wśród uczest ni ków pro jek tu są oso by z bar dzo 
róż ny mi umie jęt no ścia mi, kwa li fi ka cja mi, do świad -
cze niem i wy kształ ce niem. Są oso by, któ re aspi ru ją 
do prac biu ro wych, jak i pro stych prac po moc ni -
czych, po rząd ko wych, ma ga zy no wych, wy kła da nia 
to wa ru czy po mo cy w kuch ni. Obec nie po szu ku je -
my pra co daw ców, któ rzy chcie li by przy jąć na szych 
uczest ni ków na trzy mie sięcz ny staż. Pra co daw ca ze 
swo jej stro ny nie po no si żad nych kosz tów. W ra -
mach pro jek tu po kry wa ne są kosz ty ba dań le kar -
skich, a tak że wy na gro dze nie sta ży stów. Pra co daw -
ca spo śród swo ich pra cow ni ków wy bie ra dla na sze -
go pod opiecz ne go opie ku na sta żu, któ ry do dat ko -
wo otrzy mu je za to do da tek, tak że fi nan so wa ny ze 
środ ków pro jek tu. Część osób prze szła po zy tyw nie 
staż i zdo by ła pra cę u do tych cza so we go pra co daw -
cy. Pro jekt przy no si wy mier ne efek ty. Za do wo lo ne 
są za rów no oso by, któ re zgło si ły się wziąć udział 
w pro jek cie, jak i pra co daw cy, któ rzy przy ję li te oso -
by na staż, a po tem do pra cy. Ze swej stro ny sta ra -
my się zro bić wszyst ko, by do brze przy go to wać da -
ną oso bę do wej ścia na ry nek pra cy, wła ści wie wy -
brać dla niej za wo do wą ścież kę pod ką tem po sia da -
nych umie jęt no ści, wy kształ ce nia, po trzeb i aspi ra -
cji. Na szym ce lem jest to, by po za koń cze niu sta żu 
oso ba otrzy ma ła pra cę, a pra co daw ca, kie ru jąc się 
spo łecz ną od po wie dzial no ścią biz ne su, nie tyl ko 
przy jął ją na staż, ale tak że pod jął de cy zję o jej za -
trud nie niu i kon ty nu owa niu współ pra cy.  
 
Ile osób do tej po ry wzię ło udział w pro jek cie? 
BP: Z na szej pro po zy cji sko rzy sta ło do tej po -
ry 392 miesz kań ców So snow ca. Na wszyst kie 
dzia ła nia wy da no w ra mach pro jek tu po nad 4 mi -
lio ny 200 ty się cy zło tych, w tym wkład wła sny 
MOPS-u wy niósł po nad pół mi lio na zło tych.  
 
Czy Co vid 19 stal się prze szko dą w re ali za cji pro jek tu? 
DP: Na pew no sy tu acja by ła wy jąt ko wa, ale pro -
jekt re ali zo wa li śmy przez pe wien czas w for mu le 
zdal nej. Ze względu na pan de mię zde cy do wa li -
śmy się osta tecz nie prze dłu żyć re ali za cję pro jek tu 
o ko lej ne 90 dni, czy li do 31 mar ca przy szłe go ro -
ku. Wzię li śmy pod uwa gę po gar sza ją cą się sy tu -
ację na ryn ku pra cy i pod ję li śmy de cy zję o roz sze -
rze niu ofer ty pro jek to wej, tak że na oso by za gro -
żo ne wy klu cze niem, w szcze gól no ści z po wo du 
od da le nia od ryn ku pra cy. 
 
Dzię ku ję za roz mo wę. 
 
Rozmawiała: Syl wia Tu rzań ska

Barbara Porębska i Dariusz Polakowski realizują projekt „Tacy sami, bez ściany między nami” 
w sosnowieckim MOPSie. 
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UWAGA PRACODAWCY!

Pracodawcy, którzy poszukują stażystów, mogą 
zgłosić się do Klubu Integracji Społecznej  
przy ul. Staszica 62 w Sosnowcu. W celu 
uzyskania informacji, można kontaktować się 
telefonicznie pod nr tel. 695 140 748 lub przyjść 
osobiście, od poniedziałku do czwartku, w godz. 
od 8.00 do 14.00 oraz w piątki od 8.00 do 13.00. 

Miasto
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Reklamacja 
w aptece  

Kupiłam w aptece ciśnieniomierz.  Niestety,  krótko po 
zakupie okazało się, że jest wadliwy. Zgłosiłam się do 
apteki z reklamacją. Ciśnieniomierz wrócił z naprawy, 
ale niedługo potem sytuacja się powtórzyła.  Po drugiej 
naprawie wada znowu wystąpiła. Mam już dość 
ciągłych reklamacji, chciałabym  go zwrócić i odzyskać 
pieniądze. Słyszałam jednak, że w aptece nie ma 
zwrotów. Czy rzeczywiście  nie mogę żądać zwrotu 
ceny?  
 
Ap te ka jest rze czy wi ście spe cy ficz nym miej scem za ku 
pów, w któ rym obo wią zu ją dwo ja kie za sa dy re kla ma cji 
w za leż no ści od te go, co by ło przed mio tem sprze da ży: in 
ne za sa dy do ty czą re kla ma cji pro duk tów lecz ni czych 
i wy ro bów me dycz nych, a in ne po zo sta łych to wa rów. 
W ap te ce za opa tru je my się głów nie w le kar stwa czy wy 
ro by me dycz ne, ale mo że my tez ku pić pro duk ty prze my 
sło we czy ko sme ty ki do stęp ne w tra dy cyj nych skle pach 
w po wszech nym ob ro cie.  

Za sa dy do ty czą ce zwro tów le ków i wy ro bów me dycz 
nych re gu lu je pra wo far ma ceu tycz ne. Art. 96 ust. 7 wy 
łą cza pra wo do zwro tów le ków, wy ro bów me dycz nych 
środ ków spo żyw czych spe cjal ne go prze zna cze nia ży wie 
nio we go. Jest to jak naj bar dziej uza sad nio ne, zwa żyw szy 
na prze zna cze nie i cha rak ter to wa ru, a przede wszyst kim 
bez pie czeń stwo pa cjen tów. Trud no so bie wy obra zić, że 
by ap te ka sprze da ła po now nie zwró co ny pro dukt, je śli 
nie ma pew no ści, jak był prze cho wy wa ny.  

Wy łą cze nie le ków, wy ro bów me dycz nych i wy żej 
wska za nych środ ków spo żyw czych ze zwro tów nie do 
ty czy przy pad ków wa dy ja ko ścio wej, nie wła ści we go ich 
wy da nia lub sfał szo wa nia pro duk tu lecz ni cze go. A za tem 
je śli lek jest wa dli wy lub na stą pi ło nie wła ści we wy da nie 
ku pu ją ce mu, zwrot jest moż li wy. Mo że tak że na stą pić 
zwrot w ra mach pro ce du ry wy co fa nia le ku, kie dy Głów 
ny In spek tor Far ma ceu tycz ny wy da ob wiesz cze nie in for 
mu ją ce o moż li wo ści zwro tu do ap tek (art. 121).  

Na to miast je śli w ap te ce zo sta nie za ku pio ny pro dukt 
nie  bę dą cy le kiem, wy ro bem me dycz nym czy środ kiem 
spo żyw czym spe cjal ne go prze zna cze nia ży wie nio we 
go,  pod le ga on re gu łom re kla ma cyj nym jak każ dy to 
war bę dą cy przed mio tem umo wy sprze da ży. Zgod nie 
z prze pi sa mi ko dek su cy wil ne go w przy pad ku wa dli wo 
ści rze czy ku pu ją cy ma pra wo sko rzy stać z tzw. rę koj mi. 
Do dat ko wo nie kie dy i do bro wol nie na to war jest rów 
nież udzielona gwa ran cja. Ta ka rzecz jak ci śnie nio mierz 
pod le gać bę dzie ko dek so wym re gu łom re kla ma cyj 
nym. I tak je śli wa da ci śnie nio mie rza ujaw ni ła się 

