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Koszykarki CTL Zagłębie 
wracają do gry. Ekstraklasa 
to tylko jeden 
z osiągniętych celów. 
W klubie ambicje są jednak 
znacznie większe, bo 
Zagłębie chce grać coraz 
lepiej, a w niedalekiej 
przyszłości liczy 
na występy w rozgrywkach 
EuroCup! 
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reklama

Tomasz Szymczyk  
 
W 2021 ro ku bu dżet oby wa tel ski w So snow cu 
funk cjo nu je już po raz ósmy. Rok te mu so sno -
wi cza nie w gło so wa niu wy bra li m.in. re wi ta li -
za cję par ku przy ul. Okrzei, bu do wę pla cu za -
baw przy bo isku na Niw ce czy bu do wę tęż ni so -
lan ko wej w Par ku Sie lec kim. O tym, któ re pro -
jek ty zo sta ną wy bra ne w tym ro ku, do wie my się 
nie ba wem. Gło so wa nie miesz kań ców moż li we 
bę dzie od 8 paź dzier ni ka.  

– Miesz kań cy jak zwy kle nie za wie dli i zło -
ży li cie ka we pro jek ty do ty czą ce swo ich dziel nic. 
Za chę cam wszyst kich so sno wi czan do gło so -

wa nia. War to w ten spo sób mieć wpływ 
na zmia ny w swo jej naj bliż szej oko li cy i w ska li 
ca łe go mia sta – mó wi Ar ka diusz Chę ciń ski, 
pre zy dent So snow ca. 

W te go rocz nej edy cji bu dże tu oby wa tel skie -
go wpły nę ło 106 pro jek tów od miesz kań ców. 
Po we ry fi ka cji pod gło so wa nie pod da ne zo sta -
ną 93 propozycje. Czter na ście dotyczy strefy 
ogólnomiejskiej, po zo sta łe po dzie lo no mię dzy 
sie dem na ście okrę gów obej mu ją cych wszyst kie 
dziel ni ce od Mi lo wic po Macz ki.  

Co tym ra zem za pro po no wa li miesz kań cy? 
Jak co ro ku, nie za bra kło re mon tów dróg 

i chod ni ków, pro jek tów zwią za nych ze skwe ra -
mi i zie leń ca mi czy tych z za ku pem no wych po -
zy cji wy daw ni czych dla so sno wiec kich bi blio -
tek. Z wszyst ki mi pro jek ta mi bę dzie się moż -
na za po znać w nie dzie lę, 3 paź dzier ni ka, pod -
czas Pik ni ku Oby wa tel skie go w Par ku Sie lec -
kim. Im pre za po trwa od go dzi ny 15 do go dzi -
ny 18. Do od da nia gło sów na kon kret ne pro -
jek ty bę dą za chę cać ich au to rzy. Nie za brak nie 
rów nież atrak cji dla naj młod szych.  

Jak za gło so wać w bu dże cie oby wa tel skim? 
Gło so wa nie od by wa się w tym ro ku w ter mi nie 
od 8 do 18 paź dzier ni ka. Oddać głos moż -

na tyl ko elek tro nicz nie po przez stro nę in ter ne -
to wą: www.oby wa tel ski.so sno wiec.pl. Każ dy 
z miesz kań ców So snow ca, nie za leż nie od wie -
ku, ma dwa gło sy – je den na pro jekt ze stre fy 
ogól no miej skiej, a dru gi na ten ze swo jej stre fy 
dziel ni co wej. Wy ni ki gło so wa nia zgod nie 
z przy ję tym har mo no gra mem ma my po znać 
jesz cze w paź dzier ni ku. Do roz dy spo no wa nia 
jest kwo ta 6 200 000 zł. Urzęd ni cy wy li czy li, że 
pod czas sied miu po przed nich edy cji bu dże tu 
oby wa tel skie go w So snow cu zre ali zo wa no już 
po nad dwie ście pro jek tów za kwo tę pra wie  
50 mi lio nów zło tych. 

BUDŻET OBYWATELSKI  
JUŻ PO RAZ ÓSMY

Od 8 do 18 października potrwa głosowanie w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego w Sosnowcu. Do wyboru są aż 93 projekty zgłoszone przez mieszkańców.
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Jest szansa na to, że jeszcze 
w tym roku rozpoczną się 
prace związane z przebudową 
linii tramwajowej wzdłuż ulicy 
Wojska Polskiego. Przetarg 
został już ogłoszony. 
Na odcinku ponad dwóch 
kilometrów zostanie 
wybudowany dodatkowy tor. 
Na modernizację tego 
torowiska mieszkańcy czekali 
od lat. 
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Miasto

Prawie 300 mieszkań powstanie 
w rejonie ulicy Naftowej 
w Sosnowcu, w pasie od kładki 
pomiędzy Naftową i Teatralną 
a przejazdem kolejowym. 
Bezzwrotna pożyczka trafi 
do miasta z Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Sosnowiec pozyskał 
na ten cel prawie 24 mln zł.  
 
