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Tomasz Szymczyk  
 
Na bu do wa nym od cin ku tram wa je za trzy ma ją 
się przy no wym wia duk cie, przy skrzy żo wa niu 
z al. Blach nic kie go, w re jo nie ul. Bia ło stoc kiej 
bli żej Pa de rew skie go, przy skrzy żo wa niu Pa de -
rew skie go i Mie lec kiej, w re jo nie ul. Gwiezd nej 
i przy no wej pę tli. Na ra zie nie wia do mo, jak 
zor ga ni zo wa ny zo sta nie ruch na tej li nii. Przy -
po mnij my, że ca ła in we sty cja ma po trwać 
do stycz nia 2023 ro ku. 

Co dzie je się ak tu al nie na bu do wie no wej li -
nii? – Koń czą się ro bo ty zwią za ne z bu do wą 
pierw sze go seg men tu tu ne lu. Pla no wa ne jest 
prze ka za nie do re ali za cji za da nia dro go we go 

w tym miej scu. Kon ty nu owa ne są pra ce po le ga -
ją ce na wykonaniu dre na żu na od cin ku od uli cy 
Bra ci Mie ro szew skich do al. Wol no ści. Mon to -
wa ne są też pod kła dy be to no we oraz szy ny 
w cią gu uli cy Ry dza -Śmi głe go – wy li cza An drzej 
Zo wa da, rzecz nik Tram wa jów Ślą skich SA. 

We wrze śniu i paź dzier ni ku roz pocz nie się 
wy cin ka drzew i krze wów, któ re ko li du ją 
z prze bie giem no wej li nii tram wa jo wej.  
Na ul. Bra ci Mie ro szew skich w re jo nie bu do -
wa ne go wia duk tu w naj bliż szych ty go dniach 
ruch zo sta nie prze ło żo ny na dru gą nit kę jezd ni. 
Od two rzo na zo sta nie też na wierzch nia dro go -
wa na no wym prze jeź dzie tram wa jo wym przez 
ul. Pa de rew skie go. Mię dzy ul. Bra ci Mie ro -

szew skich a ale ją Wol no ści, któ ra zo sta nie wy -
łą czo na z ru chu, za czną się też po ja wiać słu py, 
na któ rych wi sieć bę dą prze wo dy sie ci trak cyj -
nej. Da lej mon to wa ne bę dą szy ny wzdłuż uli cy 
Pa de rew skie go, ale to nie wszyst ko. 

– Bu do wa ny bę dzie prze jazd tram wa jo wy 
w re jo nie skrzy żo wa nia al. Pa de rew skie go  
z ul. Ry dza -Śmi głe go. Wy le wa ne bę dą też fun -
da men ty pod bu dy nek pod sta cji trak cyj nej. 
W cią gu ul. Ry dza -Śmi głe go trwać bę dzie bu -
do wa za si la nia trak cji. Na pod kła dach stru no -
be to no wych mon to wa ne bę dą też szy ny – za -
po wia da An drzej Zo wa da. 

W So snow cu re mon to wa ne są też ak tu al nie 
to ry na tra sie wzdłuż ulic 1 Ma ja i An der sa. Li nie 

nr 26 i 27 kur su ją tę dy w du żej czę ści po jed nym 
to rze z mi jan ka mi. – W pierw szej po ło wie wrze -
śnia pla no wa ne jest cał ko wi te wstrzy ma nie ru chu 
tram wa jów od ron da Lu dwik do Dań dów ki. Jak 
de kla ru je ge ne ral ny wy ko naw ca – kra kow ska fir -
ma Tor -Krak – dzię ki te mu roz wią za niu czas re -
ali za cji prac skró ci się o oko ło cztery mie sią ce.  
To ozna cza, że to ro wi sko po win no być cał ko wi -
cie prze bu do wa ne nie póź niej niż w paź dzier ni -
ku 2022 ro ku, za miast w lu tym 2023 ro ku – mó -
wi rzecz nik tram wa jo wej spół ki.  

Tram wa ja rze sza cu ją, że od dru giej po ło wy 
wrze śnia za miast tram wa jów li nii nr 26 i 27 
do My sło wic i Ka zi mie rza Gór ni cze go kur so -
wać bę dzie ko mu ni ka cja za stęp cza.

POŁOWA WIADUKTU JEST 
JUŻ PRAWIE GOTOWA

W Zagórzu trwają intensywne prace związane z budową nowej linii tramwajowej. W niektórych miejscach widać już fragmenty nowego torowiska. 
Niebawem kierowcy pojadą pierwszą nitką wiaduktu nad ulicą Braci Mieroszewskich. 

To
m

as
z 

Sz
ym

cz
yk

Od 1 września w Maczkach 
działa nowy oddział żłobka 
miejskiego dla 60 maluchów.  
Oddział powstał w budynku 
ZSO przy ulicy Skwerowej, 
nad segmentem, w którym 
mieści się przedszkole. 
W żłobku znajdują się m.in. 
trzy sale, zaplecze sanitarne, 
pomieszczenie, gdzie można 
zostawić wózek, szatnia 
osobowa i kuchenna  
oraz taras.
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Miasto

Wakacje się zakończyły. Uczniowie 
powrócili do szkół, a przedszkolaki 
do przedszkoli. Gdy oni wypoczywali, 
w wielu miejscach związanych 
z edukacją pracowały ekipy 
remontowe. W przedszkolach 
najczęściej odnawiano podłogi, 
malowano ściany czy wymieniano 
oświetlenie. Remontowane były także 
szkoły.  
 
– Po za pod sta wo wy mi pra ca mi, jak choć by 
ma lo wa nie, re mon ty to a let czy też drob ne 
re mon ty, m.in. w SP 8 przy Te atral nej trwa 
re mont ele wa cji – mó wi Ar ka diusz Chę ciń -
ski, pre zy dent So snow ca. 

– Ma my też jed nak jesz cze więk sze in we -
sty cje. W SP 20 przy An der sa wy re mon to -
wa no ko ry ta rze, na to miast w SP 36, po -
za ko ry ta rza mi, do dat ko wo od mie ni li śmy 
klat ki scho do we, szat nie oraz sa ni ta ria -
ty – do da je Zbi gniew By szew ski, za stęp ca 
pre zy den ta. 

Trwa ją też in we sty cje, któ rych za koń cze -
nie prze wi dzia no w trak cie se me stru je sien -
ne go. To m.in. mo der ni za cja ko ry ta rzy i sa li 
gim na stycz nej wraz z sa ni ta ria ta mi w SP 32 
w Ka zi mie rzu Gór ni czym. Mia sto przy go -
to wu je się tak że do prze bu do wy pa tio i wen -
ty la cji w ZSO 5 w Za gó rzu czy też prze bu -
do wy ja dal ni i kuch ni w SP 21 na Ję zo rze. 

Rów nież w wa ka cje za koń czy ły się in -
we sty cje war te 6,5 mln zło tych. Cho dzi 
m.in. o cał ko wi tą prze mia nę Przed szko li 
nr 3 (ul. Die tla 1) i nr 18 (ul. Szcze ciń -
ska 7), gdzie mia sto prze pro wa dzi ło ter -
mo mo der ni za cję. Swój wy gląd zmie ni ło 
też Przed szko le nr 31 w Ostro wach Gór -
ni czych oraz SP 21 na Ję zo rze i SP 35 

w Po rąb ce. W ostat nim przy pad ku za cho -
wa no za byt ko wy cha rak ter bu dyn ku, ale 
też wy mie nio ne zo sta ło ogrze wa nie 
– z wę glo we go na ga zo we. Ma tu tak że 
po wstać no wa ha la spor to wa. W su mie 
na wa ka cyj ne re mon ty, ale też więk sze in -
we sty cje, mia sto wy da ło po nad 10 mln 
zło tych. opr. TOS

Po ro zu mie nie o współ pra cy w tym za kre sie 
zo sta ło pod pi sa ne po mię dzy przed sta wi cie -
la mi GZM, mia stem So sno wiec, gdzie 
prze lo ty bę dą się od by wać, do staw ca mi 
usług dro no wych – fir ma mi Dro ne hub oraz 
Pen ta comp oraz Łu ka sie wicz – In sty tu tem 
Lot nic twa. 

 – Ce lem jest to, by w nie da le kiej przy -
szło ści dro ny mo gły być wy ko rzy sta ne 
do świad cze nia róż ne go ro dza ju usług, 
w tym rów nież do trans por to wa nia prze sy -
łek ra tu ją cych ży cie. Wy ko rzy sta nie dro -
nów mo że w ten spo sób przy czy nić się do 
pod nie sie nia po zio mu bez pie czeń stwa 
w na szych mia stach, bo po trzeb na po moc 
bę dzie mo gła zo stać udzie lo na rów nież 
z ich uży ciem – mó wi Hen ryk Bor czyk, wi -
ce prze wod ni czą cy za rzą du GZM. 

 Istot nym za ło że niem prac zwią za nych 
z moż li wo ścią wy ko rzy sta nia dro nów 
do świad cze nia róż ne go ro dza ju usług, jest 
to, aby prze lo ty mo gły od by wać się w prze -

strze ni po wietrz nej nad mia sta mi. Dla te go 
też roz wi ja na tech no lo gia mu si w peł ni do -
sto so wy wać się m.in. do uwa run ko wań 
miej skiej za bu do wy. Wpły wa to rów nież 
na szcze gól ne wy ma ga nia do ty czą ce bez -
pie czeń stwa, któ re te go ro dza ju urzą dze nia 
mu szą speł niać, aby móc ta kie prze lo ty wy -
ko ny wać.  

 – Bar dzo się cie szy my, że to wła śnie w So -
snow cu bę dzie my te sto wać in no wa cyj ne 
roz wią za nia w za kre sie bez za ło go wych stat -
ków po wietrz nych i go ścić eks per tów bran -
ży dro no wej – mó wi Ar ka diusz Chę ciń ski, 
pre zy dent So snow ca. – Dro ny są z na mi już 
od pew ne go cza su i po ma ga ją m.in. w wy -
kry wa niu źró deł ni skiej emi sji na te re nie 
GZM. Te raz po przecz ka po sta wio na jest 
jed nak wy żej, bo mo gą one przy słu żyć się ra -
to wa niu zdro wia i ży cia ludz kie go i to bez lub 
przy sym bo licz nym udzia le czło wie ka. Pi lo -
taż nie tyl ko po ka zu je, że w Za głę biu ro zu -
mie my i po pu la ry zu je my tech no lo gię, ale 

rów nież, że chce my ją wdra żać na szer szą 
ska lę, by re al nie po ma ga ła lo kal nym spo łecz -
no ściom i służ bom – pod kre śla. 

Dzię ki za sto so wa niu dro nów w ra tow -
nic twie, czas po trzeb ny na do star cze nie nie -
zbęd ne go sprzę tu me dycz ne go na miej sce 
zda rze nia mo że zo stać zna czą co skró co ny. 

– Dron po ru sza się w li nii pro stej, nie stoi 
w kor kach, nie błą dzi, nie po trze bu je cza su 
na ze bra nie się ze spo łu ra tow ni ków. A czas 
jest ab so lut nie klu czo wy w ra to wa niu ży cia 
i zdro wia lu dzi. Sys tem Dro ne hub umoż li -
wia trans port tak że in nych pil nych prze sy -
łek me dycz nych, jak np. prób ki krwi – za -
uwa ża Wa dym Mel nyk, za ło ży ciel i pre zes 
Dro ne hub. 

Pi lo taż, któ ry zo sta nie prze pro wa dzo ny 
w So snow cu i Me tro po lii GZM, jest 
wspól nym pro jek tem firm i in sty tu cji za an -
ga żo wa nych w roz wój tech no lo gii dro no -
wych w Pol sce. Lo ty bę dą od by wa ły się je -
sie nią i po trwa ją kil ka dni. opr. TOS 

10 mln złotych na wakacyjne remonty w szkołach

KRÓTKO

• Na skwerze im. Danuty Siedzikówny „Inki” odbyły się 
miejskie uroczystości z okazji 77. rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego. 

• Na emeryturę odszedł bryg. Radosław Lendor, dotychczasowy 
szef Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Sosnowcu. Jego obowiązki przejął mł. bryg. Marcin Pilarski, 
który pełni funkcję p. o. komendanta. 

• Zakończyła się kolejna loteria PIT w Sosnowcu. W mieście 
z podatku rozliczyło się 5469 osób, z czego 883 osoby po raz 
pierwszy. Do zwycięzców powędrowały m.in. rower 
elektryczny i hulajnogi.   

• W Teatrze Zagłębia odbył się koncert charytatywny na rzecz 
aktorki Ewy Kopczyńskiej. Na scenie zaprezentowali się 
aktorzy z teatralnych scen z Sosnowca, Katowic i Chorzowa. 

• „Czerwony autobus” z atrakcjami dla dzieci odwiedził prawie 
wszystkie dzielnice Sosnowca. 

• W katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
odbyła się uroczysta msza święta z okazji 100-lecia 
zgromadzenia sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus 
założonego przez matkę Teresę Kierocińską. 

• Policjanci zatrzymali 50-latka z Zabrza, który chciał wyłudzić 
od 82-letniego mieszkańca Sosnowca 3000 złotych, podając 
się za fałszywego prokuratora i policjanta. Senior zgodził się, 
ale o całej sytuacji powiadomił prawdziwych stróżów prawa, 
którzy oszusta zatrzymali na gorącym uczynku.  

• Po raz dziewiąty w wielu miastach w całym kraju odbył się 
bieg Tropem Wilczym (na zdjęciu), upamiętniający żołnierzy 
wyklętych. Trasa o symbolicznej długości 1963 metrów 
tradycyjnie prowadziła spod Urzędu Miejskiego na skwer 
Danuty Siedzikówny „Inki” na Pogoni . 

• Na stadionie Czarnych w towarzyskim meczu piłkarskim 
zmierzyły się ze sobą reprezentacje Teatru Zagłębia i Teatru 
Śląskiego. Drużyny do boju poprowadzili jako kapitanowie 
prezydenci obu miast, Arkadiusz Chęciński i Marcin Krupa. 
Zabawy było co nie miara. Z kronikarskiego obowiązku 
odnotujmy, że mecz 6:2 wygrali aktorzy z Sosnowca. Opr. TOS 

reklama

Drony dostarczą defibrylatory
Drony znajdują coraz szersze zastosowanie w naszym życiu. Przyzwyczailiśmy się już do oglądania zdjęć 
z dronów. Teraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przygotowuje się do wykorzystywania ich 
do transportu niewielkich przesyłek. Może to być na przykład defibrylator. 

W sprawie zamieszczenia reklamy 
skontaktuj się z naszym biurem:

reklama@kuriermiejski.com.pl

660 515 999 
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Nową elewację zyskała m.in. Szkoła Podstawowa nr 21. 
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Kolejne autobusy elektryczne w PKM Sosnowiec

reklama reklamareklama

reklama

Czter na ście no wych au to bu sów elek trycz nych mar ki So -
la ris za si li ło ba zę ta bo ro wą so sno wiec kie go PKM-u. Nie 
ma ją barw bia ło -czer wo nych, a żół te, bo ta kie są wy tycz -
ne opra co wa ne przez Za rząd Trans por tu Me tro po li tal -
ne go. Nie któ re z no wych elek try ków moż na już zo ba -
czyć na uli cach mia sta, m.in. na li niach 34 czy 299. 

– Po trzech pierw szych au to bu sach elek trycz nych 
przy je cha ło do nas ko lej nych czter na ście. Od wro tu 
od te go już nie ma. Mu si my i chce my kie ro wać się ku 
eko lo gii, a tą eko lo gią są po jaz dy elek trycz ne – mó wi 
pre zy dent So snow ca Ar ka diusz Chę ciń ski, któ ry pod -
kre ślał, że so sno wiec ki PKM to jed no z naj no wo cze -
śniej szych przed się biorstw ko mu ni ka cyj nych w ca łej 
Pol sce. – Mam na dzie ję, że to po czą tek ko lej nych za ku -
pów, bo cze ka my na pod pi sa ne umo wy z Urzę dem Mar -

szał kow skim i ko lej ne do fi nan so wa nie dla na sze go 
przed się bior stwa – do da je. 

Koszt ca łe go za mó wie nia wy niósł 48 mi lio nów zło -
tych, z cze go po nad 30 mi lio nów zło tych to do fi nan so -
wa nie z Unii Eu ro pej skiej.  