przed upły wem 2 lat od da ty je go wy da nia ku pu ją cy 
mo że się gnąć po upraw nie nia z ty tu łu rę koj mi, w ra 
mach któ rej mo że od umo wy od stą pić, o ile wa da nie 
jest nie istot na, mo że ob ni żyć ce nę o okre ślo ną i ade 
kwat ną do zmniej sze nia ja ko ści to wa ru kwo tę lub za żą 
dać usu nię cia wa dy lub wy mia ny to wa ru. W przy pad ku 
gdy na to war zo sta ła udzie lo na gwa ran cja, ku pu ją cy 
mo że we dług swo je go wy bo ru się gnąć po upraw nie nia 
z rę koj mi, w ra mach któ rej za wa dy i re kla ma cje jest od 
po wie dzial na ap te ka ja ko sprze daw ca lub sko rzy stać 
z gwa ran cji. War to za zna czyć, że gwa ran tem zwy kle nie 
jest sprze daw ca to wa ru a gwa rant, naj czę ściej pro du 
cent to wa ru lub je go dys try bu tor, im por ter, itp. Każ do 
ra zo wo na le ży spraw dzić, kto jest gwa ran tem i ja kie są 
wa run ki gwa ran cji oraz obo wiąz ki gwa ran ta. Do pie ro 
gdy gwa ran cja nie okre śla ter mi nów i rosz czeń, w grę 
wej dą prze pi sy ko dek su cy wil ne go o gwa ran cji. Nie jest 
do pusz czal ne zło że nie re kla ma cji w oby dwu try bach re 
kla ma cyj nych jed no cze śnie. Na to miast moż li wa jest 
zmia na try bu, gdy nie ma moż li wo ści zre ali zo wa nia re 
kla ma cji w pier wot nie wy bra nym re żi mie lub np. gwa 
rant nie wy wią zał się z obo wiąz ków w ter mi nie wska 
za nym w gwa ran cji. W ra mach gwa ran cji zwrot ce ny to 
wa ru jest moż li wy, o ile ta kie roz wią za nie zo sta ło prze 
wi dzia ne przez gwa ran ta w gwa ran cji. Je śli gwa ran cja 
nie prze wi du je zwro tu ce ny, ta kie upraw nie nie mo że 
być zre ali zo wa ne w ra mach rę koj mi. Je śli skła da my re 
kla ma cję po raz pierw szy z ty tu łu rę koj mi i od stą pi my 
od umo wy, żą da jąc zwro tu ce ny, sprze daw ca mo że uda 
rem nić zwrot pod wa run kiem, że nie zwłocz nie i bez 
nad mier nych nie do god no ści to war wy mie ni lub wa dę 
usu nie. Je śli ta sa ma lub in na wa da ujaw ni się po now nie, 
wów czas sprze daw ca nie mo że już sko rzy stać z kontr 
upraw nie nia w po sta ci na pra wy lub wy mia ny, gdyż 
przy słu gu je mu ono je dy nie raz. War to pod kre ślić, że 
od stą pie nie od umo wy nie wcho dzi w grę przy nie istot 
nym cha rak te rze wa dy, tj. ma ją cym bła he lub ni kłe zna 
cze nie. Każ do ra zo wo za tem chcąc zło żyć re kla ma cję, 
na le ży spraw dzić, czy zo sta ła udzie lo na gwa ran cja, gdyż 
nie jest obo wiąz ko wa. Je śli tak, za po znać się z wa run 
ka mi gwa ran cji i zde cy do wać, z któ rych upraw nień sko 
rzy stać: z gwa ran cji czy też z rę koj mi. Je śli nie ma gwa 
ran cji, ku pu ją ce mu po zo sta je je dy nie rę koj mia.  

Ci śnie nio mierz jest to wa rem, któ re go re kla ma cja 
od by wać się bę dzie na ogól nych za sa dach re kla ma cyj 
nych z rę koj mi lub z gwa ran cji, o ile ta ostat nia zo sta ła 
udzie lo na. Je śli ci śnie nio mierz był już na pra wia ny w ra 
mach rę koj mi, wów czas ku pu ją cy mo że od umo wy od 
stą pić z żą da niem zwro tu ce ny, o ile oczy wi ście wa da 
nie jest nie istot na. Sprze daw ca przy dru giej czy ko lej 
nej re kla ma cji z ty tu łu rę koj mi nie mo że po now nie 
sko rzy stać z kontr upraw nie nia do na pra wy czy wy 
mia ny. 

AD RIAN NA PEĆ  
rzecz nik praw kon su men ta

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

reklama

ADWOKAT RADZI ILONA CEBO-KUBICZEK  
adwokat

Znie sła wie nie  

 
W ostatnim czasie mam wiele zapytań w swojej 
kancelarii odnośnie zniesławienia, pomówienia, 
które dokonywane są za pomocą Internetu. Zatem 
poniżej prezentuję Państwu możliwość zastosowania 
środków karnych wobec takiego postępowania. 
Oczywiście należy pamiętać, że każdy stan faktyczny 
należy oceniać indywidualnie.  

 
Znie sła wie nie (po mó wie nie, ob mó wie nie, oszczer 
stwo) to prze stęp stwo opi sa ne w art. 212 ko dek su 
kar ne go. Zgod nie z tym prze pi sem od po wie dzial no ści 
kar nej pod le ga ten, kto po ma wia in ną oso bę, gru pę 
osób, in sty tu cję, oso bę praw ną lub jed nost kę or ga ni 
za cyj ną nie ma ją cą oso bo wo ści praw nej o ta kie po stę 
po wa nie lub wła ści wo ści, któ re mo gą po ni żyć ją w opi 
nii pu blicz nej lub na ra zić na utra tę za ufa nia po trzeb ne 
go dla da ne go sta no wi ska, za wo du lub ro dza ju dzia łal 
no ści. Su row sza od po wie dzial ność gro zi spraw cy, któ 
ry do pusz cza się czy nu znie sła wie nia za po mo cą środ 
ków ma so we go ko mu ni ko wa nia, np. za po śred nic 
twem In ter ne tu. 

War to za uwa żyć, że w prze ci wień stwie do prze stęp 
stwa znie wa gi, znie sła wić moż na nie tyl ko czło wie ka, 
ale tak że in sty tu cję, fir mę, spół kę. Isto tą znie sła wie nia 
jest za cho wa nie po le ga ją ce na po mó wie niu po krzyw 
dzo ne go o ta kie po stę po wa nie lub wła ści wo ści, któ re 
mo gą po ni żyć w opi nii pu blicz nej lub na ra zić na utra tę 
za ufa nia po trzeb ne go dla da ne go sta no wi ska, ro dza ju 
dzia łal no ści, sta no wi ska. Pod sta wą po mó wie nia są za 
zwy czaj informacje nie praw dzi we. Prze stęp stwo znie 
sła wie nia moż na do ko nać na róż ne spo so by, np.: ge 
stem, pi smem, wer bal nie Za cho wa nie spraw cy prze 
stęp stwa mo że przy brać po stać po ni ża ją cej wy po wie 
dzi słow nej lub pi sem nej, ge stu, ry sun ku lub in nej for 
my prze ka zu. Prze stęp stwo z art. 212 k. k. mo że być 

skie ro wa ne prze ciw ko in nej oso bie, za po śred nic twem 
osób trze cich, a więc znie sła wia ją ce tre ści nie mo gą być 
wy po wia da ne wy łącz nie do po ma wia ne go, a po win ny 
być kie ro wa ne do opi nii pu blicz nej, po wo du jąc utra tę 
za ufa nia do da ne go pod mio tu. W tym pierw szym przy 
pad ku mo że my mieć do czy nie nia z prze stęp stwem 
znie wa gi. Znie sła wie nie moż na po peł nić tyl ko w spo 
sób umyśl ny, tzn. że spraw cą mo że być tyl ko ten, kto 
chce po ni żyć po krzyw dzo ne go lub ten, kto sta wia za 
rzut, prze wi du je moż li wość po ni że nia i z tym się go dzi. 

Przy prze stęp stwie znie sła wie nia waż ne jest to, 
czy po krzyw dzo ny do znał choć by su biek tyw ne go 
po czu cia po ni że nia. W ro li po krzyw dzo ne go nie mo 
że zna leźć się oso ba, któ ra z uwa gi na swój stan psy 
chicz ny nie jest w sta nie roz po znać po ni ża ją cych wy 
po wie dzi (np. oso ba upo śle dzo na, oso ba nie zna ją ca 
ję zy ka, w któ rym dzia ła spraw ca). Zgod nie z art. 212 
§ 1 k. k. znie wa że nie zwy kłe za gro żo ne jest ka rą 
grzyw ny al bo ogra ni cze nia wol no ści. Z ko lei znie sła 
wie nie kwa li fi ko wa ne za po mo cą środ ków ma so we 
go ko mu ni ko wa nia za gro żo ne jest ka rą grzyw ny, 
ogra ni cze nia wol no ści al bo po zba wie nia wol no ści 
do ro ku (art. 212 § 2 k. k.). Ozna cza to, że mo że tu 
zna leźć za sto so wa nie wa run ko we go umo rze nia po 
stę po wa nia, ka ra po zba wie nia wol no ści mo że zo stać 
orze czo na z wa run ko wym jej za wie sze niem. W ra zie 
ska za nia za prze stęp stwo znie sła wie nia, sąd obok ka 
ry mo że orzec na wiąz kę na rzecz po krzyw dzo ne go, 
Pol skie go Czer wo ne go Krzy ża al bo na in ny cel spo 
łecz ny wska za ny przez po krzyw dzo ne go. Prze stęp 
stwo znie sła wie nia ści ga ne jest w try bie pry wat no 
skar go wym, co ozna cza, że po krzyw dzo ny sam wno si 
akt oskar że nia do są du i sam peł ni ro lę oskar ży cie la 
pry wat ne go. Wy ją tek tu taj sta no wi, oko licz ność ma 
ją ca wzgląd na cha rak ter spra wy (waż ny in te res spo 
łecz ny spra wy, a tak że jej od dzia ły wa nie) – wte dy 
pro ku ra tor mo że ob jąć prze stęp stwo ści ga niem 
z urzę du.