– Za mie rza my ra zem z TBS Do -
mbud z Bę dzi na wy bu do wać 12 sze -
ścio kon dy gna cyj nych bu dyn ków 

– za po wia da Ar ka diusz Chę ciń ski, 
pre zy dent So snow ca. – Ni gdy w hi -
sto rii sa mo rzą du po 1989 ro ku nie 
bu do wa no w So snow cu ty lu miesz -
kań, któ re bę dą w za rzą dzie mia -
sta – do da je.  

In we sty cja zo sta nie zre ali zo wa -
na na nie ru cho mo ści o po wierzch -
ni 22 tys. me trów kwa dra to wych. Bu -
dyn ki 1, 2, 3, 4, 5 i 6, któ re będą zlo -
ka li zo wa ne bli żej prze jaz du ko le jo we -
go, bę dą mia ły na po szcze gól nych 
pię trach od 3 do 5 miesz kań. Do dat -

ko wo bu dyn ki 2,3 i 4 oraz 5 i 6 bę dą 
od dzie lo ne od sie bie zie lo ny mi ta ra -
sa mi, pod któ ry mi bę dą się znaj do wać 
ga ra że. Z ko lei po zo sta łe bu dyn ki, 
zlo ka li zo wa ne bli żej kład ki, bę dą 
oddzie lo ne od sie bie dy la ta cja mi. 
Na po szcze gól nych kon dy gna cjach 
znaj dzie się 7 lub 8 miesz kań. 

Pro jekt osie dla obej mu je tak że bu -
do wę 133 miejsc par kin go wych 
w pod ziem nym ga ra żu, 40 ko lej nych 
w ga ra żach wol no sto ją cych oraz dal -
szych 174 miejsc par kin go wych. Po -

nad to dla dzie ci po wsta nie plac za baw. 
Kry te ria, za sa dy oraz staw ki czyn szu, 
na ja kich bę dzie się moż na ubie gać 
o miesz ka nia, okre śli mia sto. Obec nie 
są w trak cie opra co wa nia. Za sa dy bę dą 
zbli żo ne do funk cjo nu ją cych w ra mach 
To wa rzy stwa Bu dow nic twa Spo łecz -
ne go (TBS). 

–  Wia do mo, że gmi na bę dzie 
wska zy wać przy szłych na jem ców. 
Miesz ka nia bę dą dla osób i ro dzin 
śred nio za moż nych – mó wi Mi chał 
Za strze żyń ski, za stęp ca pre zy den ta 

So snow ca. – O miesz ka nia bę dą mo -
gły ubie gać się oso by, któ re w tej 
chwi li miesz ka ją w za so bach ko mu -
nal nych i nie za le ga ją w płat no ściach 
za lo kal. Jed nym z wa run ków, któ re 
trze ba bę dzie speł nić, to brak po sia da -
nia pra wa wła sno ści do in nej nie ru -
cho mo ści na te re nie mia sta – do dał 
pre zy dent Za strze żyń ski. 

Wszyst kie bu dyn ki po win ny zo stać 
wy ko na ne do po ło wy 2023 ro ku.  
Ca ła in we sty cja bę dzie kosz to wać 
ok. 100 mln zł. ST 

Przy Naftowej 300 nowych mieszkań  za 100 milionów złotych

Przystanek już działa reklama

KRÓTKO

• Po raz kolejny w Sosnowcu, ale też w Dąbrowie Górniczej 
i Będzinie odbyła się akcja pod hasłem „Zagłębie za pół ceny”. 
Ze zniżek można było skorzystać w lokalach gastronomicznych, 
ale też w obiektach usługowych i sportowych. 

• Sosnowiecka biblioteka wzięła udział w Narodowym Czytaniu. 
W tym roku na warsztat wzięto „Moralność Pani Dulskiej” 
Gabrieli Zapolskiej. 

• Z udziałem wybitnego pianisty Adama Makowicza odbywała się 
dwudziesta edycja Sosnowieckich Dni Muzyki Znanej i Nieznanej. 

• Nowym komendantem Komisariatu I Policji w Sosnowcu został 
podinsp. Piotr Bańka, który dotychczas był zastępcą 
komendanta tej jednostki. Dotychczasowy szef komisariatu, 
podinspektor Grzegorz Kozera po trzydziestoletniej służbie 
w policji przeszedł na emeryturę. 

• Nowe rondo powstało na skrzyżowaniu ulic Prusa, Jędryczki 
i Norwida na Środuli. 

• W rocznicę ataku ZSRR na Polskę złożono kwiaty 
przy symbolicznym grobie rodziny Mackiewiczów i Jerzego 
Piwowarczyka w Ostrowach Górniczych. 