– Bar dzo się cie szę z te go po wo du, że So sno wiec bry -
lu je, je śli cho dzi o no wo cze sność. Po ło wa ta bo ru elek -
trycz ne go w Me tro po lii jest wła śnie tu taj – przy znał 
Grze gorz Kwi tek, czło nek za rzą du Gór no ślą sko -Za głę -
biow skiej Me tro po lii. – Je ste śmy wła śnie w trak cie roz -
strzy ga nia prze tar gu na za kup 32 ko lej nych po jaz dów, 
z któ rych część tra fi do So snow ca. Te au to bu sy oprócz 
oczy wi stych udo god nień ma ją rów nież sieć wi -fi i ła do -
war ki USB, któ re chce my wdro żyć we wszyst kich po jaz -
dach – do da je. TOS
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Żółte elektryki obsługują m.in. trasy linii nr 34 i 299. 
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Walcząc z pandemią, 
zajrzeli do SZCZEPanka

Już ponad 1000 osób skorzystało z możliwości zaszczepienia się w SZCZEPanku, czyli w mobilnym autobusie, gdzie można nie tylko przyjąć szczepionkę przeciwko 
COVID-19, ale i dodatkowo spisać się w Narodowym Spisie Powszechnym. SZCZEPanek jeździ po ulicach Sosnowca od 27 lipca. W ostatnią sobotę wakacji zaparkował 
w parku w Kazimierzu Górniczym. 

promocja

Syl wia Tu rzań ska 
 
Miesz kań cy So snow ca, po wy żej 18. ro ku ży cia, 
chęt nie ko rzy sta ją z usług SZCZEPanka, bo dzię -
ki nie mu nie mu szą przyj mo wać dru giej daw ki 
szcze pion ki. Per so nel me dycz ny So sno wiec kie go 
Szpi ta la Miej skie go sp. z o.o. po da je tyl ko jed ną 
daw kę pre pa ra tu John son&John son. – My ślę, że 
to do sko na ły po mysł. Je śli jesz cze ktoś nie zdą żył 
się za szcze pić al bo się wa hał i mar twił, ja kie bę dzie 
mieć ob ja wy i że bę dzie mu siał „od cho ro wać” 
szcze pion kę dwa ra zy, to jed no daw ko wa szcze -
pion ka jest na pew no do brym roz wią za niem 
– przy zna je Ja kub Mar ci now ski, miesz ka niec So -
snow ca. Na wszyst kich, któ rzy zde cy do wa li się za -
szcze pić, czekały naj pierw sa dzon ki ziół, a na stęp -
nie sa dzon ki pa prycz ki. Nie spo dzian ki ro ze szły się 
na pniu, ale i tak chęt nych do szcze pień nie bra ku -
je. Do dat ko wo urzęd ni cy po ma ga ją spi sać się 
w Na ro do wym Spi sie Po wszech nym. Od kil ku dni 
mo bil ny punkt szcze pień pod jeż dża tak że pod naj -
więk sze za kła dy pra cy na te re nie So snow ca. 

– Uzgad nia my har mo no gram z po szcze gól ny mi 
fir ma mi. Wy star czy do nas za dzwo nić, a ter min 
usta li my wspól nie – za chę ca Da riusz Skło dow ski, 
peł no moc nik pre zy den ta So snow ca ds. sy tu acji 
epi de micz nej zwią za nej z COVID-19. War to 
przy po mnieć, że ca ły czas dzia ła ma so wy punkt 
szcze pień w sa li kon cer to wej Ze spo łu Szkół Mu -
zycz nych przy ul. Wa wel 2 w So snow cu.  

– Szcze pi my przez czte ry dni w ty go dniu, w po -
nie dział ki, śro dy, piąt ki i so bo ty, wła ści wie przez ca -
ły dzień. Punkt dzia ła przez dzie sięć go dzin, 
od dzie wią tej do dzie więt na stej. Od go dzi ny pięt -
na stej do za mknię cia punk tu od by wa ją się kon sul -
ta cje le kar skie – przy po mi na Da riusz Skło dow ski. 
Dzie ci po wy żej 12. ro ku ży cia, aż do ukoń cze nia  
18. ro ku ży cia, mu szą po sia dać zgo dę ro dzi ca lub 
opie ku na praw ne go na szcze pie nie, któ ry mu si to -
wa rzy szyć dziec ku pod czas po da nia szczepionki. 
Dla dzie ci obo wiąz ko we są tak że kon sul ta cje, prze -
pro wa dzo ne przez le ka rza, dla te go je śli chcą się za -
szcze pić, naj wcze śniej po win ny się po ja wić w punk -
cie szcze pień o godz. 15.00. 

Supermarket odzyskuje dawną świetność 

Był jed nym z naj waż niej szych i naj więk szych 
obiek tów han dlo wych na te re nie So snow ca. 
Miej scem, któ re tęt ni ło ży ciem, gdzie speł nia ły 
się ma rze nia miesz kań ców i gdzie moż na by ło 
ku pić nie mal… wszyst ko. Su per mar ket przy ul. 
Te atral nej 11 w So snow cu dzia ła już 43 la ta! 
Od sa me go po cząt ku był du mą i oczkiem 
w gło wie ów cze snych władz. Na po wierzch ni, 
li czą cej po nad 14 tys. me trów kw., kwi tły han -
del i rze mio sło. Przy cią gał nie tyl ko so sno wi -
czan, ale rów nież miesz kań ców są sied nich 
miast. Nie ste ty, okres zmian ustro jo wych od ci -
snął pięt no na dzia łal no ści pro wa dzo nej w bu -
dyn ku. Jed nak od kil ku lat moż na za uwa żyć 
po wol ny roz wój daw ne go Su per mar ke tu. 
Obec ny wła ści ciel i za rząd ca nie ru cho mo ści, 
Agen cja Roz wo ju Lo kal ne go S.A., dys po nu je 
jesz cze ostat ni mi wol ny mi lo ka la mi, któ re sta -

no wią nie wie le po nad 1300 m kw. Więk szość 
po wierzch ni jest już wy na ję ta. W obiek cie dzia -
ła ją m.in. fit ness klub Well Fit ness, sklep spor -
to wy Bi ke Mo to Cen ter, sklep z pa ne la mi, wy -
kła dzi na mi i dy wa na mi Flo or Ser wis, sklep 
z odzie żą uży wa ną, cen trum dia gno sty ki ob ra -
zo wej He li med, sklep z mo de la mi zdal nie ste -
ro wa ny mi i ak ce so ria mi RC4MA X, sa la za baw 
dla dzie ci Ba wial nia – Po wer Fit, wrot kar nia 
Ko ło wrot ka i ha la kup ców. Wła ści ciel nie ru -
cho mo ści sys te ma tycz nie re mon tu je obiekt. 
Pro wa dzo ne pra ce ob ję ły mo der ni za cję ele wa -
cji, na pra wę da chu, wy mia nę okien i po sta wie -
nie no wych ozna ko wań par kin go wych. Miej -
sca par kin go we są do stęp ne wo kół Su per mar -
ke tu i na za rzą dza nym przez ARL S.A. par kin -
gu przy uli cy Wspól nej, w bez po śred nim są -
siedz twie obiek tu. 

 
Wię cej in for ma cji znaj dziesz na stro nie: 
www.te atral na11.so sno wiec.pl.

Re mon ty dróg, prze bu do wa 
skrzy żo wań i sie ci ka na li za cyj nej 
– ta kie in we sty cje chce So sno -
wiec re ali zo wać w ra mach pro -
po no wa ne go przez rząd tzw. 
Pol skie go Ła du. Wnio ski do ty -
czą ce kon kret nych in we sty cji 
zo sta ły zło żo ne w pią tek,  
13 sierp nia. 

– So sno wiec skła da wnio ski 
na in we sty cje, któ re w ża den 
spo sób nie są kon tro wer syj ne. To 
nie są rze czy, któ re mo gą dzie lić, 
a mo gą tyl ko łą czyć. Ta kie są, 
zresz tą, za le ce nia ban ku BGK, 
któ ry jest ope ra to rem fun du szu 
– mó wi pre zy dent So snow ca Ar -
ka diusz Chę ciń ski. 

W gru pie wnio sków do  
5 mi lio nów zło tych zło żo no 
pro jekt do ty czą cy mo der ni za -
cji uli cy Ma ła chow skie go 
i ulic, któ re się z nią krzy żu ją. 
W gru pie wnio sków do  
30 mi lio nów zło tych mia sto 
chcia ło by zmo der ni zo wać 
sze reg ulic i mo stów na te re -
nie So snow ca. Cho dzi m.in. 
o wia dukt w cią gu uli cy Woj -
ska Pol skie go w po bli żu sta cji 
ko le jo wej So sno wiec Dań -
dów ka. 

– Pra ce bę dę po le ga ły na roz -
biór ce do tych cza so we go wia -
duk tu. Po wsta nie no wy obiekt, 
po sze rzo ny o ko lej ne przę sło tak, 
aby ruch tram wa jo wy mógł się 
od by wać dwo ma to ra mi, a nie 
jak obec nie pod jed nym – wy ja -
śnia Je re miasz Świe rzaw ski, wi -
ce pre zy dent So snow ca.  

In we sty cja na Dań dów ce 
ma też po móc w lep szej or ga ni -
za cji ru chu na skrzy żo wa niu 
ulic Woj ska Pol skie go i Trau -
gut ta. Ale to nie je dy ne miej sce, 
gdzie pla no wa ne są pra ce. Zło -
żo ne wnio ski mó wią też o mo -

der ni za cji ulic Bo ra -Ko mo -
row skie go, Za ru skie go i Blach -
nic kie go w Za gó rzu wraz z bu -
do wą ron da na skrzy żo wa niu 
Bo ra -Ko mo row skie go i Za ru -
skie go, a tak że 1 Ma ja i Sien -
kie wi cza od ron da Lu dwik 
do ul. 3 Ma ja i Or lej z Wa we -
lem aż do ul. Na ru to wi cza. 
Ron do ma rów nież po wstać 
na skrzy żo wa niu ulic Le nar to -
wi cza i Pa de rew skie go. 

Pro jekt zwią za ny z sie cią ka -
na li za cyj ną do ty czy dziel nic 
wschod nich, głów nie Ostrów 
Gór ni czych. TOS 

Sosnowiec zgłasza inwestycje  
do Polskiego Ładu

W ramach rządowego programu prezydent Arkadiusz Chęciński 
zaproponował m.in. modernizację wiaduktu przy ul. Wojska Polskiego. 

Wiadomo, że SZCZEPanek będzie kursował jeszcze w tym miesiącu.
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Od września najmłodsi obywatele Sosnowca będą mogli spędzać czas w kolejnej placówce żłobkowej. Ósme takie miejsce w granicach Sosnowca zostało otwarte  
24 sierpnia w Maczkach. Mieści się w budynku szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Skwerowej. Nowy oddział udało się otworzyć również dzięki środkom 
z rządowego programu „Maluch+”.

Jest ósmy żłobek. Tym razem w Maczkach

Tomasz Szymczyk 
  
– No wy od dział przyj mie 
pod opie kę sześć dzie się cio ro 
dzie ci w wie ku od pią te go 
mie sią ca do trze cie go ro ku 
ży cia. Nad dzieć mi czu wać 
bę dzie ka dra opie kuń cza. 
Na miej scu jest kuch nia 
i wła sny plac za baw – mó wi ła 
pod czas otwar cia Bar ba ra 
Wie czo rek, dy rek tor ka so -
sno wiec kie go żłob ka. 

No wy od dział w Macz kach 
pre zen tu je się przede wszyst -
kim nie zwy kle ko lo ro wo. Wie -
lu do ro słych pod kre śla ło pod -
czas otwar cia, że chęt nie wró -
ci ło by do pierw szych lat ży cia, 
aby móc spę dzać czas w tym 
miejscu. Nie są to pierw sze no -
we miej sca w żłob kach w So -
snow cu uru cho mio ne w tym 
ro ku, bo otwar to już wcze śniej 
od dział przy ul. Su chej. 

– Ro dzi ce w na szym mie -
ście ma ją co raz wię cej moż li -
wo ści re ali zo wa nia swo ich ży -
cio wych pla nów, bo wie dzą, że 

ma ją tu taj za pew nio ną opie kę 
nad swo imi po cie cha mi – mó -
wił Ar ka diusz Chę ciń ski, pre -
zy dent So snow ca. – W So -
snow cu moż li wo ścią ko rzy sta -
nia ze żłob ka jest objętych  
23 pro cent dzie ci w wie ku 
żłob ko wych. To je den z naj -
wyż szych wskaź ni ków w wo -
je wódz twie ślą skim. Pra cu je -
my nad ko lej ny mi lo ka li za cja -
mi, w któ rych bę dzie można 
ko lej ne tak pięk ne miej sca 
uru cha miać – do dał. 

Pod ko niec 2020 ro ku So -
sno wiec po now nie zna lazł się 
na li ście miast, któ re otrzy -
ma ły do fi nan so wa nie w ra -
mach pro gra mu „Ma luch+”. 
– Otrzy ma li śmy 750 ty się cy 
zło tych. Wspar cie po zwo li 
na utwo rze nie 25 miejsc 
w zu peł nie no wym od dzia le 
żłob ka miej skie go przy uli cy 
Pił sud skie go, w bu dyn ku 
ZSO 3. Mo der ni za cja skrzy -
dła bu dyn ku bę dzie kosz to -
wa ła 1,1 mln zł, a od dział po -
wi nien ru szyć w stycz niu 

2022 ro ku – mó wi An na Je -
dy nak, peł no moc nik pre zy -
den ta ds. Fun du szy Ze -
wnętrz nych i Po li ty ki Spo -
łecz nej. 

– Wi dzi my, że tu taj dla sa -
mo rzą du bardzo waż na jest ro -
dzi na. To 403. pla ców ka, któ ra 
ko rzy sta z pro gra mu „Ma -
luch+”. So sno wiec jest jed ną 
z dzie wię ciu gmin, z któ rą pan 
wo je wo da za warł w tym ro ku 
umo wę na utwo rze nie pla có -
wek ty pu „Maluch+” i jest naj -
więk szą gmi ną, któ ra z tych 
środ ków ko rzy sta – po wie dział 
Mar cin Chroszcz, dy rek tor 
Wy dzia łu Ro dzi ny i Po li ty ki 
Spo łecz nej Ślą skie go Urzę du 
Wo je wódz kie go w Ka to wi cach. 

W no wej pla ców ce pra co -
wać bę dzie 17 osób, z cze go 
du ża część to miesz kań cy 
Ma czek i oko lic. Otwar ty we 
wto rek od dział żłob ka po wo -
du je, że od wrze śnia w So -
snow cu bę dzie do dys po zy -
cji 558 miejsc żłob ko wych, 
a od stycz nia przy szłe go ro -

ku 583 miej sca. Mia sto do -
pła ca też mie sięcz nie 500 zło -
tych mie sięcz nie do po by tu 
w żłob kach nie pu blicz nych 
oko ło 600 dzie ci. Od stycz -
nia 2022 ro ku do pła tą ob ję -
tych bę dzie już 766 dzie ci. 
Od no we go ro ku kwo ta zo -

sta nie zwięk szo na do pra -
wie 4,6 mln zł i za bez pie czy 
po byt na wet 766 dzie ci. Do -
ta cja wy pła ca na bę dzie 
na pod sta wie wnio sku ro dzi ca, 
zgod nie z przed sta wio nym 
po twier dze niem do ko na nia 
opła ty za żło bek za da ny mie -

siąc. – To ozna cza, że ro dzi ce 
nie mu szą mar twić się i szu kać 
nie pu blicz nej pla ców ki, któ ra 
w kon kur sie otrzy ma ła do fi -
nan so wa nie. Moż na po wie -
dzieć, że te raz do ta cja bę dzie 
„szła” za dziec kiem – tłu ma czy 
pre zy dent Chę ciń ski. 

Pra wie 300 tys. zł bę dzie kosz to wać mo der ni za -
cja przej ścia przy ul. Braci Mie ro szew skich w So -
snow cu, w po bli żu ha li spor to wej. W tym miej -
scu bę dzie znacz nie bez piecz niej. Przej ście zo sta -
nie nie tyl ko do świe tlo ne, ale do dat ko wo zo sta ną 
za in sta lo wa ne urzą dze nia sys te mu au to ma tycz -
ne go po mia ru pręd ko ści. Za rów no kie row cy, jak 
i pie si, bę dą wie dzieć, z ja ką pręd ko ścią nad jeż dża 
sa mo chód, a do dat ko wo pie si mo gą otrzy mać in -
for ma cję na te le fon ko mór ko wy, że zbli ża ją się 
do przej ścia.  

– Do cie ra ły do nas sy gna ły od miesz kań ców 
Za gó rza, że to przej ście jest szcze gól nie nie bez -
piecz ne. Obok znaj du je się du że osie dle, park, sie -
dzi by firm, a tak że przy stan ki au to bu so we. W tym 
miej scu wi docz ność pie sze go jest ogra ni czo -
na i zda rzy ło się już kil ka nie bez piecz nych sy tu acji, 
w któ rych po szko do wa ny mógł być pie szy – przy -
zna je Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. 
Wia do mo, że część chod ni ka w re jo nie przej ścia 

zo sta nie prze bu do wa na. – Po ja wi się tak że in no -
wa cyj ny sys tem „Stop pho ne”. Dzię ki nie mu, 
każ dy, kto bę dzie miał spe cjal ną apli ka cję na swo -
im smart fo nie, otrzy ma ostrze że nie o zbli ża niu się 
do przej ścia dla pie szych – do da je pre zy dent. 