Miesz kan ka So snow ca Jó ze fa Blo da (na zdję ciu) 
świę to wa ła 100. uro dzi ny. Uro dzi ła się 25 sierp -
nia 1920 r. w Jac ko wie w gmi nie Kru szy na. By ła 
pią tym dziec kiem spo śród ośmior ga dzie ci. Ra zem 
z ro dzi ca mi pra co wa ła w go spo dar stwie i spra wo -
wa ła też opie kę nad młod szym ro dzeń stwem. Pod -
czas oku pa cji bra cia wstą pi li do AK, a pa ni Jó ze fa 
z sio strą po ma ga ła par ty zan tom, prze my ca jąc żyw -
ność do la su. Ju bi lat ka w 1944 r. po zna ła przy szłe -
go mę ża, pa na Wła dy sła wa, któ ry przez okres woj -
ny pra co wał ja ko pie karz w Kro wiar kach ko ło Ra -
ci bo rza na ro bo tach przy mu so wych u Niem ców. 

Wy szła za mąż w kwiet niu 1945 r., a po ślu bie 
wraz z mę żem prze pro wa dzi ła się do So snow ca 
na uli cę Wil lo wą. Uro dzi ła sy na Zbi gnie wa i cór -
kę Kry sty nę. W la tach 50. naj pierw pra co wa ła ja -
ko szwacz ka, a kie dy dzie ci po szły do przed szko -
la, za czę ła pro wa dzić kiosk przy uli cy Naf to wej. 
Na stęp nie otrzy ma ła pra cę w za kła dach ścier nych, 
ale kie dy mąż cięż ko za cho ro wał, wró ci ła do „Ru -
chu” i pry wat nie wy na ję ła kiosk. W la tach 1964 
– 1974 pra co wa ła w Spół dziel ni Nie wi do mych 
„Rę ko dzie ło”. – Kie dy za cho ro wał mąż, był to 
cięż ki i smut ny czas – wspo mi na Ju bi lat ka. – Ca łe 
ży cie cięż ko pra co wa łam i po ma ga łam bli skim. 
Za to by ło mi da ne prze żyć ty le lat w szczę ściu, ra -
do ści i mi ło ści ca łej ro dzi ny – do da je.  

Do cze ka ła się trzech wnu ków, sze ściu pra wnu -
ków i dwóch pra wnu czek, z któ ry mi czę sto się spo -
ty ka, cho dzi na spa ce ry i czy ta im jesz cze książ ki. 

Jest oso bą speł nio ną i za do wo lo ną z ży cia. Bie rze 
udział w za ba wach i uro czy sto ściach ro dzin nych.  

W imie niu so sno wiec kich władz sa mo rzą do -
wych ży cze nia i na gro dę ju bi le uszo wą wrę czył 
pre zy dent So snow ca, Ar ka diusz Chę ciń ski. Do -
stoj nej Ju bi lat ce ży czy my ko lej nych lat ży cia 
w zdro wiu i wszel kiej po myśl no ści. red 

Kolejnych stu lat!

M
ariusz B

inkiew
icz

Porady
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Jak opo wie dzieć hi sto rię na 
mia rę XXI wie ku? Moż na oży -
wić pocz tów ki! Trzy so sno -
wiec kie in sty tu cje kul tu ry, czy li 
Pa łac Scho ena Mu zeum, So -
sno wiec kie Cen trum Sztu ki 
Za mek Sie lec ki i Te atr Za głę -
bia, re ali zu ją pro jekt „Na tro pie 
ta jem ni cy – oży wia ne ar chi wal -
nych pocz tó wek”.  

W ten spo sób każ dy bę dzie 
mógł się wy brać się w wy jąt ko -
wą po dróż do prze szło ści, nie 
tyl ko atrakcyjną, ale i darmową. 
Dzię ki no wo cze snej tech ni ce 
ani ma cji i udzia ło wi ak to rów 
uczest ni cy prze nio są się do cza -
sów, gdy so sno wiec kie uli ce tęt -
ni ły ży ciem, a sto ją ce do dziś pa -
ła ce za miesz ki wa li bo ga ci prze -
my słow cy. Zo ba czą, jak na 
prze ło mie XIX i XX wie ku wy -

glą da ły so sno wiec kie uli ce i do -
wie dzą się, ile osób mógł po -
mie ścić Te atr Zi mo wy, dla cze -
go park Sie lec ki zwa no par kiem 
Mau ve go i skąd wzię ła po czą tek 
le gen da „Czer wo ne go Za głę -
bia”. 

Po raz pierw szy pu blicz nie 
ani ma cje pocz tó wek bę dzie 
moż na zo ba czyć już 20 wrze śnia, 
pod czas fe sty nu ro dzin ne go 
„Z wi zy tą u Scho enów”, or ga ni -
zo wa ne go z oka zji 35-le cia so -
sno wiec kie go mu zeum. Wszyst -

kie wi zu al ne efek ty pro jek tu bę -
dą tak że do stęp ne w sie ci. Re ali -
za to rzy  przy go to wa li, za rów no 
wer sję dla osób nie do wi dzą cych, 
jak i z na pi sa mi oraz tłu ma czem 
PJM. 

Pro jek to wi to wa rzy szy kon -
kurs. Wię cej in for ma cji moż -
na zna leźć na stro nie: 
http://www.mu zeum.org.pl/wy -
da rze nia/285-kon kurs -ozy wia -
niew spo mnien.html.  

Pro jekt „Na tro pie ta jem ni cy 
– oży wia nie ar chi wal nych pocz -
tó wek” zo stał do fi nan so wa ny  
ze środ ków Na ro do we go Cen -
trum Kul tu ry w ra mach pro gra -
mu „Kul tu ra w sie ci”. Pa tro nat 
ho no ro wy ob ję li Gór no ślą sko -
-Za głę biow ska Me tro po lia, 
pre zy dent So snow ca, a me dial -
ny m.in. „Ku rier Miej ski”. ST 

 Już po raz dzie sią ty w Za głę biow skiej Me dia te -
ce od bę dzie się Za głę biow ska Gieł da Wi ny li. 
Pod czas ju bi le uszo wej gieł dy, 6 wrze śnia, nie 
za brak nie róż ne go ro dza ju wi ny li, płyt CD oraz 
ka set ma gne to fo no wych. Me lo ma ni mo gą zna -
leźć praw dzi we pe reł ki, a w grę wcho dzi wy mia -
na lub za kup.  

Dla uczest ni ków bę dzie cze kać nie spo dzian ka. 
Na gieł dzie po ja wi się gość spe cjal ny, czy li gru pa 

Skan kan. Na bo nu so wym sto isku ze spół bę dzie 
sprze da wał swo je naj now sze wy daw nic twa, ko -
szul ki i in ne ga dże ty. Bę dzie moż na na być, wy da -
ną z oka zji 25-le cia ist nie nia Skan ka na, re edy cję 
kul to wej pły ty „Skan kan oży wia tru py” (na CD 
i pierw szy raz na wi ny lu) oraz zdo być au to gra fy 
od człon ków ze spo łu. Gieł da w Me dia te ce 
przy ul. Ko ściel nej 11 w So snow cu roz pocz nie się 
o godz. od 9.30 i po trwa do 13.30. ST 

Prozaik, tłumacz, dziennikarz i laureat 
Paszportu Polityki, czyli Ziemowit Szczerek, 
będzie gościem spotkania,  
które 15 września odbędzie się w auli 
Zagłębiowskiej Mediateki przy  
ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu.  
Rozmowę promującą książkę 
 „Cham z kulą w głowie”  
poprowadzi Wojciech Śmieja.  
 
Zie mo wit Szcze rek ukoń czył pra wo na Uni -
wer sy te cie Ja giel loń skim. Pra cu je dla kil ku 
por ta li in ter ne to wych i wy daw nictw wy spe cja -
li zo wa nych w pro ble ma ty ce wschod nio eu ro -
pej skiej. Współ pra cu je z „Po li ty ką”, „Ga ze tą 
Wy bor czą”, „Kry ty ką Po li tycz ną” i „No wą Eu -
ro pą Wschod nią”. Jest au to rem wie lu wy wia -
dów, re por ta ży li te rac kich i opo wia dań. In te -
re su je się wscho dem Eu ro py, hi sto rią al ter na -

tyw ną i za gad nie nia mi geo po li tycz ny mi, hi -
sto rycz ny mi i kul tu ro wy mi. Za książ kę „Przyj -
dzie Mor dor i nas zje, czy li taj na hi sto ria Sło -
wian” – fa bu la ry zo wa ny re por taż na te mat 
Ukra iny – otrzy mał jed ną z naj waż niej szych 
pol skich na gród kul tu ral nych – Pasz port Po li -
ty ki w dzie dzi nie li te ra tu ry. Na pi sał m.in.  
„Rzecz po spo li ta zwy cię ska. Al ter na tyw na hi -
sto ria Pol ski”, „Ta tu aż z try zu bem”, „Mię dzy -
mo rze. Po dró że przez praw dzi wą i wy obra żo -
ną Eu ro pę Środ ko wą”, Via Car pa tia. Po dró że 
po Wę grzech i Ba se nie Kar pac kim”. Roz mo -
wa bę dzie re trans mi to wa na na ka na le 
YouTube i Fa ce bo oku bi blio te ki. Wstęp moż -
li wy tyl ko z bez płat ną wej ściów ką (50 wej śció -
wek do od bio ru w In for ma to rium Za głę biow -
skiej Me dia te ki – po ziom I, w godz. otwar cia 
pla ców ki). 