• Po raz czternasty spod dworca PKP w Sosnowcu wyruszyła 
Zagłębiowska Masa Krytyczna skupiająca miłośników jazdy 
na rowerze z całego regionu. 

• Na Stadionie Ludowym odbył się mecz charytatywny z udziałem 
m.in. członków zespołu Pectus i byłych reprezentantów Polski. 
Celem imprezy była promocja rodzicielstwa zastępczego. 

• Dzieci z sosnowieckich przedszkoli i szkół posadziły ponad 80 
drzew, krzewów i bylin w Parku Harcerskim. Pomagali im m.in. 
pełnomocnik prezydenta Anna Jedynak i urodzony w Sosnowcu 
aktor i prezenter Krzysztof Materna.  

• W wieku 71 lat zmarła Mieczysława Szulc, wieloletnia 
dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu. 

• Rozpoczęły się prace przy kościele pw. św. Barbary na Sielcu. 
Teren przykościelny zostanie wyłożony nową kostką brukową.

Tomasz Szymczyk 
 
To ry wzdłuż uli cy Woj ska Pol -
skie go po wsta ły w 1954 ro ku 
i od te go cza su li nia ta nie wie le 
się zmie ni ła. Wciąż jest jed no to -
ro wa z mi jan ka mi przy mle czar -
ni na Dań dów ce, na Pa wia ku 
i w Mo drze jo wie. Ta ki układ 
de ter mi nu je okre ślo ny mo del 
ru chu na po pu lar nej wśród 
miesz kań ców li nii nr 26. Po wie -
lu la tach ma się to jed nak zmie -
nić na lep sze. W po ło wie wrze -
śnia Tram wa je Ślą skie SA ogło -
si ły prze targ na prze bu do wę li nii 
tram wa jo wej od ul. An der sa 
do ul. Or ląt Lwow skich. Na re -
ali za cję prac zwy cięz ca po stę po -
wa nia bę dzie miał dwa na ście 
mie się cy od mo men tu pod pi sa -
nia umo wy. 

–  Bar dzo za le ża ło nam 
na tym, by przy tej mo der ni za -
cji wy bu do wać li nię dwu to ro -
wą, jed nak na czę ści tra sy oka -
za ło się to nie moż li we. Cie szy 
jed nak, że po nad dwu ki lo me -
tro wy frag ment tej li nii zy ska 
dru gi tor, co zde cy do wa nie po -
pra wi ela stycz ność ru chu tram -
wa jów kur su ją cych mię dzy So -
snow cem a My sło wi ca mi. Po -
wsta ną też no we pe ro ny, in te -
gru jąc przy tym ko mu ni ka cję 

tram wa jo wą i  au to bu so -
wą – mó wi Bo le sław Kna pik, 
pre zes za rzą du spół ki Tram wa -
je Ślą skie SA. Pre zy dent So -
snow ca  Ar ka diusz Chę ciń -
ski do da je: – To bar dzo wy cze -
ki wa na przez nas i miesz kań -

ców in we sty cja, po pra wia ją ca 
nie tyl ko czas prze jaz du tram -
wa ju, ale i  bez pie czeń stwo. 
Przede wszyst kim pa sa że ro wie 
nie bę dą już wsia dać i wy sia dać 
bez po śred nio na dro gę. Za rów -
no na Pa wia ku, jak i w re jo nie 

uli cy Ni wec kiej, wy bu do wa ne 
zo sta ną pe ro ny, co zde cy do wa -
nie po pra wi bez pie czeń stwo. 

  W  efek cie mo der ni za cji 
na frag men cie od skrzy żo wa nia 
w  Dań dów ce przez wia dukt 
nad to ra mi ko le jo wy mi sta cji 
So sno wiec Dań dów ka do przy -
stan ku Niw ka Pa wiak po wsta -
nie li nia dwu to ro wa, zaś na od -
cin ku od przy stan ku Niw ka Pa -
wiak do wia duk tu nad ul. Or ląt 
Lwow skich wy bu do wa na zo sta -
nie li nia jed no to ro wa, z mi jan ką 
w  re jo nie przy stan ku Niw ka 
Ko ściół. Wy dzie lo ne to ro wi sko 
wy ko na ne zo sta nie w tech no lo -
gii kla sycz nej na pod kła dach 
stru no be to no wych ze sprę ży -
stym mon ta żem szyn. W re jo -
nie skrzy żo wań i  prze jaz dów 
to ro wo -dro go wych w więk szo -
ści za sto so wa ne zo sta ną pre fa -
bry ko wa ne pły ty to ro we z szy -
na mi mon to wa ny mi w ko mo -
rach za po mo cą mas po li ure ta -
no wych. Po wsta ną no we pe ro -
ny przy stan ko we, po sa do wio ne 
zo sta ną no we słu py trak cyj no -
-oświe tle nio we z no wą sie cią, 
prze bu do wa ny zo sta nie układ 
za si la nia oraz in sta la cje pod -
ziem ne, za bu do wa ne zo sta ną 
elek trycz nie ste ro wa ne i ogrze -
wa ne zwrot ni ce.