Mia sto otrzy ma ło na mo der ni za cję przej -
ścia 200 ty się cy zło tych z Rzą do we go Fun du szu 
Roz wo ju Dróg na rok 2021. In we sty cja ma się roz -
po cząć jesz cze w tym ro ku. To już ko lej ne przej ście 
w So snow cu, któ re ma zwięk szyć po ziom bez pie -
czeń stwa pie szych. Wcze śniej do świe tlo no przej -
ścia, m.in. przy uli cy Or lej, Po wstań ców, Bra ci 
Mie ro szew skich, Woj ska Pol skie go, Ba czyń skie -
go, Gro ta Ro wec kie go, Blach nic kie go czy Te atral -
nej. Z ko lei tzw. wy nie sio ne przej ścia dla pie szych 
po ja wi ły się na ul. Sta ro po goń skiej, Mo niusz ki 
i Wy so kiej. Do dat ko wo na kil ku przej ściach, m.in. 
Or ląt Lwow skich, Woj ska Pol skie go, Hu ba la -
-Do brzań skie go, Bę dziń ska za mon to wa no no we 
ozna ko wa nie z żół tym tłem od bla sko wym. ST 

Nawet przejście może być… inteligentne

Na przejściu przy ul. Braci Mieroszewskich będą funkcjonować automatyczny pomiar prędkości i system  
„Stop phone”.  
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W nowym oddziale na opiekę może liczyć aż 60 maluchów. 



Sylwia Turzańska 
 
Jak spra wić, że by miesz kań cy prze sta li 
być dla sie bie je dy nie ano ni mo wy mi 
są sia da mi, któ rzy zna ją się tyl ko z wi -
dze nia i po za tą sa mą uli cą, na któ rej 
miesz ka ją, nic ich wię cej nie łą czy? Co 
zro bić, że by po tra fi li so bie wza jem nie 
po móc, po zbyć się po czu cia bez sen su, 
a tak że in spi ro wać do zmian w ży ciu, 
by w koń cu mo gli zła pać wiatr w ża -
gle? Ener gią na pę do wą in te gra cji i ini -
cja to ra mi two rze nia praw dzi wej 
wspól no ty ma ją być li de rzy spo łecz no -
ści lo kal nej. Łą czą si ły z oso ba mi, któ re 
znaj du ją się na obrze żach spo łe czeń -
stwa i uwa ża ją, że wszyst ko, co naj lep -
sze, już za ni mi. Roz wią za niem ma ją 
być Pro gra my Ak tyw no ści Lo kal nej, 
które od kil ku lat re ali zu je so sno wiec ki 
Miej ski Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej. 
Od stycz nia pra cow ni cy MOPS-u ra -
zem z miesz kań ca mi pię ciu dziel nic 
re ali zu ją kolej ny kon kur so wy pro jekt 
„Ty le wspar cia w ca łym mie ście”. 
W pro jek cie bio rą udział miesz kań cy 
Po go ni, Mi lo wic, Niw ki, Ka zi mie rza 
Gór ni cze go i Kon stan ty no wa – uczest -
ni cy Pro gra mów Ak tyw no ści Lo kal nej. 

W każ dej dziel ni cy dzia ła Klub dla 
Miesz kań ców, któ ry jest miej scem, 
gdzie każ dy mo że sko rzy stać z po rad -
nic twa spe cja li stycz ne go rad cy praw ne -
go, psy cho lo ga, pra cow ni ka so cjal ne go, 
a tak że ak tyw nie uczest ni czyć w spo -
tka niach, im pre zach oko licz no ścio -
wych i in te gra cyj nych czy warsz ta tach 
edu ka cyj nych. Drzwi po zo sta ją sze ro -
ko otwar te dla wszyst kich chęt nych 
miesz kań ców, bez wzglę du na wiek. 

– Ce lem te go pro jek tu jest ak ty wi -
zo wa nie osób za gro żo nych wy klu cze -
niem spo łecz nym, w sfe rze ży cia za -
wo do we go i spo łecz ne go, dia gno zo -
wa nie pro ble mów spo łecz nych oraz 
ak ty wi zo wa nie spo łecz no ści lo kal -
nych. Chce my, by miesz kań cy nie 
tyl ko po tra fi li roz wią zać swo je pro -
ble my, ale tak że, by po dej mo wa li 
wła sne ini cja ty wy spo łecz ne i po tra -
fi li za spo ko ić swo je po trze by w spo -
łecz no ściach lo kal nych – mó wi Ju sty -
na Ko wal ska, głów ny spe cja li sta z za -
kre su pra cy so cjal nej i ko or dy na tor ka 
Pro gra mu Ak tyw no ści Lo kal nej 
w So snow cu. – Sztu ką jest stwo rze nie 
ta kiej prze strze ni, gdzie lu dzie bę dą 
się czu li bez piecz nie, sta ną się uważ -
ni i wraż li wi na po trze by in nych oraz 
bę dą go to wi po ma gać so bie na wza -
jem. Do strze ga my, że w du żych mia -
stach ta kiej po mo cy jest nie wie le. 
Wi docz na jest ato mi za cja i kon cen -
tra cja lu dzi na swo im ży ciu i ro dzi ny. 
Obec nie sku pia my się na ca łych spo -
łecz no ściach lo kal nych. Pró bu je my 
po łą czyć po ten cjał li de rów spo łecz -

nych, róż no rod nych part ne rów i in -
sty tu cji z oso ba mi, któ re po trze bu ją 
po mo cy, czy li na przy kład z oso ba mi 
bez ro bot ny mi czy nie peł no spraw ny -
mi. W ta ki spo sób two rzy my ca łe sie -
ci wspar cia, któ re ma ją być si łą dziel -
ni cy i sprzy jać co raz więk szej in te gra -
cji – do da je. 

Ce lem każ de go PAL-u jest in te gra -
cja spo łecz no ści lo kal nej przez wy do -
by cie ukry te go po ten cja łu, któ ry tkwi 
w każ dej dziel ni cy. Dzia ła nia lo kal -
nych li de rów i dzia ła czy, ma ją być im -
pul sem, któ ry uru cho mi pro ce sy spo -
łecz ne. Te z ko lei do pro wa dzą do te go, 
że lo kal ne śro do wi ska bę dą co raz bar -
dziej zwar te i zin te gro wa ne i umoż li -
wią po pra wę sy tu acji za wo do wej, ma -
te rial nej i spo łecz nej osób, znaj du ją -
cych się w ob sza rach wy klu cze nia. 

– Dzia ła nia, któ re pro wa dzi my 
w każ dej z dziel nic, są zróż ni co wa ne 
i wy ni ka ją z jej spe cy fi ki. Nie ukry wa -
my, że pro wa dzo ne są w miej scach, 
gdzie sy tu acja spo łecz na i go spo dar -
cza jest naj trud niej sza. Kon se kwen cją 
wy klu cze nia spo łecz ne go jest ni ski 
po ziom ak tyw no ści ży cio wej, za wo -
do wej i spo łecz nej. By prze ciw dzia łać 
pro ce som po la ry za cji spo łecz nej i re -
du ko wać wy klu cze nie spo łecz ne, 
pro po nu je my za rów no in stru men ty 
za wo do we, jak i spo łecz ne, któ re się 
wza jem nie prze pla ta ją. Cza sem wa -
bi kiem jest to, że ofe ru je my cie ka we 
kur sy za wo do we, umoż li wia ją ce zdo -
by cie no wych kwa li fi ka cji, dla in nych 
zaś in te re su ją ce są nie ty po we ak cje 
spo łecz ne, warsz ta ty i wy da rze nia 
– przy zna je Da riusz Po la kow ski, spe -
cja li sta ds. re wi ta li za cji. – Chce my 
wy cią gnąć miesz kań ców z po czu cia 
bez na dziei, ma ra zmu, któ re nie są im 
ob ce i za in spi ro wać ich do dzia ła nia. 
Na sza fi lo zo fia jest od wrot na od tej, 
do któ rej do tej po ry przy wy kli 
miesz kań cy, zwy kle prze ko na ni, że 
ktoś za nich coś lub na wet wszyst ko 
zro bi, czy li na przy kład po sa dzi 
drzew ka i za mon tu je ław ki. Na szym 
ce lem jest to, by miesz kań cy chcie li 
zro bić to sa mi, po nie waż zro zu mie li, 
że jest to moż li we i jest to dla nich 
waż ne. Nie cho dzi nam o re ali zo wa -
nie dzia łań w sty lu fe sty nu czy we so -
łe go mia stecz ka, po le ga ją ce go 
na tym, że zro bi my jed ną im pre zę 
i przyj dzie na nią dwa ty sią ce osób. 
Ta kie dzia ła nie nie przy no si żad nych 
efek tów. Bar dziej za le ży nam na tym, 
by wspie rać ma łe przed się wzię cia lo -
kal ne, or ga ni zo wać wy da rze nia, ak cje 
cha ry ta tyw ne, warsz ta ty i za ję cia, 
któ re są dla miesz kań ców waż ne 
– do da je. Idea, któ rą chce my za szcze -
piać po przez Pro gra my Ak tyw no ści 
Lo kal nej, to par ty cy pa cja spo łecz -

na oraz part ner ska współ pra ca zmie -
rza ją ca do pod no sze nia ja ko ści ży cia 
mie szań ców So snow ca.  

W cza sie wa ka cji uda ło się m.in.  
przy go to wać atrak cje dla dzie ci 
i prze pro wa dzić warsz ta ty edu ka cyj -
ne z fi zy ki oraz che mii pn. „La bo ra -
to rium Pa na Kor ka”. – Du żą po pu -
lar no ścią cie szy się tak że idea „Aka -
de mii ogrod ni ka”, któ ra po ja wi ła się 
już w trac kie lock dow nu. – Miesz -
kań cy sa mi two rzy li pro jek ty za go -
spo da ro wa nia bal ko nów, ogro dów 
czy prze strze ni przed na szy mi klu ba -
mi. Za sa dzi li ro ślin ki i dba ją o nie 
do dnia dzi siej sze go. Zro bi li tak że 
bud ki lę go we i me ble z pa let – mó wi 
Eli za Ja nus, star szy spe cja li sta pra cy 
so cjal nej i ko or dy na tor ka Pro gra mów 
Ak tyw no ści Lo kal nej. Ta idea prze -
nio sła się tak że do szkół i przed szko -
li, gdzie pra cow ni cy MOPS-u prze -
ka za li ak ce so ria ogrod ni cze. Ten po -
mysł uświa do mił wszyst kim, że moż -
na faj nie spę dzać czas ze swo imi są -
sia da mi, a nie jed no krot nie w koń cu 
ich… po znać – do da je. 

Stwo rze nie ogro du po cią gnę ło 
za so bą ko lej ne działania eko lo gicz -
ne, jak zbie ra nie desz czów ki, po wrót 
do zio ło lecz nic twa czy za kła da nie uli. 
Po nad to ko or dy na to rzy PAL-u ze 
wzglę du na pan de mię zmie ni li for mę 

dzia ła nia i zak ty wi zo wa li się w sie ci 
i me diach spo łecz no ścio wych. Pu bli -
ku ją co raz wię cej ma te ria łów na stro -
nie in ter ne to wej i pro fi lu Fa ce bo ok 
(Pro gra my Ak tyw no ści Lo kal nej 
w So snow cu https://www. fa ce bo ok. 
com/Pro gra my -Ak tyw -
no%C5%9Bci -Lo kal nej -w -So snow -
cu -405446876961436). Za miesz cza -
ją fo to re la cje, in for ma cje o kon kur -
sach, po ra dy spe cja li stów, ar ty ku ły 
oraz sa mo dziel nie na gry wa ją krót kie 
fil mi ki z propozcyjami ak tyw ne go 
i twór cze go spę dze nia cza su. W ten 
spo sób nie tyl ko pro mu ją Pro gram 
Ak tyw no ści Lo kal nej, ale utrzy mu ją 
kon takt z uczest ni ka mi. 

– „So sno wiec łą czy” to de wi -
za wszyst kich pro wa dzo nych do tej 

po ry Pro gra mów Ak tyw no ści Lo kal -
nej. Sta ra my się łą czyć młod szych 
i star szych, oso by wy klu czo ne spo łecz -
ne i ak tyw ne za wo do we, sa mot nych 
i li de rów. Uczest ni cy nie otrzy mu ją 
wspar cia fi nan so we go, ale ofe ru je my 
moż li wo ści i li czy my na to, że miesz -
kań cy zrobią z nich do bry uży tek 
– pod su mo wał Da riusz Po la kow ski. 

PAL-e są re ali zo wa ne w So snow -
cu w po sta ci róż nych pro jek tów już 
od 2009 r. 

Sam pro jekt „Ty le wspar cia w ca -
łym mie ście” jest współ fi nan so wa ny 
z Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz -
ne go. Do fi nan so wa nie wy no -
si 3 697 568, 60 zł, a ca ła war tość pro -
jek tu to 4 350 08, 71 zł. Bę dzie re ali -
zo wa ny do grud nia przy szłe go ro ku.
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Tyle wsparcia w całym mieście! Nie wierzysz? Sprawdź, co dzieje się w Klubach dla  Mieszkańców

Zarazić… życiem
Sylw

ia Turzańska

Justyna Kowalska, koordynatorka PAL (z lewej), Dariusz Polakowski, specjalista ds. rewitalizacji i Eliza Janus, starszy specjalista pracy 
socjalnej, zachęcają mieszkańców do wzięcia udziału w projekcie pn. „Tyle wsparcia w całym mieście”. 

UDZIAŁ W PROGRAMIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ JEST 
BEZPŁATNY. WIĘCEJ INFORMACJI UZYSKASZ W KLUBACH  
DLA MIESZKAŃCÓW:

• Klub dla Mieszkańców dzielnicy „Pogoń”, ul. Dietla 7 c, tel. 720 865 450, 
• Klub dla Mieszkańców dzielnicy „Milowice”, ul. Baczyńskiego 14,  

tel. 720 865 480, 
• Klub dla Mieszkańców dzielnicy „Niwka”, ul. Tuwima 8, tel. 720 865 470, 
• Klub dla Mieszkańców dzielnicy „Konstantynów”, ul. Staszica 62,  

tel. 721 246 005, 
• Klub dla Mieszkańców dzielnicy „Kazimierz”, ul. Główna 19, tel. 721 271 007.
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Połowa ceny za posiłek w ulubionej restauracji, 
pizzę czy drinki w klubie? Niemożliwe? A jednak. 
Pomimo galopującej inflacji w pierwszy weekend 
września w wybranych miejscach w Sosnowcu 
i miastach Zagłębia zapłacimy jedynie pół ceny. 
Tradycyjnie po wakacjach, na dobry początek 
rozpoczęcia roku szkolnego, powraca akcja 
„Zagłębie za pół ceny” za wybrane produkty ze 
stałej oferty. Z propozycji przedsiębiorców można 
skorzystać w dniach od 3 do 5 września. 

Zagłębie 
za pół ceny 

reklama

GDZIE TNĄ CENY NA PÓŁ?  