Spo tka nie roz pocz nie się o godz. 18.00. ST

Tropią tajemnice i ożywiają pocztówki  

Zagłębiowska Giełda Winyli 
w Mediatece

O chamie z kulą w głowie 

So sno wiec kie Cen trum Sztu ki 
– Za mek Sie lec ki uru cho mi ło 
stro nę: www.fi lo zo fi przy ro da.pl. 
 Stro na jest wir tu al nym spa ce -
rem po wy sta wie: „Fi lo zof 
i przy ro da. Tro pem wiel kich 
my śli cie li”, któ rą do 16 sierp nia 

moż na by ło oglą dać w Zam ku 
Sie lec kim. Te raz wy sta wę bę -
dzie moż na „obej rzeć wir tu al -
nie”, wła śnie na stro nie: fi lo zo fi -
przy ro da.pl. 

Wy sta wa łą czy po ko le nia i za -
chę ca do roz mo wy o kon dy cji 

czło wie ka, je go sto sun ku 
do przy ro dy oraz od po wie dzial -
no ści eko lo gicz nej. Wśród tre -
ści, któ re przed sta wia ją twór -
czość Ro ma na In gar de na, 
na stro nie znaj dzie my tak że cykl 
fil mów roz mów z dzieć mi – na -

grań z wi zy ty na wy sta wie czy 
wy wiad z przed sta wicie la mi róż -
nych wy znań (spoj rze nie na re -
la cję czło wiek -przy ro da przez 
pry zmat róż nych re li gii). Pro jekt 
zo stał do finan so wa ny w ra mach 
pro gra mu „Kul tu ra w Sie ci”. ST 

Filozof i przyroda w sieci

reklama

W sprawie zamieszczenia reklamy 
skontaktuj się z naszym biurem:

660 515 999 
reklama@kuriermiejski.com.pl

Animacje pocztówek będzie można zobaczyć m.in. podczas 
festynu rodzinnego już 20 września w sosnowieckim Muzeum. 
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50 oraz 60-lecie pożycia 
małżeńskiego obchodzili: 
Halina i Jerzy Kuciowie 
Barbara Wojtacha - Muszyńska i Jerzy 
Muszyński 
Barbara i Andrzej Pasternakowie 
Ewa i Andrzej Pokorscy 
Krystyna i Stanisław Stępniowie 
Maria i Witold Stolarscy 
Zenona i Bogumił Sumowie 
Maria i Witold Szpruchowie 
Teresa i Włodzimierz Szumcowie 
Teresa i Marian Szymczykowie 
Krystyna i Zygmunt Śliwińscy 
Jolanta i Jerzy Ziółkowie 
Anna i Edward Gilowie 
Rozalia i Władysław Kotowie 
Irena i Ryszard Michalczykowie 
Krystyna i Tadeusz Piotrowscy 
Krystyna i Zenon Ponikowscy 
Michalina i Henryk Tukajowie 

60-lecie pożycia małżeńskiego 
obchodzili: 
Bogusława i Mieczysław 
Bednarczykowie 
Irena i Stanisław Blukaczowie 
Barbara i Kazimierz Chłostowie 
Jadwiga i Lechosław Chromowie 
Alicja i Jan Cieślowie 
Cecylia i Bogdan Dudkowie 
Jadwiga i Włodzimierz Dziwińscy 
Marianna i Stanisław Firkowie 
Zofia i Henryk Kubarowie 
Anna i Waldemar Łatowie 
Zofia i Jarosław Ockosiowie 
Stanisława i Józef Olszowscy 
Krystyna i Zygmunt Rupalowie 
Stanisława i Włodzimierz Rutkowie 
Lucyna i Tadeusz Ściborowie 
Wanda i Jerzy Zajczykowie 

Uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie odbyły się 15 czerwca 2020 roku w Pałacu Schoena w Sosnowcu. W imieniu Prezydenta RP medale wręczyli 
Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta Sosnowca, Michał Zastrzeżyński, zastępca prezydenta Sosnowca oraz Arkadiusz Trzuskowski, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. 
Oprawę artystyczną jubileuszu przygotowała Ewa Kopczyńska, aktorka Teatru Zagłębia.

Świętowali jubileusz pożycia małżeńskiego
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50-lecie pożycia małżeńskiego 
obchodzili: 
Irena i Andrzej Augustyniakowie 
Janina i Leszek Czarni 
Ewa i Stanisław Czernikowie 
Danuta Nowak – Ćwięk i Andrzej 
Ćwięk 
Teresa i Tadeusz Dankowie 
Lidia i Stefan Daszczykowie 
Zdzisława i Andrzej Dąbrowscy 
Aleksandra i Mieczysław Dębcowie 
Elżbieta i Janusz Dębińscy 
Małgorzata i Henryk Franoszowie 
Maria i Stanisław Jonczykowie 
Józefa i Maciej Kaczmarczykowie 
Magdalena i Ryszard Kaczmarkowie 
Krystyna i Zdzisław Kleszczowie 
Małgorzata i Ryszard Korubowie 
Małgorzata i Władysław Kozakowie 
Anna i Bohdan Kozłowscy 

Jubilaci
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Krzysz tof Po lacz kie wicz 
 
Je dy ny po zy tyw mi nio ne go 
se zo nu dla Za głę bia to fakt, że 
eki pie z So snow ca uda ło się 
za cho wać miej sce na za ple czu 
eks tra kla sy. So sno wi cza nie 
mie li po wal czyć o ba ra że da ją -
ce szan sę na grę o eks tra kla sę, 
tym cza sem do ostat niej ko lej ki 
drże li o za cho wa nie pierw szo -
li go we go by tu. Pre zes Mar cin 
Ja ro szew ski spo dzie wał się 
trud ne go se zo nu po spad ku 
z eks tra kla sy. W przej ściu 
przez nie go su chą sto pą mie li 
po móc do świad cze ni gra cze, 
ale nie ste ty więk szość z nich 
za wio dła. 

Nie za do wo lo ny z ta kie go 
ob ro tu spra wy ster nik so sno -
wiec kie go klu bu wraz ze szta -
bem szko le nio wym zde cy do -
wał prze wie trzyć szat nię. Pre -
zes wprost przy znał, że za tę sk -
nił za szat nią „mul ti -kul ti”, 
za ob co kra jow ca mi, któ rzy 
po tra fią się cie szyć pił ką. Ta ka 
by ła szat nia w se zo -
nie 2017/2018, gdy so sno wi -
cza nie wy wal czy li awans 
do eks tra kla sy. Stąd obec ność 
w no wym ze spo le trzech Por -
tu gal czy ków, któ rzy ma ją roz -
ru szać ze spół, nie tyl ko na bo -
isku, ale tak że w szat ni. 

Ostat ni ta ki eks o dus gra czy 
jed nej na cji do Za głę bia miał 
miej sce zi mą 2019 ro ku, gdy 

so sno wi cza nie pró bo wa li ra to -
wać miej sce w eks tra kla sie. 
Wów czas na Lu do wy tra fi ło 
hur tem trzech Sło wa ków, 
w su mie w ka drze by ło aż pię -
ciu. Wa riant z są sia da mi nie 
przy niósł spo dzie wa ne go 
efek tu, za wie dli zwłasz cza 
Mar tin Toth i Mi chal Gres -
sak. Znacz nie wię cej ko rzy ści 
dla klu bu z So snow ca przy nio -
sło ścią gnię cie do Za głę bia 
trój ki Bo śnia ków wio sną 2005 
ro ku. Dze nan Ho sić, Ad mir 
Adżem i Ha dis Zu ba no vic 
przez kil ka lat sta no wi li o si le 
dru ży ny, a za ra zem by li du sza -
mi to wa rzy stwa. To wła śnie 
Ho sić po zo sta je do dziś je dy -
nym ob co kra jow cem, któ ry 
przez ko le gów z ze spo łu zo stał 
wy bra ny ka pi ta nem ze spo łu. 
Czas po ka że, czy rów nie cha -
ry zma tycz ni bę dą Por tu gal -
czy cy.  