Będzie remont torowiska 
wzdłuż ulicy Wojska Polskiego 

Jeszcze w tym roku mogą się rozpocząć prace związane z przebudową linii tramwajowej wzdłuż ulicy 
Wojska Polskiego w sosnowieckich dzielnicach Niwka i Dańdówka. Inwestycja ta znacznie usprawni 
funkcjonowanie linii tramwajowej nr 26.

Od 1 października pasażerowie komunikacji miejskiej mogą 
w Sosnowcu korzystać z nowego przystanku autobusowego. Powstał 
w rejonie skrzyżowania ulicy Piłsudskiego z ulicami Kilińskiego 
i Sobieskiego. Zatrzymują się tutaj autobusy zarówno w kierunku 
Katowic, jak i w kierunku centrum Sosnowca. Z przystanku 
korzystają linie nr 91 (Sosnowiec – Bytom), 299 (Zagórze – Szpital 
św. Barbary), 723 (Zagórze – Czeladź), 813 (Katowice-Będzin) 
oraz 835 (Katowice-Maczki). TOS
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Tramwaje Śląskie SA ogłosiły już przetarg na przebudowę linii tramwajowej. 
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Pierwszy w Polsce Certyfikat 
Green Manufacturer trafił do 
Sosnowieckich Wodociągów S.A. 
za wykorzystywanie w procesie 
oczyszczania ścieków energii ze 
źródeł odnawialnych. Tym samym 
spółka uniknęła w ciągu roku emisji 
dwutlenku węgla w wysokości 
2 920 ton. Certyfikat został 
przyznany przez TÜV SÜD Polska.  
 
So sno wiec kie Wo do cią gi S.A. na -
le żą do przed się biorstw, któ re po -
sia da ją wła sną pro duk cję ener gii 
zie lo nej w in sta la cji OZE, któ ra za -
si la na jest bio ga zem otrzy my wa -
nym z fer men ta cji osa dów ście ko -
wych. – Gdy by nie ta in sta la cja, ca -
ły pro ces był by praw do po dob nie 
za si la ny z sie ci ener gią „czar -
ną” – mó wi Pa weł Kop czyń ski, pre -
zes za rzą du So sno wiec kich Wo do -
cią gów S.A. – Ma jąc wła sne źró dło 
OZE, przy naj mniej część pro ce su 

oczysz cza nia ście ków od by wa się 
przy wy ko rzy sta niu ener gii od na -
wial nej – do da je.  

 Cer ty fi kat Gre en Ma nu fac tu rer 
jest nie tyl ko po twier dze niem nie za -
leż nej jed nost ki cer ty fi ku ją cej, do ty -
czą cej speł nia nia przed przed się bior -
stwo ce lów re duk cyj nych Unii Eu ro -
pej skiej, ale tak że peł ni ro lę edu ka cyj -
ną i pod no si pre stiż przed się bior stwa. 
– Po przez Cer ty fi kat Gre en Ma nu -
fac tu rer chce my uświa do mić spo łecz -
ność, że mu si my dbać o la sy, któ re są 
na tu ral ny mi re duk to ra mi emi sji 
CO2. Nie po zbę dzie my się emi sji 
w 100 pro cen tach, a więc la sy na dal 
bę dą sta no wi ły bar dzo waż ną ro lę 
w po chła nia niu CO2 – mó wi Ma rek 
Mar cisz, spe cja li sta ds. ener ge ty ki 
w TÜV SÜD Pol ska Sp. z o.o.  
To nie ko niec do brych in for ma cji. 

So sno wiec kie Wo do cią gi S.A. 
ru sza ją z ko lej ną in we sty cją. Już 
w tym mie sią cu ma roz po cząć się 

bu do wa 1,3 km no wej sie ci wo do -
cią go wej przy ul. Skło dow skiej -Cu -
rie. – Sieć bę dzie zu peł nie no wa, co 
oczy wi ście po pra wi ja kość do star -
cza nej miesz kań com wo dy 
i zmniej szy jej stra ty, co jest nie -
zwy kle waż ne przy obec nych ni -
skich za so bach czystej wo dy w na -
szym re gio nie – mó wi Pa weł Kop -
czyń ski.  