• Przystań na Stawikach, ul. Kresowa 
www.fb.com/przystannastawikach 

• Ministerstwo Śledzia i Wódki, 
ul. Małachowskiego 32 
www.fb.com/ministerstwo.sosnowiec 

• Mood bar&food, ul. Warszawska 5a 
www.fb.com/magielkulinarnysosnowiec 

• Księgarnia, ul. Małachowskiego 22 
www.fb.com/ksiegarnia.sosnowiec 

• SoczystaQltura, ul. 3 Maja 1 
www.b.com/SoczystaKultura 
* oferta tylko w piątek i niedzielę. 
W sobotę lokal wynajęty na wyłączność 

• Eat Lovers – catering dietetyczny 
eatlovers. eu 

• Chicago Bar&Restaurant, 
ul. Małachowskiego 26 
www.fb.com/chickagososnowiec 

• Restauracja „Bombaj Tandoori”, 
ul. Partyzantów 5 
www.bombaj-tandoori.pl 

• Fabryka Food, ul. Wojska Polskiego 102 
www.fb.com/fabrykafood 

• Muszelka, ul. Armii Krajowej 94 
www.fb.com/BistroMuszelka 

• Talio Pitalio, ul. Kościelna 1/3 
www.fb.com/taliopitalio 

• Falcon Pizza & Bilard Club, 
ul. Gospodarcza 32 
www.fb.com/falconbilardclub 

• Klub Dekada, ul. Sienkiewicza 3 
www.fb.com/DekadaClub 

• Tapas Bar Maya, ul. Małachowskiego 9 
www.fb.com/Tapas-Bar-MAYA-
116667889719154/ 

• IL PINO PIZZA & WINO, ul. Pawia 9 
www.fb.com/ILPINOsc 

• Burgery & Crepe, ul. Dekerta 14 
www.fb.com/burgerycrepy 
www.fb.com/DekadaClub 

• Zakupy przez telefon 
www.fb.com/zakupyprzeztelefonpl 

• The Best Street Food, ul. Mościckiego / 
Dworzec PKM 

• Optyk Moje Okulary, ul. Staropogońska 3 
• Salon Lauren, ul Hallera 76 

www.fb.com/laurensalonurody/ 
• Pan Optyk, al. Blachnickiego 3 (Orion) 

www.fb.com/optykpan 
*zniżka na szkła z antyrefleksem, 
bezpłatne badanie wzroku (obowiązują 
wcześniejsze zapisy) 

• Squash Point Sosnowiec, ul. Jedności 10 
www.fb.com/SquashSosnowiec/ 

• Bo Tak, ul. Narutowicza  52 
www.fb.com/BoTakwSosnowcu/ 

• City-Fitness Zagórze,  
ul. Braci Mieroszewskich 2k 
www.fb.com/City-Fitness-
Zag%C3%B3rze-1312753255443732/ 

• Soft Pro 2, ul. Lenartowicza 108 
www.fb.com/softpro2sosnowiec 

• Park Trampolin Tramp Klub, ul. Sucha 7C 
www.fb.com/trampklubsosnowiec 

• Park Trampolin Tramp Klub, ul. Sucha 7C 
www.fb.com/trampklubsosnowiec 

• JumpMax, ul. Narutowicza 51 A 
www.fb.com/jumpmaxParkTrampolin 

• Max–Gym, ul. Narutowicza 51 A 
www.fb.com/Max-Gym-Sosnowiec-
268630863604615 

• Baby – Fit 2, ul. Teatralna 11 
www.fb.com/Baby-Fit2-
954593201409912 

• Kołowrotka, ul. Teatralna 11 
www.fb.com/kolowrotka 

• Power – Fit, ul Ciasna 10 
www.fb.com/PowerFit-
252508611546998 

• FotoBrom, ul. Dekerta 5 
www.fotobrom.pl 

• DepilConcept, ul. Kilińskiego 46/XI 
www.depilconcept.pl 

• PG-ART Piotr Guliński, ul. Andersa 66/I/3 
www.fb.com/piotrgulinskifotografia 

• SC Beauty Clinic, ul. Kilińskiego 44/IX 
www.fb.com/scbeautyclinicsosnowiec 

• imanage4u 
www.imanage4u.pl 

• Rzemiosło Fryzjerskie, Al. 
Zwycięstwa 11 
www.fb.com/rzemioslofryzjerskie 

• Passionblog for dogs, Park przy Górce 
Środulskiej 
www.fb.com/passionblogfordogs 

• Power Top Energy, ul. Legionów 7a 
www.powertop24.pl 
• Centrum Informacji Miejskiej,  

ul. Warszawska 3/20  
www.fb.com/cimsosnowiec 
Czynne tylko w piątek. 

 • Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek 
Sielecki 
www.zameksielecki.pl 

• MOSiR Sosnowiec 
www.mosir.sosnowiec.pl

Ak cja jest or ga ni zo wa na cy klicz nie już od pra wie dzie się ciu lat. 
Wszyst ko za czę ło się od ak cji „So sno wiec za pół ce ny” w 2012 
ro ku. W 2015 ro ku ofer ta zo sta ła roz sze rzo na. W tym ro ku or -
ga ni zo wa na jest w So snow cu, Bę dzi nie i Dą bro wie Gór ni czej. 
Spe cjal na edy cja zo sta ła prze pro wa dzo na w So snow cu w 2019 
ro ku ja ko po dzię ko wa nie miesz kań com za wy so ką fre kwen cję 
w wy bo rach par la men tar nych.  
–  Chce my za chę cić miesz kań ców do za po zna nia się i sko rzy sta -
nia z ofer ty przed się bior ców, a przede wszyst kim spę dza nia wol -
ne go cza su w mie ście – mó wi Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So -
snow ca. – Po cząt ko wo przed się wzię cie ogra ni cza ło się je dy nie 
do lo ka li ga stro no micz nych, ale je go suk ces spo wo do wał, że po -
now nie za pro si li śmy do wzię cia udzia łu nie tyl ko przed się bior ców 
z bran ży ga stro no micz nej – do dał pre zy dent Chę ciń ski. ST



Ży dzi by li jed ny mi z pierw szych osad ni ków, któ -
rzy do tar li do dzi siej sze go cen trum So snow ca 
po 1859 ro ku, kie dy to wśród pól i la sów wy bu do -
wa no ist nie ją cy do dzi siaj dwo rzec ko le jo wy. Tuż 
przed II woj ną świa to wą miesz ka ło w So snow cu 
pra wie 30 ty się cy osób wy zna nia moj że szo we go. 
By li wśród nich przed sta wi cie le prak tycz nie każ -
dej gru py spo łecz nej od prze my słow ców po ro bot -
ni ków. Ten świat bru tal nie i tra gicz nie skoń czył się 
w la tach II woj ny świa to wej. Ale do dziś w So -
snow cu jest wie le miejsc, któ re pa mię ta ją spo łecz -
ność ży dow ską. Te raz uda ło się je ze brać w jed nym 
wy daw nic twie. 

– Za in te re so wa nie spo łecz no ścią ży dow ską 
w So snow cu od lat utrzy mu je się na wy so kim po -
zio mie. Od co naj mniej de ka dy od by wa ją się spa -
ce ry hi sto rycz ne. Przy jeż dża ją też po tom ko wie so -
sno wiec kich Ży dów, a na Zam ku Sie lec kim są or -
ga ni zo wa ne wy sta wy. To wszyst ko do pro wa dzi ło 
to te go, że za czę ła kieł ko wać idea wy da nia prze -
wod ni ka – tłu ma czy To masz Grzą śle wicz, re dak -
tor na czel ny wy daw nic twa, któ re przy go to wał ze -
spół w skła dzie: Ju lie Gru en baum Fax, Mo ni ka 
Kem pa ra, Ka ta rzy na Li twi no wicz, Grze gorz 
Onysz ko, Pa weł Ptak, Ar tur Pta siń ski i Edy ta Sy -
gut. Oprócz licz nych ar chi wa liów wy ko rzy sta no 
też współ cze sne zdję cia Rad ka Stru zi ka, Ra fa ła 
Opal skie go i To ma sza Grzą śle wi cza. 

Pierw sze sko ja rze nia z so sno wiec ki mi Ży da mi 
to get to na Śro du li, nie ist nie ją ca sy na go ga 
przy De ker ta, kir kut przy ul. Go spo dar czej, Wła -
dy sław Szpil man czy wy bu do wa ne przez ży dow -
skich kup ców ist nie ją ce do dziś ka mie ni ce w ści -
słym cen trum mia sta. Ale to rów nież hi sto ria szko -
ły pod sta wo wej przy ul. Skła do wej, któ ra zo sta ła 
wy bu do wa na ja ko ży dow skie gim na zjum, lo sy 
Pau la Go dwi na czy Bel ly Da rvi, czy wresz cie ca ła 
hi sto ria Mo drze jo wa, któ ry do lat woj ny był prze -
cież ty po wym dla daw nej Kon gre sów ki mia stecz -
kiem z prze wa gą lud no ści ży dow skiej. 

– Na pew no w gło wie by ło te go du żo, bo to uli -
ce, któ ry mi cho dzi my od dziec ka i za sta na wia my 
się nad hi sto rią tych ulic czy bu dyn ków. No wych 
in for ma cji też tro chę by ło, ale trze ba by ło też ich 
szu kać na przy kład w Ży dow skim In sty tu cie Hi -
sto rycz nym czy Mu zeum Ho lo cau stu w Wa -
szyng to nie, gdzie jest mnó stwo re la cji z So snow -
ca. Naj więk sza cie ka wost ka? Nie sa mo wi tą rze czą 
jest od kry cie pierw sze go zna ne go zdję cia z wnę trza 
sy na go gi so sno wiec kiej. Z ko lei re la cja pa ni Be lii 
Ja ku bo wicz To vey po zwo li ła nam rzu cić no we 
świa tło na to, jak wy glą da ło ży cie Ży dów po nie -
sław nej se lek cji sta dio no wej. Ona sa ma by ła prze -
trzy my wa na w jed nej z ka mie nic przy Targo wej 
i wie my, jak uda ło się jej stam tąd uciec. Jest wię cej 
ta kich od kryć i spo ro pe re łek moż na w tym prze -
wod ni ku zna leźć – opo wia da To masz Grzą śle -
wicz. 

Po nad 160-stro ni co wy prze wod nik moż na na -
być m.in. w Cen trum In for ma cji Miej skiej czy 
Zam ku Sie lec kim. Wy daw nic twu to wa rzy szy wy -
sta wa „Okna cza su”, któ rą jesz cze do 4 wrze śnia 
oglą dać bę dzie moż na na alei Zwy cię stwa. Za in -
te re so wa niem cie szą się rów nież mające zwią zek 
z prze wod ni kiem spa ce ry po So snow cu. So sno wi -
cza nie zwie dza li już pod ką tem ży dow skich śla dów 
cen trum mia sta, Śro du lę, Sta ry So sno wiec i Mo -
drze jów. We wrze śniu od bę dą się jesz cze dwa spa -
ce ry. W so bo tę 4 wrze śnia pod ha słem „Get to 
otwar te 1939-1943” (zbiór ka o godz. 9.50 
przy Urzę dzie Miej skim), z ko lei w nie dzie lę  
19 wrze śnia zo ba czyć bę dzie moż na cmen tarz 
przy ul. Go spo dar czej (zbiór ka o 9.50 przy wej ściu). 

Wy daw ca mi prze wod ni ka są Urząd Miej ski 
w So snow cu i So sno wiec kie Cen trum Sztu ki Za -
mek Sie lec ki. TOS 

Mamy dla Czytelników trzy egzemplarze 
„Przewodnika po żydowskim dziedzictwie 
Sosnowca”. Zainteresowanych prosimy o kontakt 
telefoniczny z redakcją po 6 września.
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Materiał promocyjny

Wakacje to nie tylko czas relaksu, ciekawych podróży i różnych form aktywności, ale także… oryginalnych 
projektów. – Dla nas był to okres jeszcze bardziej niezwykły, ponieważ mieliśmy okazję zrealizować projekt, 
finansowany ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności. Wszystko dzięki grupie inicjatywnej, 
składającej się z pięciu uczestniczek i absolwentek OHP, wspieranej przez Centrum Edukacji i Pracy 
Młodzieży OHP w Katowicach – mówi Elżbieta Marcinkowska, opiekunka grupy inicjatywnej. Dziewczyny 
postanowiły w oryginalny sposób promować zdrowe i aktywne formy spędzania wolnego czasu i zaprosiły 
dziesiątkę dzieci z Sosnowca do udziału w projekcie pn. „Zdrowo – na sportowo”. – Dzieciaki dostały szansę 
na aktywne spędzenie wakacji, z dala od gier komputerowych i telewizji. Brały udział nie tylko w zajęciach 
sportowych, ale miały także okazję poznać nowe smaki znanych im potraw w innej odsłonie i zdrowy styl 
życia – opowiada Elżbieta Marcinkowska. – Dzięki środkom z EKS, udało nam się między innymi cztery razy 
wyjść do kina, trzykrotnie gościć w restauracji, oferującej zdrowe potrawy, a ponadto uczestniczyć 
w zajęciach sportowych i przyjemnie spędzać czas na basenie, gdzie dzieci miały możliwość nauczyć się 
pływać – dodaje. Dla uczestników projektów zorganizowano także zajęcia z dietetykiem i warsztaty 
kulinarne. Ostatnią atrakcją była wycieczka edukacyjna do ZOO, która przyniosła wszystkim wiele 
niezapomnianych wrażeń. 
Wspólnie spędzany czas nie tylko sprzyjał integracji, ale przede wszystkim miał przeciwdziałać izolacji 
i osamotnieniu, zwłaszcza wśród dzieci. – Przedsięwzięcie nie byłoby możliwe na taką skalę, gdyby nie 
osobiste zaangażowanie pracowników MOSIR-u i Klubu Integracji Społecznej w Sosnowcu, którzy zawsze 
chętnie włączają się w realizację wszelkich działań służących społeczności lokalnej, a zwłaszcza dzieciom. 
– Mamy nadzieję, że realizacja tego projektu będzie tylko początkiem działań na rzecz osób potrzebujących 
wsparcia, a kolejne pomysły dopiero przed nami. Na każdym etapie realizacji projektu spotykaliśmy się 
z życzliwością ze strony przedstawicieli firm, z którymi nawiązaliśmy współpracę. To tylko udowadnia, że 
prawdziwe jest powiedzenie: „Chcieć – to móc”. Udało nam się nie tylko osiągnąć założony cel projektu, ale 
także pokazać, że nawet mimo wielu przeciwności losu i przeszkód, jakie stanowią obostrzenia wynikające 
z COVID-19, można zrobić coś ważnego dla innych – podsumowała Elżbieta Marcinkowska.  

Już jest! Długo oczekiwana publikacja w postaci „Przewodnika po żydowskim dziedzictwie Sosnowca” miała swoją premierę w Zagłębiowskiej Mediatece. Książkę 
przygotowaną przez zespół pod kierownictwem Tomasza Grząślewicza można nabyć w kilku miejscach na terenie miasta.

Żydowskie ślady w Sosnowcu

Autorzy przewodnika spotkali się z mieszkańcami Sosnowca w auli „Mediateki”. 
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Dziesiątka dzieci z Sosnowca wzięła udział w wakacyjnym projekcie  
„Zdrowo – na sportowo”

TO BYŁY WAKACJE 
NA MEDAL

reklama
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Celina i Sergiusz Rowińscy, Zofia i Waldemar Waszczukowie, Irena i Józef Majerowie, Dorota i Roman Bomscy, Mirosława i Ryszard Dudowie, Irena i Krzysztof Ciechowscy, Wanda i Henryk 
Kupińscy, Elżbieta i Stefan Brzozowscy, Daniela i Edward Pruciowie, Daniela i Henryk Synowscy, Bogumiła i Zdzisław Stojkowie, Krystyna i Eugeniusz Krawczykowie, Elżbieta i Ryszard 
Błachnowie, Mirosława i Andrzej Jakubowscy, Zenona i Andrzej Cebowie, Bronisława i Bronisław Trzuskowscy, Irena i Lechosław Nielepcowie, Alicja i Witold Zagałowie, Teresa i Czesław 
Kaczorowie, Stanisława i Włodzimierz Pluteccy, Łucja i Jan Krzysztofczykowie, Zofia i Adrian Kordeuszowie, Alicja i Wacław Świerczowie, Barbara i Zbigniew Sodowie, Jadwiga i Władysław 
Jurkowscy, Krystyna i Marian Piwowarscy, Anna i Karol Broniarczykowie, Józefa i Zdzisław Trulkowie, Zofia i Stefan Zasuniowie, Zofia i Stanisław Rajowie, Elżbieta i Witold Polakowie, 
Janina i Mieczysław Ćwielągowie, Władysława i Stanisław Noceniowie, Helena i Zbigniew Dzwonnikowie, Teofila i Mieczysław Domagałowie, Elżbieta i Julian Dudkowie, Alfreda i Zdzisław 
Musiałowie, Marianna i Janusz Łęccy, Halina i Jan Rupalowie, Daniela i Stefan Płatkowie, Halina i Jerzy Engelkingowie, Barbara i Ryszard Opalowie.

Uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie odbyły się 4 czerwca 2021 roku w Sali Widowiskowo – Koncertowej „Muza” w Sosnowcu. W imieniu 
Prezydenta RP medale wręczyli Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta Sosnowca oraz Maciej Maziarz, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. 

60lecie pożycia małżeńskiego obchodzili:
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Szaferowie w Sosnowcu 

Sza fe ro wie do Pol ski przy by li ja ko 
ko lo ni ści nie miec cy. W pierw szej po -
ło wie XIX wie ku ule gli po lo ni za cji. 
Dzia dek Wła dy sła wa Sza fe ra, (ur. 
w 1815 r. w Tar no wie) – Jan Sza fer 
brał udział w Po wsta niu Li sto pa do -
wym. Na wieść o in su rek cji prze rwał 
na ukę w gim na zjum w Cie szy nie 
i wstą pił do pol skie go woj ska – zo stał 
ran ny w bi twie pod Ił żą, tra fił do ro -
syj skiej nie wo li, z któ rej zbiegł. Ja ko 
od da ny pa trio ta był rów nież za an ga -
żo wa ny w spra wy Po wsta nia Stycz -
nio we go – w dzier ża wio nym przez 
sie bie ma jątku w Trzcia nie 1 k. Miel -
ca prze cho wy wał broń oraz udzie lał 
po wstań com wszel kie go wspar cia.  