W nad cho dzą cym se zo nie 
w So snow cu chcą tak że śmie -
lej po sta wić na mło dzież. 
W spa rin gach z do brej stro ny 
po ka za li się już na sto lat ko wie 
– Ja kub San gow ski i Ni ko las 
Ko rze niec ki. Zo ba czy my, jak 
za pre zen tu ją się w do ro słym 
fut bo lu. Jed nym z wy gra nych 
okre su przy go to waw cze go 
mo że być Qu en tin Se edorf, 
któ re go z obro ny prze su nię to 
do po mo cy i efek ty od ra zu 
by ły wi docz ne. Nie li cząc 

Mat ko Per di ji cia, któ ry naj -
pew niej bę dzie zmien ni kiem 
du etu Kry stian Stęp niow ski -
-Kac per Cho raż ka, w ka drze 
osta ło się tyl ko trzech ru ty nia -
rzy: Piotr Po lczak, Szy mon 
Paw łow ski i Pa tryk Ma łec ki. 
W mi nio nym se zo nie naj le piej 
z te go gro na pre zen to wał się 
ten ostat ni. Na cen zu ro wa -
nym zna lazł się przede wszyst -
kim Paw łow ski, któ ry zwłasz -
cza po pan de mii nie da wał 
dru ży nie ty le, ile do tej po ry. 
Za rów no Po lczak, jak i Paw -
łow ski, ma ją jesz cze przez rok 

waż ne kon trak ty. Czas po ka -
że, czy bę dą to ostat nie mie sią -
ce tych pił ka rzy w ze spo le 
z So snow ca czy wręcz od wrot -
nie… 

Za głę bie po trze bu je spo ko -
ju i sta bi li za cji. To okre śle nia, 
któ re więk szo ści ki bi com 
w So snow cu są ob ce. Na stu 
lo so wo wy bra nych fa nów 
dzie więć dzie się ciu z nich po -
wie, że ce lem ze spo łu w no -
wym se zo nie po win na być 
wal ka o awans. Moż na się 
zga dzać lub nie z dzia ła nia mi 
i de cy zja mi pre ze sa Ja ro szew -
skie go, ale pod jed nym z je go 
stwier dzeń sprzed kil ku dni 
moż na się pod pi sać obie ma 
rę ka mi. –  Cel na naj bliż szy se -
zon to roz wój na szej mło dzie -
ży, na co na ci ska moc no sztab 
szko le nio wy i na praw dę głę -
bo ko się ga do Aka de mii 
i po wy cho wan ków, na ja kiej 
ska lę wcze śniej nie by ło. To 
wią że się z ry zy kiem, ale 
wspól nie pod ję li śmy de cy zję, 
że je po dej mu je my. Ki bi ców 
oczy wi ście in te re su je kon kret -
na de kla ra cja, naj le piej: awans. 
Jest GKS Ty chy, ŁKS, Wi -
dzew, Ar ka, Miedź, Ter ma li -
ka, Ko ro na. Te klu by ja sno 
de kla ru ją, że mu szą. A my? 
My mu si my do brze grać 
w pił kę, a gdzie pił kar stwa 
nam za brak nie, to zo sta wić 
ser ce, że by być uczci wym wo -
bec na szych ki bi ców i przede 
wszyst kim sie bie – pod kre śla 
pre zes Za głę bia. 

Uczciwi wobec siebie i kibiców!
W Sosnowcu przed rozpoczęciem nowego sezonu emocji nie brakowało. Zagłębie dotknęła kolejna rewolucja kadrowa. Oszczędzono trenera Krzysztofa Dębka, który 
przejął zespół w pandemicznym czasie, podziękowano za to za grę sporej grupie piłkarzy. Tym razem postawiono na portugalską szkołę futbolu. Nowy sezon sosnowiczanie 
zaczęli od falstartu – porażki w I rundzie rozgrywek Pucharu Polski z Unią Janikowo i ligową przegraną w Niecieczy. Pozostaje mieć nadzieję, że to złe miłego początki. 

Kadra 2020/2021

Bramkarze: 
Kacper Chorażka: 18.03.1999 186/76  
Matko Perdijić (Chorwacja): 26.05.1982 195/94  
Krystian Stępniowski: 05.12.1992 191/80  
Obrońcy: 
Lukáš Ďuriška (Słowacja): 16.08.1992 191/82  
Dawid Gojny: 31.08.1994 179/76  
Mateusz Grudziński: 20.06.2000 182/72  
Piotr Polczak: 25.08.1986 192/75  
Kacper Radkowski: 27.03.2001 190/77  
Dawid Ryndak: 12.03.1989 177/68  
Quentin Seedorf (Niderlany): 14.09.2000 178/69  
Łukasz Turzyniecki: 25.03.1994 174/71  
Pomocnicy: 
Filip Karbowy: 03.09.1997 178/67  
Michał Kieca: 23.07.1999 165/63  
Nikolas Korzeniecki: 26.09.2001 172/68  
Martim Maia (Portugalia): 25.05.1998 175/78  
Patryk Małecki: 01.08.1988 170/75  
Patryk Mularczyk: 01.06.1998 170/63  
Joao Oliveira (Portugalia): 03.01.1992 182/74  
Szymon Pawłowski: 04.11.1986 175/69  
Mateusz Szwed: 10.02.2000 177/64  
Napastnicy: 
Gonçalo Gregório (Portugalia): 14.06.1995 184/77  
Michał Góral: 02.08.1999: 190/77  
Olaf Nowak: 24.02.1998: 180/77  
Jakub Sangowski: 11.03.2002 189/77  
Transfery 
Przybyli: 
Ďuriška, Gojny, Grudziński, Turzyniecki, Kieca,  Korzeniecki, Maia, 
Oliveira, Gregorio, Nowak, Sangowski. 
Ubyli: 
Mateusz Bieniek, Jakub Sinior (obaj Skra Częstochowa), Rafał 
Grzelak (Korona Kielce), Tomasz Nawotka (ŁKS Łódź),  Rubio 
(Cracovia), Bartłomiej Babiarz (Wigry Suwałki),  Markas Beneta, 
Wojciech Słomka, Carl Stewart (wszyscy rezerwy), Fabian Piasecki 
(Śląsk Wrocław), Miguel Quintais,  Tomasz Hołota.

reklama

Piłkarskie Zagłębie wróciło do gry 

Portugalczyk Martimo Mala (z prawej) to jeden z nowych piłkarzy, którzy latem trafili do Zagłębia. 
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DOROTKA – część druga
W poprzednim numerze „Kuriera” zaproponowałem Państwu wyprawę na górę św. Doroty w Będzinie – Grodźcu. Dzisiaj zapraszam na drugą część opowieści, w której 
głównym bohaterem jest znajdujący się na szczycie góry kościółek.  

Świą ty nia na Do rot ce zo sta ła wznie -
sio na w miej scu daw ne go gro du, któ -
ry po wstał jesz cze w cza sach przed -
chrze ści jań skich. Uro czy stej kon se -
kra cji do ko nał su fra gan kra kow ski ks. 
To masz Obor ski. Dzia ło się to 
w dniu 10 paź dzier ni ka Ro ku Pań -
skie go 1638. Świą ty nia otrzy ma ła we -
zwa nie św. Do ro ty. Mia ło to zwią zek 
z pa tron ką fun da tor ki świą ty ni – Do -
ro ty Kąc kiej – ksie ni klasz to ru sióstr 
Nor ber ta nek na kra kow skim Zwie -
rzyń cu, do któ re go Gro dziec wów czas 
na le żał. Ko śció łek zo stał wznie sio ny, 
ja ko fi lia po bli skie go ko ścio ła pa ra -
fial ne go św. Ka ta rzy ny. Pa ra fia ta na -
le ży do naj star szych w Za głę biu 
– swy mi ko rze nia mi się ga co naj mniej 
pierw szej ćwier ci XIV stu le cia.  

Waż ną da tą w hi sto rii ko ściół ka 
jest rok 1865. Wte dy to ro bot nik 
Mar cin Ko tu la z po bli skiej ślą skiej wsi 
Ka mień do znał pod czas snu cu dow -
ne go ob ja wie nia Mat ki Bo żej. We -
dług in for ma cji po cho dzą cych z kro -
ni ki pa ra fial nej sta ło się to na sku tek 
je go go rą cych mo dlitw w in ten cji 
uzdro wie nia cięż ko cho re go dziec ka. 
Mo dli twy zo sta ły wy słu cha ne, 
a szczę śli wy oj ciec w po dzię ce za ku pił 
ob raz Mat ki Bo skiej z pier ście niem 
i umie ścił go w ko ście le, ja ko wo tum 
dzięk czyn ne. Na stą pi ło to 6 sierp -
nia 1865 ro ku – w dniu Świę ta Prze -
mie nie nia Pań skie go. W wy ni ku te go 

cu du ko ściół stał się częst szym niż do -
tąd ce lem piel grzy mek Ślą za ków 
i Za głę bia ków. Obec nie dla upa mięt -
nie nia te go wy da rze nia, szó ste go dnia 
każ de go mie sią ca o go dzi nie 15.00, 
od pra wia na jest msza świę ta. Moż -
na wów czas tak że zwie dzić świą ty nię.  