W cza sie bu do wy no we go wo do -
cią gu, od skrzy żo wa nia z ul. Sta ro -
po goń ską do nu me ru 14 przy  
ul. Skło dow skiej -Cu rie, zo sta nie 
ze rwa ny ist nie ją cy as falt, a ruch sa -
mo cho do wy bę dzie utrud nio -
ny.  – W tym miej scu po wsta -
nie 350-me tro wy od ci nek no wej 
dro gi, a da lej, aż do ul. Gro ta -Ro -
wec kie go, wo do ciąg bę dzie bu do -
wa ny w pa sie zie le ni. In we sty cja 
bę dzie kosz to wać ok. 2,8 mln i ma 
się za koń czyć do lip ca przy szłe go 
ro ku. ST

Sosnowieckie Wodociągi wykorzystują energię odnawialną

reklama reklamareklama

Paweł Wanatowicz (od lewej), Marek Marcisz, Artur Labus, przedstawiciele TÜV SÜD 
Polska Sp. z o.o. i Paweł Kopczyński, prezes zarządu Sosnowieckich Wodociągów S. A., 
prezentują otrzymany przez sosnowiecką spółkę certyfikat. 

Nowe karetki już teraz.  
Niebawem nowa… siedziba

Cztery nowe świetnie wyposażone karetki trafiły do Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu. Łączny ich koszt to około 2,3 miliona złotych.

Tomasz Szymczyk 
 
Re jo no we Po go to wie Ra tun ko we w So snow cu zy ska -
ło czte ry no we spe cja li stycz ne ka ret ki mar ki Mer ce -
des. Bę dą wo zić pa cjen tów z te re nu ca łe go Za głę bia 
Dą brow skie go. Każ dy z no wo cze snych po jaz dów 
kosz to wał 570 ty się cy zło tych.  

– Ambulanse zostały wyposażone w naj no wo cze -
śniej szy sprzęt do ra to wa nia lu dzi. To wszyst ko dla ra -
to wa nia tych, któ rzy po trze bu ją po mo cy w sta nie za -
gro że nia ży cia i zdro wia – mó wił wi ce mi ni ster zdro -
wia Wal de mar Kra ska.  

Dy rek tor so sno wiec kie go po go to wia Klau diusz 
Na dol ny uści śla, że trzy po jaz dy za ku pio no ze środ -
ków prze ka za nych przez Mi ni ster stwo Zdro wia, ko -
lej ny – czwar ty – tra fił do ba zy w So snow cu dzię ki 
mar szał kow skie mu bu dże to wi oby wa tel skie mu.  
– To bar dzo no wo cze sne sa mo cho dy z do bry mi 

silnikami i automatycznymi skrzyniami biegów. Są 
też wy po sa żo ne w no sze elek trycz ne. Cze ka my 
na trzy ko lej ne am bu lan se, któ re ma ją do nas do trzeć 
do 10 grud nia – mó wi dy rek tor.  

– Otrzy ma li ście naj lep sze ka ret ki, ja kie są na ryn ku. 
Bar dzo się cie szę, że tra fi ły one do na sze go re gio nu. 
Chcę rów nież po dzię ko wać sa mo rzą dow com 
za współ pra cę, je śli cho dzi o roz wój po go to wia – po -
wie dział z ko lei wi ce mar sza łek wo je wódz twa ślą skie -
go Da riusz Sta rzyc ki.  

Z no wych ka re tek cie szy się rów nież pre zy dent So -
snow ca Ar ka diusz Chę ciń ski. 

– To do sko na ła wia do mość nie tyl ko dla miesz kań -
ców So snow ca, ale ca łe go re gio nu. Na tym nie ko niec. 
Re jo no we Po go to wie Ra tun ko we zmie ni swo ją sie -
dzi bę. Po go to wie wy bu du je no wo cze sną sta cję, a my 
prze ka że my te ren w re jo nie uli cy Ja now skie go – mó -
wi pre zy dent. Na pokładzie ambulansów znalazł najnowocześniejszy sprzęt do ratowania życia. 
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Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu 
wprowadza nowe rozwiązanie – liczniki przedpłatowe. 
Liczniki mają skutecznie przekonać tych, którzy nie płacą 
za wodę do tego, by nie zalegali z płatnościami. Na razie to 
tylko pilotaż, ale jeśli rozwiązanie się sprawdzi, liczniki 
zostaną zamontowane w kolejnych budynkach.  
 
– Od kil ku lat, sys te ma tycz nie ro śnie ścią gal ność opłat za miesz ka -
nia i me dia, jed nak pro blem za dłu że nia w miej skich lo ka lach jest 
dość du ży. Re gu lar nie do ko nu je my win dy ka cji, sa mi miesz kań cy 
tak że spła ca ją dłu gi, to jed nak część lo ka to rów upar cie na dal nie 
pła ci. Ci, oczy wi ście, są w mniej szo ści, ale jed nak ge ne ru ją spo re 
stra ty dla mia sta – nie ukry wa Ra fał Ły dek, dy rek tor MZZL w So -
snow cu. 