Oj ciec przy szłe go pro fe so ra 
– Mie czy sław Sza fer (ur. 1854 r.) 
z wy kształ ce nia był ar chi tek tem, 
a z za mi ło wa nia przy rod ni kiem 
i ogrod ni kiem ama to rem. Po ukoń -
cze niu stu diów w Kra ko wie i Mo na -
chium pod jął pra cę ja ko in ży nier ar -
chi tekt w War sza wie (i oko li cach). 
Na stęp nie na zle ce nie Wła dy sła wa 
Kro nen ber ga bu do wał fa bry kę wy ro -
bów ko nop nych i lnia nych w Blesz -
nie (obec nie dziel ni ca Czę sto cho wy). 
Do So snow ca przy był w ro ku 1884 
(lub 1885). Nie ba wem spro wa dził 
tu taj swą żo nę Ma rię Ra dzi wa now -
ską (ślub od był się w li sto pa dzie 1883 
r. w Czę sto cho wie) oraz có recz kę Ja -
dwi gę (ur. 1884 r. w Blesz nie). Sza -
fe ro wie miesz ka li ko lej no w do mach 

Ba bor skie go, Wier te la rza oraz w ka -
mie ni cy urzęd ni ka pocz to we go Pem -
pla przy ul. Mi ko ła jew skiej (obec nie 
Koł łą ta ja). Mie czy sław Sza fer w So -
snow cu zaj mo wał się wy ko ny wa niem 
roz ma itych pro jek tów ar chi tek to -
nicz nych. Zo stał tak że agen tem 
War szaw skie go To wa rzy stwa Ubez -
pie cze nio we go – „(…) sza cu jąc nie -
zli czo ną moc bu dyn ków miesz kal -
nych i fa brycz nych do przy mu so we -
go, wza jem ne go, gu ber nial ne go 
ubez pie cze nia od ognia (…)2.  

Tak oto na te mat za kre su swych 
prac pi sze sam pan Mie czy sław:  

„Dla So snow ca, a ra czej so sno wi -
czan, bar dzo du żo do mów pro jek to -
wa łem, i ko ściół w Za wier ciu, i te atr 
w So snow cu i dom miesz kal ny dla 
po czci wych El ża now skich3, i nie -
zmier ną ilość za bu do wań, przy bu do -
wań i prze bu do wy fa bryk. Spo rzą dzi -
łem rów nież plan re gu la cyj ny tej 
miej sco wo ści i to przy bo ra mi tech -
nicz ny mi bar dzo pry mi tyw ny mi”2. 

In for ma cja o za pro jek to wa niu te -
atru (ja ko pro jek tan ta „Te atru Zi mo -
we go” wy mie nia się Ka ro la Stecz -
kow skie go) wy da je się dość sen sa cyj -
na i wy ma ga dal szych ba dań. Nie co 
po dob nie jest w przy pad ku ko ścio ła 
p.w. Pio tra i Paw ła w Za wier ciu – au -
to rem pierw sze go pro jek tu tej świą ty -
ni był ar chi tekt po wia tu bę dziń skie go 
– Wa li gór ski, któ ry z M. Sza fe rem 
nie tyl ko się znał, ale rów nież po mógł 

mu zna leźć pra cę w So snow cu. Nie -
wy klu czo ne, że „przy jezd ny” ar chi tekt 
peł nił ro lę pod wy ko naw cy i od na le -
zie nie for mal nych śla dów je go dzia -
łal no ści mo że być utrud nio ne. Po -
nad to M. Sza fer przy zna je się, tak że 
do spo rej ilo ści prac wy ko na nych 
na zle ce nie Hen ry ka Die tla – oprócz 
ro bót zwią za nych z za bu do wa nia mi 
przę dzal ni wspo mi na tak że, że za pro -
jek to wał „(…) trzy ol brzy mie do my, 
każ dy o dwóch pię trach, o miesz ka -
niach zło żo nych z 1 izby i kuch ni oraz 
dre wut nia mi, stud nia mi etc. (…)”2.  
Czyż by by ły to tzw. „do my die tlow -
skie” przy ul 3. Ma ja 42,44,46? Kto 
wie… Je stem pe wien, że dal sze szcze -
gó ły zwią za ne z so sno wiec kim okre -
sem ży cia Sza fe rów zo sta ną od kry te 
przez bar dziej ode mnie do cie kli wych 
po szu ki wa czy.  

Wróć my jed nak do oso by Wła dy -
sła wa Sza fe ra. Z ak tu chrztu4 N° 236 
z dnia 11 kwiet nia 1887 ro ku, z ksiąg 
me try kal nych pa ra fii św. Sta ni sła wa 
w Cze la dzi, do wia du je my się, że 
Wła dy sław Jó zef Sza fer uro dził 
się 23 lip ca 1886 ro ku we wsi So sno -
wiec o go dzi nie 4 po po łu dniu, ja ko 
syn Mie czy sła wa Sza fe ra – lat 33 
– po cho dzą ce go z Ra do mia, urzęd ni -
ka Ko lei Że la znej oraz Ma rian ny 
z Ra dzi wa now skch lat 23. Ro dzi ca -
mi chrzest ny mi by li Kon stan ty Ra -
dzi wi now ski (dzia dek ze stro ny mat -
ki) lat 50 i Fran cisz ka Bo raw ska. 

W do ku men cie tym znaj du je my 
pew ne nie ści sło ści – Mie czy sław 
Sza fer nie po cho dził z Ra do mia 
(w prze ci wień stwie do swo jej żo ny), 
nie był rów nież urzęd ni kiem ko le jo -
wym. Nie są to jed nak szcze gó ły 
istot ne. Od daj my po now nie głos M. 
Sza fe ro wi, któ ry w ta ki oto hu mo ry -
stycz ny spo sób wspo mi na oko licz no -
ści chrztu świę te go swe go sy na:  

„Tu, w So snow cu, w lip cu 1886 
ro ku przy był nam pierw szy syn Wła -
dy sław, dziś pro fe sor Uni wer sy te tu 
Ja giel loń skie go w Kra ko wie. Pa mię -
tam, że do chrztu trzy mał go mój teść 
Ra dzi wa now ski, a że chło pak był już 
spo ry, po cił się bie da czy sko, dźwi ga -
jąc nie sfor ne go bęb na do ko ścio ła 
na sta cji w So snow cu. Ten So sno -
wiec był ja kimś dzi wo lą giem wów -
czas, bo li czył 200005 lud no ści, nie 
po sia dał ani gmi ny wła snej, ani pa ra -
fii, bo i gmi na6 i pa ra fia by ły w Cze -
la dzi. To też ko le ja rze so sno wiec cy 
wła snym kosz tem zbu do wa li so bie 
ko śció łek, do któ re go co ty dzień 
zjeż dżał ksiądz z Cze la dzi, od pra wiał 
na bo żeń stwo i chrzcił bą ki ry czał tem, 
na akord. To też dro bia zgu te go ze -
bra ło się czę sto mno go i sta wa li wraz 
z ro dzi ca mi chrzest ny mi w ogon ku, 
aż na nich ko lej przyj dzie. W ta kim 
ogon ku i nasz Wła dek zo stał umiesz -
czo ny i bied ny Ra dzi wa now ski mu -
siał te go wiel ko lu da z pół go dzi ny 
na rę kach trzy mać, za nim go do gro -

na wier nych rzym sko ka to li ków nie 
za pi sał”2.  

O tym, ja kie by ły dal sze lo sy Wła -
dy sła wa Sza fe ra, piesz czo tli wie przez 
oj ca „bęb nem” na zwa ne go, do wie cie 
się Pań stwo z ar ty ku łu, któ ry po ja wi 
się w na stęp nym nu me rze „Ku rie ra”.  
 
Ar tur Pta siń ski, 
Cen trum In for ma cji Miej skiej   
 
Pod czas pi sa nia ar ty ku łu ko rzy sta łem z pu bli ka cji: Mie 
czy sław Sza fer „Mo je wspo mnie nia”, oprac. Je rzy 
Skrzyp czak – Mie lec 2016, ar ty kuł Krzysz to fa Hap ta sia 
„Ro dzi na Sza fe rów w świe tle ksiąg me try kal nych oraz 
in nych ma te ria łów źró dło wych”” w książ ce „W hoł dzie 
wiel ko ści Sza fe ra” pra ca zbio ro wa – Mie lec 2016.  
Ser decz ne po dzię ko wa nia za oka za ne wspar cie skła dam 
Pa nu Mar ko wi Szczur ko wi z Mu zeum Hi sto rii Re gio nal 
nej w Miel cu.  
 
1. Pewną ciekawostkę stanowi fakt, że będąca przez 
pewien czas gniazdem rodowym Szaferów Trzciana leży 
zaledwie 3 km od dawnej niemieckiej kolonii 
Hochenbach (obecnie wieś Czermin). To właśnie tam 
w 1884 roku urodził się zagłębiowski kronikarz Marian 
Kantor – Mirski.  
2. Cytat pochodzi z książki Mieczysław Szafer „Moje 
wspomnienia”, oprac. Jerzy Skrzypczak – Mielec 2016.  
3. Szaferowie utrzymywali serdeczne kontakty 
z Elżanowskimi. Przez pewien czas byli bliskimi 
sąsiadami. Konstanty Elżanowski pracował 
w sosnowieckiej komorze celnej jako pomocnik – asesor 
kolegialny buchaltera (info za wikizaglebie. pl).  
4. Dokument ten na światło dzienne wydobyła 
i opracowała genealog Jolanta Katarzyna Sikora (www. 
mtgmalopolska. org. pl), współpracująca z Archiwum 
Diecezji Sosnowieckiej. Stało się to możliwe dzięki 
zaangażowaniu pracowników Archiwum Diecezji 
Sosnowieckiej w Będzinie, do których zwróciłem się 
z prośbą o pomoc w poszukiwaniach.  
5. W roku 1886 Sosnowiec liczył ok. 9300 
mieszkańców, ale liczba ta szybko rosła, by w roku 1897 
przekroczyć 36000.  
6. Siedziba gminy znajdowała się w Gzichowie (obecnie 
w granicach Będzina). 

135 lat temu w Sosnowcu urodził się wybitny polski botanik profesor Władysław Szafer. Nazwany później „adwokatem przyrody” i „pierwszym ekologiem”. Od początku swej 
działalności szczególną uwagę przykładał do kwestii związanych z ochroną przyrody. Nie było wówczas i niestety nadal nie jest to zajęcie cieszące się uznaniem „większości”. 
Rzecz to niezrozumiała, bo jak już wiele lat temu zauważył pan profesor „ochrona przyrody (jest) ochroną człowieka”.  

Władysław Szafer z puszką botaniczną w czasie samotnej 
wycieczki, ok. 1904 r. Zdjęcie pochodzi ze wspomnianej już 
książki Władysława Szafera „Wspomnienia przyrodnika...”. 

Mieczysław Szafer, ojciec wybitnego botanika. Zdjęcie pochodzi z książki Władysława Szafera: „Wspomnienia przyrodnika.  
Moi profesorowie – moi koledzy – moi uczniowie” – Wydawnictwo Ossolineum 1973 r. 
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Jacek Durski    

Drugie „Okno” 
(wyd. Norbertinum, Lublin 2021)

Ja cek Dur ski (rocz nik 1943), 
wszech stron ny ar ty sta, upra 
wia ją cy ma lar stwo, gra fi kę, 
rzeź bę aż po po ezję i pro zę, jest 
już od wie lu lat znany 
mieszkańcom So snow ca. 
Uważ niej si czy tel ni cy nie gdy 
siej sze go SOSNartu za pew ne 
pa mię ta ją re pro duk cję kil ku je 
go prac i pu bli ka cję wie lu tek 
stów. Na zwi sko ar ty sty też za 
pew ne nie jest im ob ce. Otóż 
Ja cek Dur ski po sta no wił 
w swo im cza sie opu bli ko wać 
ob szer ną autobiografię, bo też 
ma o czym pi sać. Ży cie miał 
wszak burz li we, peł ne dra ma 

tycz nych zwro tów, jak że moc 
no wpi sa ne w naj now szą hi sto 
rię kra ju. Ca łość za ty tu ło wa na 
zo sta ła „Okno”. I wła śnie, do 
słow nie kil ka dni te mu, uka za ła 
się część dru ga. Część pierw sza 
tryp ty ku wy da na zo sta ła w ro 
ku 2019. Z za cie ka wie niem 
i z nie cier pli wo ścią ocze ku ję 
trze ciej czę ści. Być mo że obej 
mo wać bę dzie już okres ży cia 
zwią za ny z na szym mia stem. 
Tym cza sem część dru ga to la ta 
od 1970 do 1989, kie dy to au 
tor był miesz kań cem Ka to wic. 
 Książ kę prze czy ta łem jed nym 
tchem, bo też pi sa na jest po to 

czy stą pol sz czy zną, choć pro 
stą i nie kie dy „jędr ną”, co tyl ko 
do da je jej uro ku. Opo wia da 
o jak że cie ka wych cza sach 
– zwłasz cza po le cam młod 
szym czy tel ni kom, aby na bra li 
wy obra że nia o la tach 
siedemdziesiątych, tak że star 
szym, by mo gli po wspo mi nać 
– epi zo dach z ży cia ów cze snej 
bo he my, zma ga niach ar ty stów 
ze świa tem i z sa my mi so bą. 
Po tem przy szły la ta sta nu wo 
jen ne go. Ja cek Dur ski był na 
der moc no związany z ów cze 
snym ru chem opo ru. Jak to się 
skoń czy ło, nie zdra dzam, 

po pro stu za chę cam do lek tu ry. 
 Oczy wi ście, nie wszyst kie tre 
ści wpra wia ły mnie w rów ny 
za chwyt. Nie kie dy mia łem 
wat pli wo ści, czy au tor nie idzie 
nazbyt da le ko. Nie każ da z po 
sta ci w „Oknie” wy mie nia na 
i opi sa na mo że być w peł ni 
z te go za do wo lo na. Au tor jest 
bez kom pro mi so wy, szcze ry 
i ope ru je au ten tycz ny mi na zwi 
ska mi. Tu nie ma nic z plot ki, 
nie do po wie dzeń czy za ka mu 
flo wa nych alu zji. No i nie kie dy 
szcze rość – tak że wo bec sie bie 
(to przecież au to bio gra fia) 
– znaj du je się jak by na gra ni cy 

oby czaj no ści. Być mo że prze 
sa dzam. Mo że w dzi siej szych 
cza sach to już nie ra zi. Tak czy 
ina czej czy ta się do brze. 
 Bo ha te ra mi są ar ty ści róż nej 
„ma ści”, ci wy bit ni i ci mniej wy 
bit ni, tak że lu dzie z ich bli skie go 
i dal sze go oto cze nia. Ma się ro 
zu mieć, dominują oso by zwią 
za ne z Ka to wi ca mi przede 
wszyst kim, ale nie tyl ko. Wie lu 
z nich to po sta ci liczące się 
w ska li ogól no pol skiej. Nie bra 
kło też kil ku na zwisk so sno wi 
czan, jak że zna nych w owych 
la tach. Prze mil czę o ko go cho 
dzi – od sy łam do książ ki. toko

7 lipca w wieku 82 lat zmarł Józef Gałeczka, legendarny piłkarz i trener. Z kolei kilka dni temu pożegnaliśmy Franciszka Wszołka (miał 98 lat), charyzmatycznego 
prezesa klubu w okresie największej świetności – od roku 1962 do 1966. Sylwetki obu wielce zasłużonych dla sosnowieckiego sportu i nie tylko osób prezentujemy 
na łamach „KM”.

Odeszły legendy piłkarskiego Zagłębia

Ga łecz ka był jed ną z ikon pił kar skie -
go Za głę bia. W bar wach so sno wiec -
kie go klu bu w ów cze snej I li dze 
strze lił 98 bra mek w 253 me czach. 
W 1964 ro ku uzy skał ty tuł kró la 
strzel ców. Za li czył rów nież 18 me -
czów w re pre zen ta cji Pol ski, strze lił 
w niej 5 bra mek. Po za So snow cem 
wy stę po wał jesz cze w Pia ście Gli wi -
ce i fran cu skim US Bo ulo gne Côte 
d'Opa le. Wraz z Za głę biem wy wal -
czył 4-krot nie Pu char Pol ski ja ko 
je dy ny w klu bie z So snow ca. Dwa 
ra zy się gnął po PP ja ko za wod nik 
i dwa ra zy ja ko tre ner. Miał wkład 
w naj więk sze suk ce sy klu bu. Zaj -
mo wał z nim miej sca na po dium 
mi strzostw Pol ski. Ni gdy jed nak 
nie da ne mu by ło cie szyć się z mi -
strzo stwa Pol ski. Po za koń cze niu 
ka rie ry pił kar skiej był szko le niow -
cem so sno wiec kiej dru ży ny. 
– Wiel ka postać pol skiej pił ki, nie 
tyl ko Za głę bia. Wspa nia ły pił karz, 
tre ner i wy cho waw ca. Je go odej ście to 
strasz na wia do mość – prze ka zał Le -
szek Ba czyń ski, ho no ro wy pre zes 
Za głę bia. – Był mo im men to rem. 
Przy nim za czy na łem pra cę szko le -
nio wą, by łem je go asy sten tem. Wzo -
ro wa łem się na nim. Mo gę po wie -
dzieć, że był mo im przy ja cie lem 
– do da je Ba czyń ski. – Świet ny tre ner, 
superczłowiek. Wy ma ga ją cy ja ko 
tre ner, rze czo wy, kom pe tent ny, 
a do te go z wiel ką kla są ja ko czło wiek 
– wspo mi nał Woj ciech Są czek, by ły 
pił karz Za głę bia. 

Jó zef Ga łecz ka do koń ca swo ich 
dni żył Za głę biem. – Był na bie żą co 
z tym, co się dzia ło w klu bie. Oddał 
ser ce Za głę biu – pod kre śla Ba czyń ski. 