W XVIII stu le ciu ko śció łek nie co 
pod upadł. Jed ną z przy czyn by ła bu do -
wa w Grodź cu no we go mu ro wa ne go 
ko ścio ła św. Ka ta rzy ny (1729 r.). Po -
przed ni drew nia ny ko ściół św. Ka ta rzy -
ny uległ spa le niu, w wy ni ku cze go 
do cza su od bu do wy ko śció łek św. Do -
ro ty peł nił ro lę świą ty ni pa ra fial nej 
– po od da niu do użyt ku Ka ta rzy ny, 
zna cze nie Do rot ki zma la ło, po dob nie 
jak fun du sze ło żo ne na jej utrzy ma nie. 
W póź niej szym okre sie znacz ny wpływ 
na po gor sze nie się kon dy cji tech nicz nej 
„Do rot ko we go” ko ściół ka mia ły pro -
wa dzo ne w oko li cy ro bo ty gór ni cze. 
Po mi mo te go Do rot ka na dal by ła ce -
lem piel grzy mek, wę dró wek oraz miej -
scem or ga ni zo wa nia ma ni fe sta cji re li -
gij nych i pa trio tycz nych. W mu rach 
zruj no wa ne go ko ściół ka zbiór ki or ga -
ni zo wa li har ce rze – wła śnie tu taj skła -
da li swe przy rze cze nia. Pod czas I woj -
ny świa to wej ar mia au striac ka na zbo -
czach gó ry zbu do wa ła oko py i za sie ki. 
Po noć w owym cza sie we wnątrz bu -
dow li urzą dzo no staj nie… 

Po II woj nie świa to wej świą ty nia 
zo sta ła od bu do wa na – w 1947 ro ku 

od by ło się po now ne po świę ce nie. 
Pra ce re mon to we pro wa dzo ne by ły 
tak że i póź niej – aż po la ta osiem dzie -
sią te. W ich wy ni ku m.in. mu ry zo -
sta ły spię te an kra mi. Za bez pie czo no 
w ten spo sób bu dow lę przed de struk -
cyj nym dzia ła niem szkód gór ni czych. 
W tym mo men cie po zwo lę so bie 
wspo mnieć i po zdro wić mo je go wuj -
ka Eu ge niu sza Ozó ga, któ ry w tych 
pra cach uczest ni czył.  

Dzi siaj ko śció łek na Do rot ce błysz -
czy po śród naj cen niej szych za głę -
biow skich za byt ków. Dzie je się to nie 
tyl ko za spra wą je go du cho we go i hi -
sto rycz ne go zna cze nia, ale rów nież 
na sku tek… za in sta lo wa nia re flek to -
rów. Dzię ki sno pom ja sne go świa tła 
le ci wa bu dow la ni czym la tar nia mor -
ska wska zu je kie ru nek zbłą ka nym 
noc nym wę drow com.  

 
Tekst i zdję cia: Ar tur Pta siń ski  
Cen trum In for ma cji Miej skiej 
 

Więcej zdjęć można zobaczyć na stronie: 
www.kuriermiejski.com.pl.  
 
Dziękuję ks. prob. Piotrowi Pilśniakowi 
za przychylność i możliwość sfotografowania 
kościółka. Podczas pisania artykułów mogłem liczyć 
na pomoc pasjonatów historii Grodźca – Jerzego 
Wieczorka oraz dr Dariusza Majchrzaka – polecam 
artykuł tego historyka pt. „Dorotka. Wzgórze o wielu 
obliczach” – dostępny na www. klubzaglebiowski. 
wordpress.com. Dziękuję również za konsultację 
archeolog Aleksandrze Rogaczewskiej z Muzeum 
Zagłębia w Będzinie.

Tak wyglądał kościół przed remontem przeprowadzonym tuż po II wojnie. Zdjęcie zostało udostępnione przez portal: www.wikizaglebie.pl. 

Pośród wystroju świątyni na szczególną uwagę zasługuje ołtarz z płaskorzeźbami, 
przedstawiającymi męczeństwo św. Doroty oraz kopia obrazu Matki Bożej 
z pierścionkiem na palcu z 1981 roku (oryginał został skradziony).

Prezbiterium skierowane jest klasycznie – ku wschodowi. Widoczne na zdjęciu 
pęknięcia to już przeszłość. Obecnie kościółek poddawany jest kolejnym pracom 
remontowym. Zdjęcie zrobiono w czerwcu 2020 r. 

Z Kurierem po Zagłębiu
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 „Cza sa mi wdzięcz ność trud no 
 ubrać w sło wa, 
wte dy pro ste – dziękuję 
za wie ra wszyst ko, co chce my wy ra zić”. 

 
Ty mi sło wa mi chce my Ci Zbysz ku po dzię ko -
wać i po że gnać, my Twoi przy ja cie le, ko le dzy 
i wy cho wan ko wie sku pie ni w In te gra cyj nym 
Klu bie Tu ry sty ki Osób Nie peł no spraw nych 
przy PTTK w So snow cu. 25 lat te mu wraz 
z in ny mi za pa leń ca mi za ło ży łeś ten Klub. In -
te gra cja – idea po wsta nia Klu bu spraw dzi ła 
się. Uczy li śmy się tej in te gra cji ra zem i za ra ża -
li śmy tą ideą in nych. Po zna wa li śmy się i za -

przy jaź ni li śmy, po ma ga li śmy so bie, wspól nie 
spę dza li śmy czas. Po ka za łeś nie peł no spraw -
nym, że moż na ra zem upra wiać tu ry sty kę, że 
trze ba wyjść z czte rech ścian i ru szyć w ple ner. 
Z wiel ką pa sją zaj mo wa łeś się wy szu ki wa niem 
cie ka wych miejsc, by po ka zać nam pięk no na -
sze go kra ju. Po ko ny wa li śmy ra zem trud no ści 
stwo rzo ne przez przy ro dę, przez in nych lu dzi 
i na sze wła sne wy ni ka ją ce z nie peł no spraw no -
ści. Na uczy łeś nas, że po tych tru dach na le ży 
wie czo rem wspól nie usiąść przy ogni sku, po -
śpie wać, po żar to wać i po śmiać się – zmę cze -
nie mi ja ło. Zna mien ne jest Two je zda nie, 
któ re wy po wia da łeś na po cząt ku każ dej 

wyprawy: „Ładną po go dę za ła twi łem z Sze -
fem”, a Two ja po go da du cha udzie la ła się każ -
de mu uczest ni ko wi. Te chwi le i ta at mos fe ra 
bę dą za wsze w na szej pa mię ci. 

By łeś wy bit nym pe da go giem i re ha bi li tan tem, 
dzia ła czem spo łecz nym. Pre ze so wa łeś do koń -
ca w wie lu to wa rzy stwach i sto wa rzy sze niach, 
dla nas za wsze mia łeś czas, cier pli wość i do brą 
ra dę. Na za wsze zo sta niesz w na szych ser cach. 

Zby szek Krze miń ski zmarł w dniu  
13 czerwca 2020 roku. Żal, że tak szyb ko 
od szedł. Ty le jesz cze chciał nam po ka zać 
i ty le jesz cze chciał zro bić dla nie peł no -
spraw nych. Człon ko wie IKTON

Był Wielkim Przyjacielem Niepełnosprawnych
Pożegnanie Zbyszka Krzemińskiego

Krzysz tof Po lacz kie wicz 
 
Wil helm Zych uro dził się w 1942 
ro ku w Gor li cach. Ukoń czył Aka -
de mię Gór ni czo -Hut ni czą w Kra -
ko wie, uzy sku jąc ty tuł ma gi stra in -
ży nie ra me ta lur ga. Gdy skoń czył 
stu dia, pra co wał w Hu cie Me ta li 
Nie że la znych w Ka to wi cach Szo -
pie ni cach na sta no wi skach kie row -
ni czych. Póź niej był dy rek to rem 
w Fa bry ce Prze wo dów Ener ge tycz -
nych w Bę dzi nie. Był tak że pry wat -
nym przed się bior cą w bran ży mo to -
ry za cyj nej. Od lat pro wa dził cen -
trum mo to ry za cyj ne przy ul. Go -
spo dar czej w So snow cu.  

Wie lo krot nie peł nił funk cję rad -
ne go w So snow cu. Był za stęp cą 
pre zy den ta mia sta, a tak że prze -
wod ni czą cym Ra dy Miej skiej. Z lo -
kal nej po li ty ki od szedł w 2018 ro ku, 
gdy nie ubie gał się już o man dat 
rad ne go.  

Udzie lał się spo łecz nie przez ca łe 
ży cie. Peł nił funk cję pre ze sa Ko ła 
SITPH przy Hu cie Me ta li Nie że la -
znych w Ka to wi cach oraz funk cję 
wi ce pre ze sa Fun da cji im. Ja na Kie -
pu ry w So snow cu. Był współ za ło ży -
cie lem Sto wa rzy sze nia Kup ców 
Pol skich w So snow cu, w któ rym 
peł nił kil ka ra zy funk cję pre ze sa. 
Za sia dał tak że m.in. w Sej mi ku 
Go spo dar czym wo je wódz twa ślą -
skie go czy ra dzie Kra jo wej Izby 
Go spo dar czej. 