Licz ni ki przed pła to we zo sta ną za in sta lo wa ne w jed nym z bu dyn -
ków ko mu nal nych na te re nie mia sta w cią gu naj bliż szych ty go dni. 
– Sys tem dzia ła ba nal nie. Trans ak cji do ko nu je my bez go tów ko wo, 
prze le wem, aby póź niej ko rzy stać z usłu gi, w tym wy pad ku z wo dy 
– mó wi dy rek tor Ły dek. 

 Aby wy ku pić do stęp do wo dy, na le ży za pła cić. Po do ko na niu 
płat no ści prze le wem na jem ca otrzy ma kod, któ ry bę dzie umoż li -
wiał po bór okre ślo nej ilo ści wo dy. – Nie ma obaw, że bę dą do li cza -
ne ja kie kol wiek opła ty. Koszt wo dy bę dzie do kład nie ta ki sam, jak 
w przy pad ku mie sięcz nych opłat. Zmie nią się tyl ko licz ni ki i for -
mu ła płat no ści – prze ko nu je Je re miasz Zło tec ki, za stęp ca dy rek to ra 
MZZL ds. tech nicz no -eks plo ata cyj nych. 

Wo do mie rze po ja wią się w 27 lo ka lach miesz kal nych. Pra ce 
nad re gu la mi nem i wpro wa dze niem ca łe go sys te mu zmie rza ją ku 
koń co wi. ST

Liczniki przedpłatowe 
dla… dłużników

Już mniej niż sto dni po zo sta ło do wy -
mia ny sta rych ko tłów na no we. 
Uchwa ła an ty smo go wa na ka zu je wy -
mia nę do koń ca 2021 r. ko tłów, któ re 
są star sze niż 10 lat. – W za leż no ści 
od da ty pro duk cji obec nie po sia da ne -
go pie ca, któ re dzia ła ły przed 1 wrze -

śnia 2017 ro ku, na le ży je wy mie nić 
mię dzy 2021 a 2027 ro kiem. No we 
ko tły na pa li wo sta łe mu szą być kla -
sy 5 lub Eco de sign – przy po mi na ją 
urzęd ni cy. Do koń ca wrze śnia do so -
sno wiec kie go Urzę du Miej skie go tra -
fi ło po nad 500 wnio sków o miej skie 

do ta cje od miesz kań ców So snow ca. 
Do 15 paź dzier ni ka moż na jesz cze 
skła dać wnio ski o do fi nan so wa nie 
z Urzę du Mar szał kow skie go. Do fi -
nan so wa nie moż na uzy skać na pod łą -
cze nie bu dyn ku do sie ci cie płow ni czej 
lub ga zo wej, za kup i mon taż pom py 

cie pła, za kup i mon taż ogrze wa nia fo -
to wol ta icz ne go bądź za kup i mon taż 
ko tła ga zo we go. Wnio ski moż -
na skła dać przez in ter net lub w Biu rze 
Ob słu gi In te re san ta w Urzę dzie 
Miej skim. To jed nak nie ko niec źró -
deł po zy ski wa nia do ta cji. W każ dy 

wto rek i czwar tek wnio ski moż na zło -
żyć w dzia ła ją cym na pod sta wie po ro -
zu mie nia z WFOŚ Punk cie Czy ste go 
Po wie trza w Urzę dzie Miej skim. 
Na spo tka nie trze ba się jed nak umó -
wić wcze śniej te le fo nicz nie w Wy -
dzia le Eko lo gii UM. TOS

Pamiętaj o wymianie kotła. Na mieszkańców czekają dotacje

Pralnia społeczna Caritas w Porąbce już działa 

Plac przed dworcem się zmienia
Cały czas trwają prace na placu przed dworcem kolejowym Sosnowiec Główny. Wykonawca – firma AGC z Bytomia – realizuje je na podstawie projektu biura Amaya 
Architekci, które wygrało zorganizowany przez SARP na zlecenie miasta konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla tego miejsca. 

Nie ofi cjal nie od pew ne go cza -
su, a ofi cjal nie od piąt ku 10 
wrze śnia, w So snow cu -Po rąb ce 
funk cjo nu je pral nia spo łecz -
na Ca ri tas. W za ło że niu ma być 
miej scem ak ty wi za cji za wo do -
wej osób za gro żo nych wy klu -
cze niem, bez dom no ścią, dłu go -
trwa le bez ro bot nych i nie peł no -
spraw nych. 

Pral nia po wsta ła w bu dyn -
ku, któ ry do Ca ri tas prze ka za ła 
pa ra fia pw. Mat ki Bo żej Czę -
sto chow skiej przy ul. Re ja. 
W ra mach two rze nia miejsc 
pra cy pod ję to współ pra cę 
z Fun da cją Re gio nal nej Agen -
cji Pro mo cji Za trud nie nia. 
Znacz ną część in we sty cji po -
kry ła z ko lei fun da cja Tim ke na. 