Ga łecz ka był Ślą za kiem, ale w So -
snow cu od na lazł się bez pro ble mu i to 
sto li ca Za głę bia by ła je go do mem 
do ostat nich dni. Do Za głę bia tra fił 
po okre sie gry w Pia ście Gli wi ce oraz 
po by cie w Au stra lii. Do So snow ca 
ściągnął go oczy wi ście pre zes Fran ci -
szek Wszo łek, któ ry wy my ślił dla klu -
bu z So snow ca na zwę Za głę bie. – Sie -
dzia łem w ga bi ne cie u pre ze sa Wszoł -
ka, mó wi łem m. in., że mam nie odro -
bio ne woj sko, że chcę spró bo wać sił 
w naj wyż szej li dze. Pre zes ki wał gło -
wą, ki wał, a w pew nym mo men cie 
chwy cił za słu chaw kę te le fo nu. Od ju -
tra pra cu je u was pan Ga łecz ka Jó zef. 
W mi nu tę za ła twił mi pra cę w ko pal ni 
„Cze ladź”. Od kła da słu chaw kę, a ja 
ucie szo ny spy ta łem: „To o któ rej ju tro 
mam przyjść? „O je de na stej, na tre -
ning Za głę bia”. „No do brze, a o któ -

rej mam przyjść na ko pal nię do ro bo -
ty?”. „Do klu bu przyjdź syn ku, od tej 
po ry to bę dzie two ja ro bo ta” – wspo -
mi nał w jed nej z roz mów swo je po -
cząt ki w So snow cu Ga łecz ka, je den 
z naj lep szych pił ka rzy w hi sto rii klu -
bu. Sły nął ze świet nej gry gło wą, 
bram ki tak zdo by wa ne by ły je go nu -
me rem po pi so wym. 

– Ga łecz ka? Prze chwy ci łem go, gdy 
scho dził z okrę tu Ba to ry, któ rym przy -
pły nął do Pol ski z Au stra lii. W po ło wie 
tra pu już był nasz. Po tem ścią ga łem in -
nych. Tak bu do wa ło się wiel kie Za głę -
bie – wspo mi nał z ko lei trans fer Ga -
łecz ki do Za głę bia Wszo łek. 

Fran ci szek Wszo łek wy warł 
ogrom ny wpływ na roz wój i suk ce sy 
spor to we Za głę bia, był je go pre ze -
sem i współ za ło ży cie lem. To pod je -
go rzą da mi Za głę bie świę to wa ło 

dwu krot nie wi ce mi strzo stwo Pol ski 
i dwa Pu cha ry Pol ski, a w 1964 ro ku 
by li naj lep si w tzw. Pu cha rze ame ry -
kań skiej In ter li gi. 

Po cho dził z Gor lic. Był m.in. bu -
dow ni czym fa bry ki Gli nik w Gor li cach, 
dy rek to rem ko pal ni Wu jek w Ka to wi -
cach oraz wi ce mi ni strem gór nic twa 
i ener ge ty ki, sze fem Gór nic twa Naf to -
we go i Ga zo we go oraz sze fem Fa bry ki 
Ma szyn Gór ni czych. Dał się rów nież 
po znać ja ko mi ło śnik spor tu. Naj pierw 
współ two rzył Za głę bie, któ re by ło kon -
ty nu ato rem tra dy cji pił kar skich w So -
snow cu od 1906 ro ku, a w póź niej szych 
la tach GKS Ty chy. Po sta wił na nie go 
Edward Gie rek. To wła śnie póź niej -
szy I se kre tarz wi dział w nim twór cę 
spor to wej po tę gi w So snow cu. 

25 stycz nia 1962 ro ku pod czas 
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw czo -

-Wy bor cze go uchwa lo no no wą na -
zwę klu bu. Od tej po ry Stal So sno -
wiec za stą pi ło Za głę bie, a ste ry 
w klu bie prze jął wła śnie Wszo łek, 
bę dą cy wów czas dy rek to rem Zjed -
no cze nia Prze my słu Wę glo we go 
– zrze sza ją ce go 11 ko palń – któ re 
mia ły ło żyć na sport. – Do pre ze so -
wa nia na mó wił mnie Edward Gie -
rek, wte dy I se kre tarz PZPR w wo je -
wódz twie ka to wic kim. Cią gle po -
wta rzał, że mam ta lent or ga ni za cyj -
ny. Ka pi ta łem by ły ko pal nie, któ re 
wy do by wa ły 25 mi lio nów ton wę gla 
rocz nie. W je go ga bi ne cie my śle li -
śmy nad na zwą. Gie rek cho dził wo -
kół sto łu, a kil ku je go naj bliż szych 
współ pra cow ni ków – w tym ja – pro -
po no wa ło róż ne na zwy. Na po cząt ku 
miał to być Klub Spor to wy So sno -
wiec. Gie rek chciał jed nak na wią zać 
do gór nic twa, ale nie chciał iść na ła -
twi znę i pójść śla dem Za brza, któ re 
po sta wi ło na Gór ni ka. Rzu ci łem 
wte dy: Za łóż my Gór ni czy Klub 
Spor to wy Za głę bie. Ko pal nie ma my 
w ca łym re gio nie, niech klub też bę -
dzie wi zy tów ką re gio nu. Gier ko wi 
ten po mysł się spodo bał i tak zo sta ło 
Za głę bie. Każ da z je de na stu ko palń 
mia ła swo je za da nia. Jed ni zaj mo wa li 
się trans por tem, in ni sprzę tem spor -
to wym, a jesz cze in ni od po wia da li 
za utrzy ma nie i roz bu do wę obiek -
tów. Pił ka rze mie li się tyl ko sku pić 
na grze i tak by ło. Zmia ny przy nio sły 
efekt, szyb ko przy szły suk ce sy 
– wspo mi nał po la tach le gen dar ny 
pre zes, któ ry spo czął na cmen ta rzu 
w ro dzin nych Gor li cach. 

 
Oprac. Krzysztof Polaczkiewicz

Pożegnaliśmy Józefa Gałeczkę i Franciszka Wszołka

Dwie legendy na wspólnej fotografii. Franciszek Wszołek (szósty z prawej) wraz z piłkarzami Zagłębia na Stadionie Ludowym. Ósmy 
z prawej Józef Gałeczka. Prezesa i piłkarza oddzielał wówczas Zbigniew Myga, inny znakomity piłkarz sosnowieckiego klubu.

arc Zagłębie Sosnow
iec



Krót ko trwa ła przy go da pił ka rek 
Czar nych z eu ro pej ski mi roz -
gryw ka mi. Mistrz Pol ski 
w pierw szym me czu tur nie ju 
eli mi na cyj ne go uległ wę gier -
skie mu Fe rencváro si TC Bu -
da peszt i od padł z dal szej ry wa li -
za cji. Po me czu z po sa dą po że -
gnał się tre ner so sno wi cza nek, 
Se ba stian Stem plew ski. 

Na Sta dio nie Lu do wym od był 
się tur niej eli mi na cyj ny Li gi Mi -
strzyń. Czar ne w pierw szym me -
czu prze gra ły z eki pą z Bu da -
pesz tu 1:2. W me czu de cy du ją -
cym o awan sie do ko lej nej fa zy 
roz gry wek Wę gier ki mu sia ły 
uznać wyż szość Vlla zni Shko dër. 
Mistrz Al ba nii zmie rzy się te raz 
z dru ży ną Ju ven tu su Tu ryn. Fe -
rencváro si w me czu z Czar ny mi 
ob jął pro wa dze nie w 17. mi nu cie 
gry. Gdy w 50. mi nu cie wy rów -
na ła Patrícia Fi sche rová, Sta dion 
Lu do wy eks plo do wał ra do ścią. 
Mecz oglą da ło po nad 2 tys. wi -
dzów, co jak na re alia ko bie cej 
pił ki, to na praw dę świet ny wy -

nik! Nie ste ty, pięć mi nut póź niej 
ry wal ki za da ły ko lej ny cios, 
po któ rym Czar ne już się nie 
pod nio sły… 

Kil ka dni po me czu po sa dą 
za po raż kę za pła cił tre ner Stem -
plew ski. – To kon se kwen cja od -
pad nię cia na szej dru ży ny już  

w 1. run dzie Li gi Mi strzyń 
po po raż ce z bar dzo prze cięt nym, 
zda niem za rzą du, ry wa lem 
– prze ka za li wło da rze klu bu 
w uza sad nie niu de cy zji. Tym cza -
so wym tre ne rem Czar nych zo stał 
do tych cza so wy asy stent Stem -
plew skie go, Łu kasz Woj ta la. KP

Krzysztof Polaczkiewicz 
 
Po prze gra nym 2:3 me czu 
z GKS-em Ka to wi ce – do prze -
rwy Za głę bie pro wa dzi ło na 
wy jeź dzie 2:0 – Ar ka diusz 
Chę ciń ski, pre zy dent So snow -
ca za po wie dział, że nad cho dzi 
czas roz li czeń w klu bie, w któ -
rym pa kiet więk szo ścio wy ma 
mia sto, a kon kre ty po zna my 
na po cząt ku wrze śnia. By ły już 
pre zes Ja ro szew ski po sta no wił 
przy spie szyć czas roz li czeń 
i sam po dał się do dy mi sji, któ ra 
tym ra zem zo sta ła przy ję ta. 
Mar cin Ja ro szew ski dwa la ta te -
mu, 26 sierp nia 2019 ro ku tak -
że po dał się do dy mi sji. Jak 
wów czas tłu ma czył „(…) po -
wo dem de cy zji są spra wy oso bi -
ste, ale przede wszyst kim fakt, 
że od dłuż sze go cza su mia łem 
po czu cie, że klub pod mo im 
kie run kiem nie roz wi jał się”. 
Wte dy do dy mi sji jed nak nie 
do szło, choć zgod nie z za po -
wie dzią miał spra wo wać swo ją 
funk cję tyl ko do koń ca wrze -
śnia 2019. Osta tecz nie Ja ro -

szew ski od stą pił od tej de cy zji 
po na mo wach pre zy den ta So -
snow ca i jak sam przy znał, do -
szedł do wnio sku, że w tych 
trud nych cza sach nie mo że zo -
sta wić klu bu i po sta no wił zo -
stać. Tym ra zem od de cy zji 
o odej ściu nie ma już od wo ła -
nia. – Dzię ku ję wszyst kim, 
z któ ry mi pra co wa łem 
za wspól ne prze ży wa nie – kie -
dyś – wspa nia łych, a po tem 
– nie ste ty – gorz kich chwil. 
Tych dru gich by ło w ostat nich 
dwóch la tach wię cej, nie po tra -
fi łem wy pro wa dzić dru ży ny 
z im pa su, nie koń czą ce go się 
kry zy su. Pa sja sta ła się ob se sją 
i nie za uwa ży łem, kie dy „ze sce -
ny zejść” i ro bię to pew nie 
za póź no. Swo je mu na stęp cy 
ży czę, by do ko nał z na szym 
klu bem ko lej ne go sko ku ja ko -
ścio we go i za peł nił no wy bu du -
ją cy się dom Za głę bia. A gdy 
już awan su je do Eks tra kla sy, 
uznał to za etap, a nie cel. Do 
was, kibiców, ape lu ję, by ście te -
raz się szcze gól nie zmo bi li zo -
wa li. Za głę bie to my wszy scy, 

ale przede wszyst kim wy. 
Przed na mi trzy me cze u sie bie 
i tyl ko 3 punk ty stra ty do  
6. miej sca. Ma my na praw dę 
bar dzo do brych za wod ni ków, 
świet ne go tre ne ra, ale gdzieś 
się… za gu bi li śmy. Po móż cie 
dru ży nie, by ko niec se zo nu był 
dla nas wszyst kich speł nie niem 
ma rzeń – prze ka zał ustę pu ją cy 
pre zes. Mar cin Ja ro szew ski  
był pre ze sem Za głę bia od  
13 czerw ca 2013 ro ku. W tym 
cza sie klub m.in. awan so wał 
na za ple cze eks tra kla sy, a w se -
zo nie 2017/2018 uzy skał prze -
pust kę do gry w eks tra kla sie. 
Nie ste ty, by ły też gor sze mo -
men ty, jak spa dek z eks tra kla sy, 
a w dwóch ostat nich se zo nach 
wal ka o utrzy ma nie I -li go we go 
by tu. W no wy se zon ze spół 
wszedł po now nie w kiep skim 
sty lu. W pię ciu me czach 
pod rzą da mi Ja ro szew skie go 
ze spół zdo był czte ry punk ty. 

No wy pre zes Za głę bia jest 
ab sol wen tem Aka de mii Eko -
no micz nej w Ka to wi cach – spe -
cja li za cja mię dzy na ro do we sto -
sun ki eko no micz ne, a o swo ją 
edu ka cję do dat ko wo za dbał 
w Wyż szej Szko le Ofi cer skiej 
w Po zna niu i West Kent Col le -
ge w An glii. Od li sto pa da 2013 
ro ku zwią za ny był z ma ło pol ską 
Aka de mią Pił kar ską Mam Ta -
lent Krze szo wi ce oraz pro jek -
tem skau tin go wym APMT 
Pol ska. We wrze śniu 2018 ro -
ku do łą czył do Aka de mii Za -
głę bia, pra cu jąc naj pierw ja ko 
ma na ger, na stęp nie wi ce pre zes, 
a na po cząt ku sierp nia te go ro -
ku ob jął sta no wi sko dy rek to ra 
za rzą dza ją ce go Zagłębiem S.A. 
Pre zes Gi rek jest po my sło daw -
cą Za głę biow skiej Aka de mii 
Roz wo ju In dy wi du al ne go, 
a tak że twór cą pro jek tów Za -
głę bie Ta len tów i Za głę bie Dą -
brow skie oraz pro gra mu spo -
łecz ne go Per Aspe ra Ad Astra. 

Łu kasz Gi rek jest wy cho -
wan kiem Sar ma cji Bę dzin. No -
wy pre zes był rów nież za wod ni -
kiem RKS Gro dziec Bę dzin, 
a swo je pierw sze w ży ciu tre nin -
gi od by wał pod okiem Ja ro sła -
wa Ją de ra w gru pach na bo ro -
wych Za głę bia So sno wiec.
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reklama

Prezes Zagłębia 
powiedział pas

24 sierpnia z funkcji prezesa piłkarskiego Zagłębia zrezygnował Marcin Jaroszewski. 
Tę funkcję sprawował przez 98 miesięcy i 11 dni. Jego następcą został Łukasz Girek, 
dotychczasowy wiceprezes Akademii Zagłębia Sosnowiec.

Łukasz Girek pokieruje klubem Zagłębie Sosnowiec. 

ar
c

Nie ma awansu, nie ma trenera
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ILONA CEBO-KUBICZEK  
adwokat

Piecza 
nad dzieckiem 
podczas sądowych 
kontaktów 
z małoletnim 

Kon tak ty z ma ło let nim przy słu gu ją upraw nio ne mu 
do nich nie za leż nie od po sia da nia lub nie atry bu tu wła 
dzy ro dzi ciel skiej. Jed nak że z dru giej stro ny pod czas re 
ali za cji kon tak tów nie jed no krot nie oso ba upraw nio na si 
łą rze czy mu si po dej mo wać de cy zje, któ re bez wąt pie 
nia moż na za kwa li fi ko wać ja ko bę dą ce prze ja wem spra 
wo wa nia pie czy nad dziec kiem. 

Przede wszyst kim pa mię tać na le ży, że pie cza 
nad oso bą dziec ka jest jed nym z ele men tów spra wo wa 
nej nad nim wła dzy ro dzi ciel skiej, a za tem jest nie za leż 
na od pra wa do kon tak tów z dziec kiem. Spo śród po zo 
sta łych upraw nień ro dzi ców pie cza nad oso bą dziec ka 
wy róż nia się jed nak że tym, iż cha rak te ry zu je obo wiąz ki 
i upraw nie nia do ty czą ce ele men tu oso bo we go ma ło let 
nie go, tj. dba nie o je go roz wój psy chicz ny i fi zycz ny, 
o zdro wie, o od po wied nie wy cho wa nie i kie ro wa nie ma 
ło let nim. Kon kre ty zu jąc: pie cza nad dziec kiem to obo 
wią zek za pew nie nia mu za rów no od po wied nich wa run 
ków by to wych, w któ rych się wy cho wu je, a więc dba 
nie o je go na le ży te wy ży wie nie, ubra nie, le cze nie, kształ 
ce nie, ale tak że tro ska o je go roz wój w aspek cie in te lek 
tu al nym po przez kształ to wa nie oso bo wo ści dziec ka 
i roz wi ja nie pre dys po zy cji in te lek tu al nych. Pie cza ozna 
cza za tem, że ro dzic de cy du je o miej scu po by tu dziec ka, 
o je go za ję ciach po za lek cyj nych, ogól nie nad zo ru je tryb 
je go ży cia. 