– To on uczył nas sa mo rzą du. 
Je go śmierć to nie po we to wa -
na stra ta dla nas wszyst kich, dla 
ca łe go So snow ca. Od szedł czło -
wiek wy jąt ko wy, bę dą cy dla nas 
in spi ra cją i wzo rem po świę ce nia 

służ bie pu blicz nej. Spo koj ny i wy -
wa żo ny, do świad czo ny sa mo rzą -
do wiec, któ ry po tra fił zna leźć mię -
dzy po ko le nio wy most. Jed no czył, 
a nie dzie lił, szu ka jąc naj lep szych 
roz wią zań. Za wsze wspie rał swo -

imi ra da mi. Uśmiech nię ty i życz li -
wy, otwar ty na po trze by po krzyw -
dzo nych przez los. Praw dzi wy 
spo łecz nik. Czło wiek, któ ry po zo -
sta nie w na szych wspo mnie niach 
na za wsze – wspo mi nał zmar łe go 

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

Gdy by żył, we wrze śniu bie żą ce -
go ro ku skoń czył by 78 lat. 

Zo stał po cho wa ny na cmen ta rzu 
przy ul. Smut nej w So snow cu.

18 lipca zmarł Wilhelm Zych. Cieszył się opinią doświadczonego, spokojnego i wyważonego samorządowca. W przeszłości był zastępcą prezydenta miasta, a także 
pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej. Przez całe życie udzielał się jako społecznik. 

Odszedł wybitny  
samorządowiec i społecznik 

Pożegnaliśmy Wilhelma Zycha  

Wilhelm Zych był oddany służbie publicznej oraz pracy na rzecz Małej Ojczyzny i jej mieszkańców. 

Paw
eł Leśniak
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Poziomo: 1 – pieniężna gwarancja, 5 – pergaminowy lub 
czerpany, 8 – odbijana w badmintonie, 9 – groźny żywioł 
górski, 10 – hoduje trzodę lub uprawia zboże, 11 – dawna 
wanna, 12 – garaż wozów strażackich, 14 – macha nim 
kajakarz, 16 – dokuczliwy latający owad, 17 – uroczysty 
przemarsz, 19 – zwierzę futerkowe, 21 – z basami, altami, 
sopranami, 22 – ma wokół oczu szlary, 25 – jedna z małp,  
28 – zapomniał się podpisać?, 29 – wyrażenie 
charakterystyczne dla danego języka, 30 – rodzaj farby,  
32 – dzielnica Krakowa niczym Okęcie, 34 – w piórniku,  
35 – dziewczynka z Krainy Czarów, 36 – najsłynniejsze 
umocnienie Ordona, 37 – dochód inwalidy, 38 – spiętrza 
wodę na rzece, 39 – … dla reportera, program w TV. 
 
Pionowo: 1 – kuliste zielone warzywo na zupę, 2 – bardzo 
ostra papryka, 3 – amerykański stan, 4 – Praga lub Moskwa,  
5 – przenośna zasłona, 6 – ciepłe okrycie zimowe, 7 – biuro 
na uczelni, 13 – z karotenem, 15 – robione w markecie,  
18 – okrywa konia, 20 – Jan… Niemcewicz,  
23 – farmaceuta, 24 – gęsta, kwaśna lub kremówka,  
26 – na granicy USA i Kanady, 27 – kamień szlachetny,  
28 – frasunek, kłopot, 31 – potrawa z papryką, 33 – na czele. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 7/2020, ROBYN HARDING – UMOWA   
Ze zwycięzcami w celu odbioru nagrody skontaktujemy się telefonicznie.  
UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie z podaniem imienia i numeru telefonu. 

KUPON 
krzyżówka nr 8/2020

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych  w prawym 
dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które prosimy przesyłać 
do 25 dnia każdego miesiąca pod adres redakcji:  
41200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11. 
 
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosowane 
zostaną nagrody, które prosimy odbierać osobiście 
w redakcji. 
 
Wysłanie hasła na adres redakcji, które stanowi 
rozwiązanie krzyżówki, jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, związanych z organizowanym konkursem. 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 
internetowej gazety w zakładce „Krzyżówka”. 

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) 266 37 83 

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 

Miejski Zakład  
Usług Komunalnych 
(32) 291 79 22 

Schronisko dla bezdomnych 
zwierząt 
(32) 293 75 56  

Jednostka terenowa Federacji 
Konsumentów w Sosnowcu 
(32) 360-11-38 

Jolanta SowińskaGogacz, Błażej Torański  

Mały Oświęcim. Dziecięcy obóz w Łodzi  
(Wyd. Prószyński i Ska)

NA DUŻYM EKRANIE W NAJBLIŻSZYM CZASIE 
ZOSTANĄ WYŚWIETLONE:

Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy podwójne zaproszenia 
na każdy z seansów w ramach programu „Kultura Dostępna” 
w kinach, do odbioru w naszej redakcji. 

3 września – Czarny Mercedes 
10 września – Słodki koniec dnia 

17 września – Proceder 
24 września – Pan T.

 NAGRODY UFUNDOWAŁO WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA.

Jolanta SowińskaGogacz, Błażej Torański  

Urodziłam dziecko szejka  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Wstrząsająca historia kobiety, która wbrew swojej 
woli została surogatką szejka. Do czego są w stanie 
posunąć się bogate arabskie rodziny, by ukryć 
wstydliwą bezpłodność? Jaką cenę są gotowe 

zapłacić za rodzicielstwo? I dlaczego jedne kobiety 
wyrządzają krzywdę innym, w kraju, w którym 
wszystkie mają tak niewiele praw? 
Data wydania: 15.09.2020

Jolanta SowińskaGogacz, Błażej Torański  

To nie jest mój mąż  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Bibliotekarka Matylda Dominiczak spełnia swoje 
marzenie i zostaje licencjonowanym prywatnym 
detektywem. Jej pierwsze zadanie to uwiedzenie 
męża klientki i udowodnienie jego niewierności. 
Jednak rzekomy wiarołomca nie daje się skusić 
wdziękom Matyldy, a w dodatku wkrótce znika 

bez śladu. Pani detektyw ma czterdzieści osiem 
godzin, by go odnaleźć, ale klientce trudno się 
zdecydować, czy wolałaby odzyskać zagubionego 
małżonka czy też kochanka, który również 
zaginął.  
Data wydania: 01.09.2020

Obóz przy ulicy Przemysłowej – obóz 
koncentracyjny dla polskich dzieci, utworzony 
na terenie łódzkiego getta. Trafiały tam dzieci 
od drugiego do szesnastego roku życia. Zmuszano 
je do pracy ponad siły, bito, głodzono 

i „wychowywano” morderczymi ćwiczeniami czy 
polewaniem zimną wodą i zmuszaniem do stania 
na mrozie. Opowieść o miejscu, które skazano 
na zapomnienie. Opowieść o dziecięcym piekle. 
Data wydania: 15.09.2020

„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 r. 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 je zo ba czyć 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 10 zł. Wię -
cej in for ma cji na: www.kul tu ra do stęp na.pl. 

Kulturalne czwartki  
w kinie „Helios” 

Rozrywka
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HOROSKOP
KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.) 
– Pomyśl o miejscu, które 
chciałabyś odwiedzić i wybierz się 

tam z drugą połówką. Kilka dni 
tylko we dwoje, z dala 

od codziennych problemów i zmartwień 
napełnią Was optymizmem i dobrą energią. 

WODNIK (20.01. – 18.02.) 
– Niestety, w tym roku wakacje nie 
są Ci pisane. Spróbuj jednak 
wykorzystać piękną aurę 

i odpoczywaj w mieście – rozejrzyj 
się, ile atrakcji jest wokół, a sam będziesz 
zdziwiony, że nie dostrzegasz ich na co dzień.  

RYBY (19.02. – 20.03.) 
– W sprawach miłosnych sielanka 
trwa i trwać będzie nadal. Pora 
zadbać o sprawy finansowe. 

Wrzesień to dobry moment 
na realizację planów. Zacznij od kursu, o którym 
dawno marzyłaś. Z pewnością okaże się świetną 
lokatą na przyszłość.  

BARAN (21.03. – 19.04.) – Pora 
zakończyć wszystkie niejasności 
i spory, jakie męczą Twój związek. 
Musisz podjąć trudne decyzje co 

do dalszych planów. Nie rób niczego 
pochopnie i słuchaj własnego serca, a nie 
doradców, których nie będzie brakowało.  

BYK (20.04. – 22.05.) – Wreszcie 
i dla Ciebie nadszedł czas 
wypoczynku. Zamiast laptopa 
zabierz na wakacje książkę, 

a z pewnością bardziej skorzystasz 
z urlopu. Samotne byki będą się cieszyć 
niezwykłym powodzeniem.  

BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) 
– Nadchodzi Twoja ulubiona pora 
roku. Ciesz się zatem życiem 
i korzystaj z każdego dnia. Zabierz 

ukochanego na romantyczny spacer, 
a dzieci na wycieczkę poza miasto. W pracy rób 
swoje, ale nie daj sobie wejść na głowę 
współpracownikom.  