– To pierw szy pod miot eko -
no mii spo łecz nej, któ ry po wstał 
w Ca ri tas Die ce zji So sno wiec -
kiej. W Pol sce ist nie ją Ca ri tas, 
któ re pro wa dzą ta kie pod mio ty 
i wy da je się, że to dru gie, bar dzo 
waż ne skrzy dło tej or ga ni za cji. 
Ca ri tas ko ja rzy się z roz daw nic -
twem, na to miast wie my do brze 
o tym, że sku tecz na po moc to 
nie ry ba, a węd ka. Mo że my 
w ten spo sób po móc oso bom 

bez ro bot nym, bezdomnym czy 
zma ga ją cym się z nie peł no -
spraw no ścią, które mo gą pra co -
wać i czuć się po trzeb ne – mó -
wi ks. To masz Fol ga, dy rek tor 
Ca ri tas Die ce zji So sno wiec kiej. 

Pral nia już funk cjo nu je. Ko -
rzy sta z jej usług m.in. pięć pla -
có wek Ca ri tas z te re nu ca łej 
die ce zji so sno wiec kiej. Powoli 
do gro na klien tów do łą cza ją in -
ne pod mio ty. Pra cu je tu sie dem 
osób. Jest też naj wyż szej ja ko ści 
sprzęt pral ni czy: pral ki, su szar -

ki, ma giel czy zgrze war ka 
do bie li zny. 

– Ja ko pod miot eko no mii 
spo łecz nej mo że my wy twa rzać 
tę usłu gę ta niej, dla te go my ślę, 
że bar dzo szyb ko znaj dą się in -
ne pod mio ty, któ re bę dą chcia ły 
z tej pral ni ko rzy stać – do da je 
ks. Fol ga. 

– Cie szę się, że po raz ko lej -
ny w So snow cu, dzię ki współ -
pra cy wie lu in sty tu cji, po wsta je 
ko lej ne dzie ło. To też bar dzo 
waż ne, że po tra fi my wspól nie 

dzia łać, że by lu dzie mo gli god -
nie żyć – mó wił pod czas otwar -
cia pral ni Ar ka diusz Chę ciń ski, 
pre zy dent So snow ca. 

Na współ pra cę zwró cił też 
uwa gę or dy na riusz die ce zji so -
sno wiec kiej bi skup Grze gorz 
Ka szak. 

– Dzię ki te mu ma my no we 
miej sca pra cy w So snow cu. To 
bar dzo waż ne. W ten spo sób 
So sno wiec się roz ra sta, a my 
po ma ga my na szym miesz kań -
com – stwier dził. 

Jak pod kre śla ją ini cja to rzy 
utwo rze nia pralni społecznej, 
ca łe przed się wzię cie po zwo li 
rów nież bu do wać po zy tyw ny 
wi ze ru nek oso by wy klu czo nej 
spo łecz nie, nie peł no spraw nej 
na ryn ku pra cy i po mo że wal -
czyć z wciąż pa nu ją cy mi ste reo -
ty pa mi. Pral nia dzia łać bę dzie 
na za sa dzie spół ki non for pro -
fit – pod mio tu eko no mii spo -
łecz nej, co raz bar dziej po -
wszech ne go i po pu lar ne go 
wśród wie lu or ga ni za cji po za -
rzą do wych. Do chód z pro wa -
dzo nej dzia łal no ści prze zna czo -
ny bę dzie na po moc cha ry ta -
tyw ną. TOS

Działalność pralni społecznej została oficjalnie zainaugurowana. 

Tom
asz Szym

czyk 

Tomasz Szymczyk 
 
Na pla cu przed dwor cem wi dać już pa -
wi lon, któ ry ma być oszklo ny i przy -
kry ty zie lo nym da chem. Jest też już za -
rys fon tan ny, roz po czę ło się ukła da nie 
na wierzch ni. Co waż ne, nie za brak nie 
też tu taj zie le ni. 

– Wpro wa dzi li śmy zmia ny w pro -
jek cie. Te raz jesz cze te go nie wi dać, ale 
osta tecz nie bę dzie wię cej zie le ni niż 
wstęp nie za kła da li śmy. My ślę, że bę -
dzie to ogrom na zmia na, bio rąc 
pod uwa gę, że do tych czas był tu sam 
be ton – pod kre śla Ar ka diusz Chę ciń -
ski, pre zy dent So snow ca. 

– Miesz kań cy na pew no ucie szą się 
ze szpa le ru drzew, któ ry sta nie 
wzdłuż uli cy 3 Ma ja. Po mię dzy bę dą 

znaj do wa ły się plan ty z zie le nią – do -
da je wi ce pre zy dent Je re miasz Świe -
rzaw ski.  