 Pie cza i jej za kres ma bez po śred ni i nie ba ga tel ny 
wpływ na na sze pra wa i obo wiąz ki ja ko ro dzi ca. W sy 
tu acji, gdy ży je my w roz łą cze niu z dru gim ro dzi cem, któ 

re mu przy słu gu je peł nia wła dzy ro dzi ciel skiej, to ja snym 
jest, że gdy za bie ra na sze wspól ne dziec ko na spo tka nie 
po za miej scem za miesz ka nia ma ło let nie go, ma pra wo 
po dej mo wać wszel kie de cy zje do ty czą ce oso by dziec 
ka, jak też po no si za nie peł ną od po wie dzial ność. Pra wo 
do kon tak tów przy słu gu je nie tyl ko ro dzi com, ale rów 
nież in nym oso bom wy mie nio nym w art. 1136 k. r. o.  

Oczy wi stym jest, że za bie ra nie ma ło let nie go po 
za miej sce je go sta łe go po by tu wią że się z prze ję ciem 
od po wie dzial no ści za nie go. Cho dzi prze cież o moż li 
wość de cy do wa nia w cza sie kon tak tu o za cho wa niach 
dziec ka, je go bie żą cych po trze bach oraz je go le cze niu. 
Kwe stie te na bie ra ją do nio sło ści w szcze gól no ści, gdy 
pod czas kon tak tu dziec ko wy jeż dża za gra ni cę. Z te go 
wzglę du na le ży pa mię tać, aby prze wi dzieć moż li wość 
wy stą pie nia opi sy wa nych sy tu acji w mo men cie orze ka 
nia przez sąd o ogra ni cze niu wła dzy ro dzi ciel skiej i wy 
mie nić w tre ści po sta no wie nia spra wo wa nie bie żą cej 
pie czy pod czas kon tak tów. 

Nie ste ty, wspo mnia ne wy żej orze cze nie są du nie bę 
dzie moż li we w sy tu acji po zba wie nia ro dzi ca wła dzy ro 
dzi ciel skiej, al bo wiem nie moż li wym by ło by po wie rze nie 
mu obo wiąz ku pie czy nad dziec kiem. Ana lo gicz nie kwe 
stia przed sta wia się w przy pad ku in nych osób upraw nio 
nych do kon tak tu, a wy mie nio nych w art. 1136 k. r. o.,  
np. dziad ków. Oso by te nie po no szą rów nież od po wie 
dzial no ści na za sa dzie art. 427 k.c. z ty tu łu wi ny w nad 
zo rze, a więc za wszel kie szko dy wy rzą dzo ne przez ma 
ło let nie go pod czas trwa nia tych że spo tkań od po wia dał 
bę dzie, nie ste ty, ro dzic sprawujący wła dzę ro dzi ciel ską 
i bie żą cą pie czę. 

Bez sprzecz nie jest to ar gu ment, któ ry zde cy do wa nie 
prze ma wia prze ciw ko re gu lo wa niu kon tak tów osób nie 
dy spo nu ją cych wła dzą ro dzi ciel ską po za miej scem za 
miesz ka nia ma ło let nie go. 

Moż na je dy nie po stu lo wać za in ge ren cją usta wo daw 
cy co do opi sa nej kwe stii. De le ge fe ren da na le ży opto 
wać za wpro wa dze niem usta wo we go po wie rze nia pie 
czy i nad zo ru każ de mu pod mio to wi upraw nio ne mu 
do kon tak tu, któ re mu przy słu gu je pra wo za bie ra nia ma 
ło let nie go po za je go miej sce za miesz ka nia. 

Nieautoryzowana 
transakcja 
płatnicza 

W do bie in for ma ty za cji do ko ny wa nie trans ak cji płat 
ni czych on li ne jest czyn no ścią po wszech ną. Nie ste ty, 
mo że zda rzyć się tak, że bez wie dzy i zgo dy użyt kow 
ni ka – po sia da cza ra chun ku pie nią dze „znik ną z ra 
chun ku” lub je go stan zo sta nie uszczu plo ny w dro dze 
nie au to ry zo wa nej trans ak cji. War to za tem wie dzieć, 
ja kie pra wa przy słu gu ją kon su men to wi – płat ni ko wi 
w ra zie, gdy pad nie np. ofia rą cy ber prze stęp cy, któ ry 
do ko na nie au to ry zo wa nej trans ak cji płat ni czej.  

Zgod nie z prze pi sa mi usta wy o usłu gach płat ni 
czych – trans ak cję płat ni czą uwa ża się za au to ry zo 
wa ną, je że li płat nik wy ra ził zgo dę na wy ko na nie 
trans ak cji płat ni czej w spo sób prze wi dzia ny w umo 
wie mię dzy płat ni kiem a je go do staw cą. Zgo da mo że 
do ty czyć tak że ko lej nych trans ak cji płat ni czych.  

Nieautoryzowaną trans ak cją bę dzie np. zle ce nie 
prze le wu, na któ ry płat nik – kon su ment bę dą cy po 
sia da czem ra chun ku nie wy ra ził zgo dy. Naj waż niej 
szym ele men tem trans ak cji płat ni czej jest zgo da płat 
ni ka. Każ da sy tu acja ubyt ku środ ków na ra chun ku 
bez zgo dy płat ni ka sta no wi nie au to ry zo wa ną trans 
ak cję płat ni czą.  

Już sam fakt wy stą pie nia nieautoryzowanej 
trans ak cji płat ni czej po wo du je, że do staw ca płat ni 
ka, naj czę ściej bank, ma obo wią zek zwró cić kwo tę 
trans ak cji w prze wi dzia nym pra wem ter mi nie. Ter 
min ten okre śla się po tocz nie na zwą „D+1” i ozna 
cza, że środ ki po win ny wró cić na kon to płat ni ka 
do koń ca dnia ro bo cze go na stę pu ją ce go po dniu 
stwier dze nia wy stą pie nia nie au to ry zo wa nej trans 
ak cji płat ni czej. Jest je den wy ją tek od opi sa nej re 
gu ły, gdy do staw ca płat ni ka – np. bank ma uza sad 
nio ne i na le ży cie udo ku men to wa ne pod sta wy, aby 
po dej rze wać oszu stwo płat ni ka i po in for mu je o tym 

w for mie pi sem nej or ga ny po wo ła ne do ści ga nia 
prze stępstw po li cję czy pro ku ra tu rę. 

Moż li wość do ma ga nia się zwro tu na leż no ści utra 
co nej w wy ni ku nie au to ry zo wa nej trans ak cji płat ni 
czej jest ogra ni czo na w cza sie, któ ry wy no si 13 mie 
się cy od stwier dze nia nie au to ry zo wa nej trans ak cji.  

Bar dzo ko rzyst nie dla płat ni ka jest rów nież roz 
ło żo ny cię żar do wo du, że zo sta ła wy ko na na au to 
ry zo wa na trans ak cja płat ni cza. To do staw ca użyt 
kow ni ka, np. bank ma obo wią zek udo wod nie nia, że 
trans ak cja by ła au to ry zo wa na. Przy czym bar dzo 
istot ne jest po ję cie au to ry za cji opar tej na zgo dzie 
płat ni ka w od róż nie niu do uwierzytelnienia czy li 
uży cia/ wy ko rzy sta nia wia do mo ści sms owych, ko 
dów, ha seł, lo gi nów. Au to ry za cja jest pro ce sem 
opar tym na wo li płat ni ka i do udo wod nie nia zgo dy 
nie wy star czy wy ka za nie, że zo sta ło uży te ha sło 
czy kod. Uży cie ko du czy ha sła mo że na stą pić tak 
że przez cy ber prze stęp cę, np. ha ke ra. Stąd istot ne 
jest wy ka za nie przez bank zgo dy płat ni ka na trans 
ak cję, a nie sa me go uwierzytelnienia trans ak cji. Mo 
że tak że zda rzyć się, że sam płat nik przy czy ni się 
do po wsta nia nie au to ry zo wa nej trans ak cji i wi 
na bę dzie le ża ła po je go stro nie. Na to miast usta le 
nie od po wie dzial no ści płat ni ka i je go umyśl ne go 
dzia ła nia czy ra żą ce go nie dbal stwa po win no na stą 
pić po zwro cie środ ków bę dą cych przed mio tem 
nie au to ry zo wa nej trans ak cji.  

Ter min roz pa trze nia re kla ma cji w przy pad ku nie 
au to ry zo wa nej trans ak cji płat ni czej wy no si 15 dni ro 
bo czych.  

Oprócz zgło sze nia pro ble mu do ty czą ce go nie au 
to ry zo wa nej trans ak cji płat ni czej w ban ku, war to tak 
że za wia do mić or ga ny ści ga nia, np. po li cję czy pro ku 
ra tu rę, a tak że ze spół CERT: www.cert.pl.  

 Ze spół CERT Pol ska dzia ła w struk tu rach NASK 
– Pań stwo we go In sty tu tu Ba daw cze go, pro wa dzą 
ce go dzia łal ność na uko wą, kra jo wy re jestr do men. pl 
i do star cza ją ce go za awan so wa ne usłu gi te le in for ma 
tycz ne. CERT Pol ska to pierw szy po wsta ły w Pol sce 
ze spół re ago wa nia na in cy den ty. 

AD RIAN NA PEĆ  
rzecz nik praw kon su men ta

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZIADWOKAT RADZI
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Poziomo: 1 – Feel, Bajm lub Modern Talking, 5 – dodatek 
do pucharu, 8 – chroni podejrzanego, 9 – drobna rólka 
w filmie, 10 – miał cudowną lampę, 11 – kierunek w malarstwie 
abstrakcyjnym, 12 – komórka nerwowa, 14 – zagadka,  
16 – biały w kinie, 17 – kurtka Eskimosa, 19 – waluta w czasach 
Janosika, 21 – przeszły, teraźniejszy lub przyszły, 22 – odgłos 
z chlewika, 25 – tam pograsz w ruletkę, 28 – wydawca,  
29 – łoskot, łomot, 30 – zna się na zwierzakach, 32 – błękitny 
w zbożu, 34 – rodzina słynnych włoskich lutników, 35 – włókno 
na żagle, 36 – „biblia” w judaizmie, 37 – z tablicą i ławkami,  
38 – płyną po niebie, 39 – żółty narcyz. 
 
Pionowo: 1 – słodki to batat, 2 – bazgrze nim kura, 3 – na pace 
ciężarówki, 4 – upodabnianie się zwierząt do otoczenia,  
5 – najtrwalszy minerał, kamień szlachetny, 6 – horror 
Hitchcocka, 7 – wyższy urzędnik w dawnych Chinach,  
13 – tajemnicze, ustronne miejsce, 15 – w starożytnym Rzymie 
walczył na arenie, 18 – imię dżentelmena włamywacza,  
20 – hiszpański burmistrz, 23 – część samolotu lub... ptaka,  
24 – jest nim aligator, 26 – harmonijka ustna, 27 – kłopot,  
28 – muzeum w Sankt Petersburgu, 31 – w muzyce oznacza 
szeroko, bardzo powoli, 33 – Alain, francuski aktor. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 7/2021, ZAGŁĘBIOWSKI PARK SPORTOWY 
Ze zwycięzcami w celu odbioru nagrody skontaktujemy się telefonicznie.  
UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie z podaniem imienia i numeru telefonu. 
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KUPON 
krzyżówka nr 8/2021

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 

Marcin Margielewski  

Dubaj krwią zbudowany  
(Wyd. Prószyński i Ska)

 NAGRODY UFUNDOWAŁO WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA.

Porażający los ludzi, którzy 
poświęcają swoje życie, by 
inni mogli swoje wieść 
w luksusie. Biedni, brudni, 
umęczeni i kompletnie 
niewidzialni dla bogatych 
mieszkańców i turystów 
odwiedzających Dubaj. Setki 
tysięcy robotników 
pracujących przy budowie 
zachwycających świat 
budynków każdego dnia 
ryzykują życie w ciężkich 
warunkach i śmiertelnym 
upale. Transportowani 
do pracy jak bydło, 
mieszkający 
w przypominających ciężkie więzienie obozach. Tracą zdrowie, 
a często życie, składając je na ołtarzu pychy, jaką napawa władców 
budowana przez nich metropolia.  
Oficjalnie tylko nieliczni giną na budowach. Dane podawane są rzadko 
i tylko wtedy, gdy nie da się ich ukryć, ale ambasady liczą każdego 
zmarłego obywatela. I każdego roku giną ich tu tysiące. Samobójstwa, 
choroby, udary, zawały, zatrucia. Historie kilku z setek tysięcy 
budowniczych Dubaju opowiada Marcinowi Margielewskiemu polski 
inżynier, który przez lata pracował dla największych deweloperów 
działających na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich.  
 
Data wydania: 28.09.2021 r. 

Laurence Rees   

Auschwitz. Naziści 
i ostateczne rozwiązanie  
(Wyd. Prószyński i Ska)

We wstrząsającej 
książce, której pierwsza 
publikacja zbiegła się 
z 60. rocznicą 
wyzwolenia obozu 
AuschwitzBirkenau, 
znany pisarz 
i dziennikarz Laurence 
Rees przedstawia jego 
historię. Opisuje, w jaki 
sposób z obozu dla 
polskich więźniów 
politycznych 
przeobraził się 
w miejsce kaźni 
i największego 
ludobójstwa w historii, 
w którym życie straciło 
ponad milion Żydów.  
Rees umieszcza historię obozu oświęcimskiego w szerszym 
kontekście historii Holokaustu, dowodząc, że KL Auschwitz 
stanowił bardzo ważny element zbrodniczego przedsięwzięcia, 
którego celem było „ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej”. 
Wnikliwie analizuje również psychikę i sposób rozumowania 
najważniejszych postaci hitlerowskiej machiny zagłady, ujawnia 
nieznane wcześniej, wstrząsające fakty z obozowego życia.  
 
Data wydania: 16.09.2021 r.

Helen J. Rolfe    

Zaopiekuj się mną  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Czy prawdziwa 
miłość zdarza się 
częściej niż raz 
w życiu? Maddie 
Kershaw wcale nie 
jest przekonana. 
W ataku 
terrorystycznym 11 
września 2001 roku 
życie stracił chłopak, 
którego uważała 
za tego jedynego 
– był jej wielką 
miłością. Od tamtej 
pory Maddie sądzi, 
że jedyne, co jej 
zostało, to 
wdawanie się 
w liczne romanse.  
Pewnego dnia 
jednak na przyjęcie 
urodzinowe dla 
stulatki przez 
pomyłkę przywozi… erotyczny tort. To zdarzenie w zaskakujący 
sposób wywraca jej życie do góry nogami – na uroczystości 
poznaje Evana, mężczyznę, dzięki któremu znów zaczyna wierzyć, 
że w miłości i ona może dostać drugą szansę. 
 
Data wydania: 24.08.2021 r. 



Aż 130 prac gra ficz nych naj -
bar dziej zna nych i ce nio nych 
ar ty stów no wej sztu ki, czy li Ar -
man da Gu il lau mi na, Édo uar -
da Ma ne ta, Au gu sta Re no ira, 
Al fre da Si sleya, Pau la Cézan -
ne’a, Ed ga ra De ga sa, Pau la 
Gau gu ina, Hen ri de To ulo use -
-Lau tre ca zo sta nie za pre zen to -
wa nych na wy sta wie za ty tu ło -

wa nej „Od Ma ne ta do Cézan -
ne'a” w Pa ła cu Scho ena Mu -
zeum w So snow cu.  

Do naj cen niej szych na le żą 
cy kle: E. De ga sa „Ro dzi -
na Car di nal” (1877-1878), H. 
de To ulo use -Lau tre ca „U stóp 
gó ry Sy naj” (1898), Pau la Gau -
gu ina „Wczo raj i dziś” (1902-
1903). Dzię ki ta len to wi naj -

więk szych mi strzów im pre sjo -
ni zmu i post im pre sjo ni zmu 
nie mal na ma cal na jest at mos -
fe ra ów cze sne go Pa ry ża. Pra ce 
pre zen tu ją wi ze run ki ak to rów, 
po sta ci z wyż szych sfer i zwy -
kłych miesz kań ców. Uda ło się 
na nich za trzy mać ulot ne mo -
men ty co dzien no ści. Naj więk -
szy zbiór sta no wią gra fi ki Ed ga -
ra De ga sa, któ ry w la tach 1877-
78 wy ko nał mo no ty pie – ilu stra -
cje do po wie ści swo je go przy ja -
cie la Lu do vi ca Halévy’ego „Ro -
dzi na Car di nal”. Po wieść w sa -
ty rycz ny spo sób po ka zu je Pa -
ryż, zma ga nia tan ce rzy z miesz -
czań ską hipokryzją i ludz kie sła -
bo ści. Dzię ki ilu stra cjom De ga -
sa mo że my po znać rytm mia sta 
i noc ne ży cie ów cze snych 
miesz kań ców. Ko lej ny zbiór 
oraz przy kład sym bio zy pla sty ki 
i li te ra tu ry sta no wią ilu stra cje 
To ulo use -Lau tre ca. Naj pierw 
wy ko nał je do pu bli ka cji Geo r -
ges’a Cle men ce au „U stóp gó ry 
Sy naj”. Sta ła się ona waż nym 
gło sem w wal ce z an ty se mi ty -
zmem. Do wy ko na nia ilu stra -
cji zo sta ły uży te wła sno ręcz nie 
wy żło bio ne przez mi strza ka -
mie nie li to gra ficz ne. Nie wąt -
pli wą atrak cją dla zwie dza ją -
cych są tak że he lio gra wiu ry, 
sta no wią ce in te gral ną część 
ma nu skryp tu Pau la Gau gu ina 
„Wczo raj i dziś”.  