RAK (22.06. – 22.07.) – Twoja dobra 
passa będzie trwać nadal. 
Wykorzystaj ją i nie bój się nowych 
wyzwań. Sprawy miłosne nigdy nie 

wyglądały tak dobrze jak teraz. 
Zastanów się, czy nie warto podjąć dalszych 
kroków i ważnych decyzji?  

LEW (23.07. – 23.08.) – Korzystaj 
z ostatnich chwil słońca, aby 
nabrać energii do dalszych działań. 
Wolne chwile spędzaj 

na odpoczynku i wycieczkach. 
Na siedzenie w domu przyjdzie jeszcze czas…  

PANNA (24.08. – 22.09.) – Twoja 
miłosna przygoda dobiega końca. 
Postaraj się jednak rozstać 
w dobrej atmosferze, aby nie mieć 

złych wspomnień. Znajdź sobie jakieś 
zajęcie na zabicie czasu, w przeciwnym razie 
możesz wpaść w lekką depresję.  

WAGA (23.09. – 22.10.) – Jeśli 
wciąż czujesz niedosyt wakacji, nic 
nie stoi na przeszkodzie, abyś 
wykorzystał piękną, jesienną aurę 

na krótki wypad w góry. Postaraj się 
znaleźć kompana wycieczki, aby nie było zbyt 
nudno.  

SKORPION (23.10. –21.11) 
– Wreszcie znajdziesz kilka 
wolnych dni, aby móc wyjechać 
na upragnione wakacje. W tym 

roku będą one nieco inne niż 
zwykle, a to za sprawą Twojego 
współtowarzysza. Szykują się zmiany 
w sprawach miłosnych – pytanie tylko, czy 
jesteś na nie na pewno gotowy?  

STRZELEC (22.11. – 21.12.) 
– Rodzinna sielanka trwa 
w najlepsze. Pomyśl, co zrobić, by 
było to codziennością,  

a nie jedynie wakacyjnym 
przywilejem? Pieniądze w życiu są oczywiście 
ważne, ale równie ważne jest to,  
aby robić coś, co się kocha i przynosi  
nam satysfakcję. 

UWAGA CZYTELNICY!

Zaproszenia, które były ważne w dniu 12 marca – będą 
automatycznie przedłużane o przynajmniej cztery miesiące  
od 3 lipca.  
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.helios.pl. 

reklama

reklama

Z okazji jubileuszu 35lecia Muzeum, którego 
siedzibą jest zabytkowy Pałac Schoena 
w Sosnowcu, już 20 września, odbędzie się 
festyn rodzinny.  
 
To for ma uho no ro wa nia pa mię ci pier wot nych wła -
ści cie li – ro dzi ny Scho enów – jed nej z naj bar dziej za -
słu żo nych dla mia sta, pio nie rów, a na stęp nie po ten -
ta tów bran ży włó kien ni czej. Wy wo dzą ca się z Sak -
so nii fa mi lia przy by ła do ów cze snych So sno wic 
w II po ło wie XIX wie ku i do 1945 ro ku współ two -
rzy ła je go ob li cze. Wpły nę ła na roz wój go spo dar czy 
mia sta oraz za wa ży ła tak że na roz wo ju urba ni stycz -
nym i spo łecz nym. Dzię ki sta ra niom ro dzi ny So -
sno wiec uzy skał w 1902 ro ku pra wa miej skie, a wy -
bu do wa ne przez Scho enów pa ła ce na le żą do naj cen -
niej szych za byt ków w re gio nie. 

Mu zeum już czwar tą de ka dę funk cjo nu je w daw -
nej re zy den cji Er ne sta Scho ena. Miesz kań cy mo gą 
świę to wać okrą głą rocz ni cę funk cjo no wa nia Mu zu -
em w bez piecz ny spo sób, przez udział w za ba wie 
ple ne ro wej. Pro gram fe sty nu na wią zu je do ży cia co -
dzien ne go w pa ła cu i pra cy w po bli skiej przę dzal ni. 
Uczest ni cy fe sty nu zo ba czą re kon struk cję „Przy jaz -
du Fan ny do So sno wic” – opar tą na pa mięt ni kach 
Fan ny Lam precht – sio stry bra ci Schoenów, pre zen -
ta cję stro jów dam skich z prze ło mu XIX i XX wie -

ku, a tak że po kaz jaz dy kon nej w sio dle dam skim 
„Ama zon ki na Śro dul ce”. W pro gra mie zna la zły się 
tak że ro dzin ne warsz ta ty tkac kie – na wią zu ją ce 
do dzia łal no ści przę dzal ni, wy stęp ilu zjo ni sty „Cza -
ro dzie ja znad Prze mszy” – dla dzie ci, a na ko niec 
kon cert ope ret ko wy „Sak soń ska krew” – z utwo ra -
mi wy ko ny wa ny mi w po pu lar nych wów czas te -
atrach ogród ko wych. Do dat ko wo, dla wszyst kich 

dzie ci uczest ni czą cych w fe sty nie, pra cow ni cy Mu -
zeum przygotowali ksią żecz kę „U Scho enów w So -
snow cu”, któ ra opo wia da cie ka wą hi sto rię o wy jąt -
ko wej ro dzi nie, pa ła cu i mie ście. Fe styn zo stał do fi -
nan so wa ny ze środ ków Na ro do we go Cen trum Kul -
tu ry w ra mach pro gra mu „Kul tu ra – In ter wen -
cje 2020”. Fe styn roz pocz nie się o godz. 11.00, a po -
trwa do godz. 18.00. Wstęp jest wol ny. ST

Mu zeum – czym jest dla lo kal nej spo łecz no -
ści i ja kie peł ni funk cje? Jak od dzia łu je na kra -
jo braz kul tu ro wy? Od po wie dzi na powyższe 
pytania spróbują udzie lić pra cow ni cy Mu -
zeum w So snow cu, pre zen tu jąc wy sta wę, za -
ty tu ło wa ną „1985 – 2020. Ko lek cja Pa ła cu 
Scho ena Mu zeum w So snow cu”.  

Przy go to wa na wy sta wa jest gło sem w de -
ba cie nad za cho wa niem dzie dzic twa kul tu -
ro we go, pod czas któ rej zo sta ną za pre zen to -
wa ne wy bra ne zbio ry Mu zeum, m.in. za -
byt ki z za kre su ar che olo gii, hi sto rii i kul tu ry 
mia sta i wy bra ne skar by skry wa ne w ma ga -
zy nach Mu zeum.  

Go ście roz pocz ną swo ją po dróż od pra -
dzie jów. Dwana ście se zo nów ba daw czych 
w Za gó rzu, a tak że w in nych dziel ni cach 
So snow ca, po zwo li ło po zy skać pra cow ni -
kom za byt ki i udo ku men to wać naj star sze 
dzie je mia sta. Na wy sta wie znaj dą się pa -
miąt ki hi sto rycz ne: ma py, pla ny, do ku -
men ty za kła do we i urzę do we, dy plo my ce -
cho we, pocz tów ki, sztan da ry i mun du ry, 

ta ble au pra cow ni cze, a tak że szcze gól -
na pe reł ka w zbio rach – ju da ika, które po -
zwo lą prze śle dzić roz wój go spo dar czy 
i spo łecz ny mia sta, je go wie lo kul tu ro wą 
prze szłość. Ob raz miesz kań ców utrwa lo -
ny w fo to gra ficz nym ate lier do ku men tu ją 
licz ne zdję cia z waż nych uro czy sto ści ro -
dzin nych i co dzien ne go ży cia so sno wi -
czan. Pej zaż in du strial ny So snow ca, od -
two rzo ny w spo sób sym bo licz ny w jed nej 
z sal wy sta wo wych, uzu peł nia ją pra ce so -
sno wiec kich ar ty stów, od zwier cie dla ją ce 
je go at mos fe rę i wy jąt ko wość. Po nad to 
w „Ga le rii Za kła do wej” zo sta ną re pre zen -
to wa ne gra fi ki Ma ria na Ma li ny, Wan dy 
Zby szew skiej, Sta ni sła wa Gaw ro na oraz 
pra ce naj wy bit niej szych pol skich ar ty stów 
z so sno wiec kim ro do wo dem m. in.: Ja ni -
ny Krau pe, Ja dwi gi Ma ziar skiej, An drze ja 
S. Ko wal skie go, Ja ku ba Zi ma. Wer ni saż 
od bę dzie się 3 wrze śnia o godz. 18.00. 
Wy sta wę bę dzie moż na oglą dać do 31 
paź dzier ni ka. red  

Festyn rodzinny w Pałacu Schoena

Niezwykła kolekcja 
o dziejach Sosnowca 

Na złożenie wizyty u Schoenów zapraszają już 20 września pracownicy Muzeum. 
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Na wystawie zostaną zaprezentowane m.in. zdjęcia, pocztówki, dokumenty, plany, 
dokumentujące historię Sosnowca. 

Rozrywka
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