Wy sta wa bę dzie udo stęp -
nio na zwie dza ją cym w ter mi -
nie od 10 wrze śnia do 5 grud -
nia te go ro ku.  ST 
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HOROSKOP

KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.) 
– Wreszcie doczekasz się zmian 
w pracy. Postaraj się dawać 

z siebie wszystko, co najlepsze, 
a zostanie Ci to uczciwie 

wynagrodzone. Najbliższy czas będzie 
wymagał dobrej organizacji i dyscypliny, 
w innym wypadku możesz się nieco pogubić. 

WODNIK (20.01. – 18.02.) 
– Nadchodzą drobne zawirowania 
miłosne. Pora na przemyślenie, 
czy warto dalej tkwić w tej relacji. 

Słuchaj głosu serca, a nie znajomych. 
To musi być wyłącznie Twoja decyzja.  

RYBY (19.02. – 20.03.) – Gwiazdy 
będą Ci sprzyjać. Czeka Cię 
piękny czas, wypełniony miłością 

oraz radosnymi chwilami. Nie bój 
się wyzwań. Odkryjesz, że życie to 

piękna przygoda, a nie tylko obowiązki.  

BARAN (21.03. – 19.04.) 
– Wakacyjna przygoda miłosna 
okaże się czymś dużo 

poważniejszym, niż myślałaś. 
Szykuj miejsce w szafie, gdyż 

za niedługo będziesz musiała dzielić ją z kimś 
wyjątkowym. Żyj chwilą i nie szukaj 
problemów tam, gdzie ich nie ma.  

BYK (20.04. – 22.05.) 
– W najbliższym czasie potrzebne 
Ci będą duże pokłady 

cierpliwości. Niczego nie 
przyspieszysz, ale wszystkie Twoje 

plany zostaną zrealizowane. Nie rezygnuj 
z niczego zbyt wcześnie, aby później nie 
żałować.  

BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) 
– Wykorzystaj ostatnie promienie 
słońca i wyjedź w końcu 

na zaległy urlop. Potrzebujesz 
naładować baterie, aby realizować 

kolejne marzenia. Zabierz ze sobą kogoś, z kim 
lubisz spędzać czas, a laptopa koniecznie 
zostaw w domu.  

RAK (22.06. – 22.07.) – Mimo 
kolejnego rozczarowania 
miłosnego nie zamykaj się 

na nowe znajomości. Los postawi 
na Twojej drodze kogoś 

wyjątkowego, na kogo czekałaś od dawna. 
Otwórz się na ludzi, potrzebujesz przebywać 
wśród nich, bawić się i żyć pełnią życia.  

LEW (23.07. – 23.08.) – Czeka Cię 
dość intensywny czas, ale 
wypełniony samymi 
przyjemnościami – wycieczki, 

imprezy, spotkania rodzinne, a może 
nawet jakiś wyjazd za miasto? Nie daj się 
prosić i korzystaj ze wszystkich propozycji, 
jakie dostaniesz. Reszta roku może nie być już 
taka kolorowa.  

PANNA (24.08. – 22.09.) – To nie 
jest dobry moment na zmiany. 
Wszelkie remonty przełóż 

na wiosnę. Teraz czeka Cię sporo 
pracy i kilka nowych obowiązków. 

Postaraj się więcej czasu spędzać z rodziną, 
zamiast ze znajomymi.  

WAGA (23.09. – 22.10.) – Ostatni 
moment, by zrealizować 
wszystkie plany wycieczkowe, 
jakie założyłaś sobie z początkiem 

roku. Nie szukaj wymówek, tylko 
organizuj wszystko, zabierz znajomych 
i w drogę!  

SKORPION (23.10. –21.11) 
– Przekonasz się, niestety, że nie 
wszyscy mają wobec Ciebie dobre 
intencje. Nie nastawiaj się jednak 

z tego powodu wrogo do ludzi. 
Po prostu nie wszyscy zasługują na Twoją uwagę.  

STRZELEC (22.11. – 21.12.) 
– Świetny okres w życiu 
miłosnym. Nie będziesz mogła 
opędzić się od adoratorów. 

Postaraj się jednak od razu stawiać 
sprawę jasno, czy liczysz na chwilowy romans, 
czy poważny związek. 

reklama CO? GDZIE? KIEDY? 

SALA WIDOWISKOWO-KONCERTOWA „MUZA”, 5 września, godz. 18.00  
Koncert inaugurujący XX Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal 
Sosnowieckie Dni Muzyki Znanej i Nieznanej. Na fortepianie zagra Adam 
Makowicz, a towarzyszyć mu będą członkowie Orkiestry Symfonicznej 
Zabrzańskiej pod batutą Sławomira Chrzanowskiego. Bilety w cenie 20 zł.  
 
ZAGŁĘBIOWSKA MEDIATEKA, 8 – 10 września, godz. 10.00 
Konferencja naukowa Teatru Zagłębia „Stefy kon/taktu – strefy kon-fliktu”.  
Wstęp wolny   
 
KAWIARNIA „ARUKO”, 27 września, godz. 17.00 
Sosnowiecki Klub Miłośników Lwowa i Kresów zaprasza do kawiarni „Aruko” 
przy al. Zwycięstwa 5. Gościem spotkania będzie znany z radiowej „Lwowskiej Fali” 
Lesław Jóźków. Przedstawi sylwetki warszawiaków, których korzenie sięgają 
Lwowa. Opowie m.in. o Ignacym Mościckim, Jerzym Janickim, Jerzym Michotku 
i Kazimierzu Górskim. Wstęp wolny. 

Najwięksi 
w jednym miejscu 

Duch impresjonistów i postimpresjonistów w Pałacu Schoena  
Muzeum w Sosnowcu

Edgar Degas z serii „Rodzina Cardinale”, 1877 – 1878. 

TEATR  
wrzesień 2021

04, sob., godz. 18.00 Pomoc domowa  
05, niedz., godz. 18.00 Pomoc domowa 
10, pt., godz. 18.00 Nikaj PREMIERA 
Inauguracja Roku Kulturalnego 
11, sob., godz. 18.00 Nikaj 
11, sob., godz. 20.00 Koncert: Kapela Fedaków 
i Kapela Dejcie Pozór 
11, sob., godz. 22.00 Nocne Zwiedzanie Teatru Zagłębia 
11, sob., godz. 23.00 Teatralna premiera 
słuchowiska: SPRAWA! 1905 – ZAGŁĘBIE – 
ŚLĄSK – 1921 
12, niedz., godz. 15.30 i 18.00 Nikaj 
18, sob., godz. 18.00 Komedia. Wujaszek Wania 
19, niedz., godz. 11.00 Nowa Księga Dżungli 
19, niedz., godz. 18.00 Komedia. Wujaszek Wania 
21, wt., godz. 10.00 Szewczyk Dratewka 
22, śr., godz. 10.00 Szewczyk Dratewka 
24, pt,. godz. 19.00 Dead Girls Wanted 
25, sob., godz. 18.00 Czas wypadł z ram 
26, niedz., godz. 18.00 Dead Girls Wanted 
28, wt., godz. 10.00 Nowa Księga Dżungli 
29, śr., godz. 10.00 Nowa Księga Dżungli

Pierwsze osoby, które zadzwonią do naszej redakcji i podadzą swoje 
imię i nazwisko, otrzymają zaproszenie, które będzie do odebrania 
w kasie Teatru. Warunkiem odebrania biletu jest zapłacenie 
za jedno podwójne zaproszenie symbolicznej kwoty 2 zł.

Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy podwójne 
zaproszenia na spektakle: „Komedia. Wujaszek Wania” (19.09.), 
„Dead Girls Wanted” (24.09) oraz  „Czas wypadł z ram” (25.09).

ZAPROSZENIA

Dla naszych Czytelników w siedzibie redakcji czekają pojedyncze 
wejściówki do kina „Helios”. 

BILETY DO KINA

arc P
ałac Schoena M

uzeum
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 Sosnow
cu

Ka sjan Cie śla, wo ka li sta z So snow ca, wy stą pi już  
3 wrze śnia w kon kur sie „De biu ty” pod czas 58. Kra -
jo we go Fe sti wa lu Pol skiej Pio sen ki w Opo lu. Zna -
kiem roz po znaw czym Ka sja na są ta lent, wraż li wość 
mu zycz na i pięk na bar wa gło su. Zna ny z 10. edy cji 
pro gra mu „The Vo ice of Po land” wo ka li sta stoi 
przed ko lej ną szan są na wy gra ną. Na fe sti wa lu za -
pre zen tu je utwór „Dro ga jak sen”. 

Jak moż na po móc Ka sja no wi? Wy star czy  
3 wrze śnia od dać na nie go głos, wy sy ła jąc SMS. 
Gło so wa nie bę dzie moż li we pod czas wy stę pów 
wszyst kich ar ty stów. ST

„Debiuty” dla Kasjana
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W Sosnowcu narciarstwo wodne 
i wakeboard na najwyższym poziomie

Miesz kań cy So snow ca spa ce -
ru ją cy po Sta wi kach na co 
dzień ma ją oka zję pod glą dać 
wy czy ny wa ke bo ar dzi stów 
i nar cia rzy wod nych tre nu ją -
cych w Wa ke Zo ne Sta wi ki. 

W dru gi week end wrze śnia 
mieszkańcy bę dą mogli zo ba -
czyć naj lep szych za wod ni ków 
z ca łe go glo bu. Na akwe nie od -
by wać się bę dą bo wiem Mi -
strzo stwa Świa ta w Nar ciar -
stwie Wod nym, któ re or ga ni -
zu je Pol ski Zwią zek Mo to ro -
wod ny i Nar ciar stwa Wod ne go 
(PZMWiNW). Mię dzy na ro -
do wa Fe de ra cja Nar ciar stwa 
Wod ne go i Wa ke bo ar din gu 
(IWWF- In ter na tio nal Wa ter -
ski and Wa ke bo ard Fe de ra -
tion) przy zna ła pra wo do or ga -
ni za cji Mi strzostw Świa ta 
w Nar ciar stwie Wod nym Pol -
skie mu Związ ko wi Mo to ro -
wod ne mu i Nar ciar stwa Wod -
ne go, któ ry or ga ni za cję wy ko -
naw czą te go wy da rze nia po -
wie rzył ośrod ko wi Wa ke Zo ne 
Sta wi ki w So snow cu.  Mi -

strzow ska ry wa li za cja w nar -
ciar stwie wod nym odbędzie się 
w dniach od 10 do 12 września 
2021. Bę dzie my mieć oka zję 
po dzi wiać naj lep szych z naj lep -
szych, czy li za wod ni ków w ka -
te go rii Open w trzech kon ku -
ren cjach – jeź dzie fi gu ro wej, 
sla lo mie i sko kach. 

Oprócz moc nej re pre zen -
ta cji Pol ski, do któ rej na le żą 
dwaj za ło ży cie le i człon ko wie 
za rzą du Wa ke Zo ne Sta wi ki 
– Da wid Ka zek i Bar tosz Pie -
czon ka oraz wi ce mistrz świa ta 
Ka mil Bo ry se wicz, or ga ni za -
to rzy spo dzie wa ją się go ścić 
za wod ni ków, między in ny mi 
z Bia ło ru si, Ro sji, Ukra iny, 
Nie miec, Izra ela, Sło wa cji, 
Fran cji, Au strii, Bel gii i Ho -
lan dii. Nad pra wi dło wym 
prze bie giem za wo dów czu wać 
bę dą sę dzio wie z Bel gii, Nie -
miec, Izra ela, Sło wa cji i Bia ło -
ru si, do dat ko wo spo dzie wa my 
się ofi cje li z Mię dzy na ro do wej 
Fe de ra cji Nar ciar stwa Wod -
ne go i Wa ke bo ar din gu z Sin -

ga pu ru, Mek sy ku oraz Wiel -
kiej Bry ta nii, ofi cje li z Eu ro -
pej skie go Co un ci lu Nar ciar -
stwa Wod ne go i przed sta wi -
cie li Pol skie go Związ ku Mo -
to ro wod ne go i Nar ciar stwa 
Wod ne go. Ty dzień wcze śniej 
na Sta wi kach od bę dzie się Pu -
char So snow ca w sko kach, 
któ ry i dla za wod ni ków, i dla 
obiek tu, bę dzie ostat nim 
spraw dzia nem przed świa to -
wym czem pio na tem. – Uwa -
ża my, że za wo dy w sko kach, 
jak i Mi strzo stwa, są nie zwy -
kle in te re su ją cym wi do wi -
skiem, dla te go za pra sza my 
ser decz nie do ki bi co wa nia 
i śle dze nia zma gań za wod ni -
ków – prze ka zu ją or ga ni za to -
rzy. 

 Mi strzo stwa Świa ta w Nar -
ciar stwie Wod nym od by wa ją 
się co dwa la ta. Ostat nia ta ka 
im pre za mia ła miej sce w Dnie -
pro pie trow sku na Ukra inie 
w 2018 ro ku. Wzię ło w niej 
udział 57 za wod ni ków z dwu -
na stu kra jów. 

Te go rocz ne za wo dy nie bę dą 
pierw szą du żą im pre zą or ga ni -
zo wa ną w So snow cu przez Wa -
ke Zo ne Sta wi ki. – Ja ko ośro dek 
mo że my po chwa lić się or ga ni -
za cją du żych im prez spor to wych 
ran gi kra jo wej i mię dzy na ro do -
wej. W 2018 ro ku by ły to Mi -
strzo stwa Pol ski w Wa ke bo ar -
dzie, Wa ke ska cie i Si twa ke’u, 
w 2019 ro ku Mi strzo stwa Eu ro -
py i Afry ki w Wa ke bo ar dzie, 
Wa ke ska cie i Si twa ke’u i w 2020 
ro ku po now nie Mi strzo stwa 
Pol ski – sły szy my w Wa ke Zo -
ne Sta wi ki. 

Im pre zy or ga ni zo wa ne są 
w ści słej współ pra cy i dzię ki 
wspar ciu ze stro ny mia sta So -
sno wiec. Wa ke bo ard i nar -
ciar stwo wod ne na Sta wi kach 
gosz czą już od sied miu lat. 
Ma gne sem, któ ry przy cią ga 
fa nów te go spor tu, jest nie tyl -
ko wiel kość akwe nu i od sło -
nię cie od wia tru, ale i no we 
prze szko dy, i stały rozwój. 

– Ca ły czas po ja wia ją się no -
we atrak cje, sta le się roz wi ja my. 

Co ro ku or ga ni zu je my za wo dy. 
Te raz przy szedł czas na Mi -
strzo stwa Świa ta w Nar ciar -
stwie Wod nym – mó wi Da wid 
Ka zek z Wa ke Zo ne Sta wi ki. 
– Wa ke bo ard i nar ciar stwo 
wod ne to sport dla wszyst kich. 
– Tre nu ją u nas 4,5-let nie dzie -
ci, są też za wod ni cy w wie ku  
70 czy 80 lat. 80 pro cent osób, 
któ re do nas przy cho dzą, wcze -
śniej nie miało żad nej stycz no ści 
z ty mi spor ta mi. U nas mo gą 

wy po ży czyć sprzęt i li czyć na fa -
cho we ra dy ze stro ny szko le -
niow ców. Za pra sza my wszyst -
kich do roz po czę cia przy go dy 
z tym spor tem – do da je. 

Na Sta wi kach funk cjo nu je 
rów nież sek cja dla osób z nie -
peł no spraw no ścią – Si twa ke, 
na cze le z Igo rem Si kor skim. 
Pod czas wa ka cji taj ni ki wa ke -
bo ar du po zna wa li rów nież naj -
młod si, któ rzy uczest ni czy li 
w pół ko lo niach Wa ke Camp.

Od 10 do 12 września w Wake Zone Stawiki odbywać się będą Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Wodnym

PLAN IMPREZY

Piątek 10.09 
8.00 – 13.00 Trening oficjalny dla zawodników 
14.00 – 17.00 Eliminacje: jazda figurowa (kobiety i mężczyźni) 
18.00 – 19.30 Ceremonia otwarcia 
Sobota 11.09 
8.00 – 12.00 Eliminacje: slalom 
14.00 – 16.00 Eliminacje skoki (kobiety i mężczyźni) 
16.00-19.00 Finał skoki (kobiety i mężczyźni) 
Niedziela 12.09 
9.00 – 12.00 Finał: slalom (kobiety i mężczyźni) 
13.00 – 15.00 Finał: jazda figurowa (kobiety i mężczyźni) 
16.30 – 18.00 Ceremonia rozdania medali

arc