Drze wa bę dą mia ły kil ka me trów 
wy so ko ści. W su mie bę dzie ich bli sko 
trzy dzie ści. Po ja wi się też tu taj dwu -
me tro wy, prze strzen ny i pod świe tla -
ny na pis „So sno wiec łą czy”, któ ry ma 
sta nąć na wprost dwor ca. Na pla cu 
bę dzie no we oświe tle nie i mo ni to -
ring. Ta część ma być go to wa 
do koń ca ro ku. 

Jed nak praw dzi wą nie spo dzian kę 
miesz kań cy bę dą mie li bli żej tzw. ko -
ściół ka ko le jo we go. – W trak cie prac 
ziem nych, na tra fi li śmy na schro ny 
prze ciw lot ni cze. Ana li za wy ka za ła, że 
są to obiek ty z okre su wo jen ne go. Po -
my śle li śmy, że to do sko na ła oka zja, 

aby po ka zać je miesz kań com. To oczy -
wi ście wpły nie na ter min prac, ale my -
ślę, że war to cze kać – mó wi Ar ka diusz 
Chę ciń ski. 

 Na do le bę dzie znaj do wał się frag -
ment ko ry ta rza, a na je go koń cu wspo -
mnia ny schron, od gro dzo ny kra tą. Ca -
łość bę dzie pod świe tlo na. Wej ścia 
do przejść pod ziem nych, po dob nie jak 
pa wi lon od stro ny Se za mu, bę dą po -
kry te zie le nią.  

Dru ga część pla cu zo sta nie od da -
na do użyt ku wio sną. Po tej stro nie sta -
nie też no wa wia ta au to bu so wa, par -
king ro we ro wy, par king tak só wek 
i stre fa par kin gu krót ko ter mi no we go. 
Za przy stan kiem bę dą zie leń ce, a tuż 
za ni mi scho dy do wspo mnia ne go 
schro nu.Wykonawca rozpoczął układanie nawierzchni na nowym placu. 

Tom
asz Szym

czyk 
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LAUREACI NAGRODZENI
Nagrody Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury zostały wręczone podczas inauguracji Roku Kulturalnego Sosnowca, która odbyła się  
10 września, tym razem w Teatrze Zagłębia. 

Syl wia Tu rzań ska 
 
Miej sce nie by ło przy pad ko we, po nie waż uro czy stość 
wrę cze nia na gród po prze dzi ła pre mie ra spek ta klu „Ni -
kaj” Zbi gnie wa Ro ki ty w reż. Ro ber ta Ta lar czy ka, któ ra 
jest ele men tem pro jek tu Za głę bie//Śląsk, czy li współ -
pra cy Te atru Za głę bia i Te atru Ślą skie go na rzecz ła -
ma nia ist nie ją cych ste reo ty pów i daw nych ani mo zji ślą -
sko -za głę biow skich (czytaj także na str. 11). 

W tym ro ku na gro dy za ca ło kształt twór czo ści ode -
bra li ar ty sta Ry szard Grzyb i pi sarz To masz Ko stro. 
Z ko lei lau re atem na gro dy w ka te go rii upo wszech nia -
nie i ochrona kul tu ry zo stał hi sto ryk, prof. Da riusz Na -
wrot. 

Pod czas te go rocz nej in au gu ra cji To wa rzy stwo Przy -
ja ciół Te atru Za głę bia wrę czy ło rów nież Kre ato ny. Na -
gro dę dla naj lep szej ak tor ki zdobyła, po cho dzą ca z Ra -
dzion ko wa, Mi ro sła wa Żak, któ rą moż na oglą dać 
w spek ta klach: „Przo dow ni cy mi ło ści. Re wia związ ko -
wo -ro bot ni cza” Ha rol da Ro me`a w reż. Jac ka Mi ko łaj -
czy ka, „Ko me dia. Wu ja szek Wa nia” Ję drze ja Pia skow -
skie go i Hu ber ta Su li my, czy „Ni kaj” Zbi gnie wa Ro ki ty 
w reż. Ro ber ta Ta lar czy ka. 

– Na gro dy Mia sta So snow ca w dzie dzi nie kul tu ry są 
przy zna wa ne od 1991 ro ku. Lau re aci otrzy mu ją sta tu -

et kę, któ rej au to rem jest so sno wiec ki ar ty sta pla styk 
An drzej Czar no ta oraz na gro dę pie nięż ną. Na gro dy 
wrę cza ne są co rocz nie pod czas in au gu ra cji ro ku kul tu -
ral ne go w dwóch ka te go riach: osią gnię cia w dzie dzi nie 

twór czo ści ar ty stycz nej oraz upo wszech nia nie i ochro -
na kul tu ry – pod su mo wa ła Alek san dra Ma rzyń ska, za -
stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu Kul tu ry i Pro mo cji Mia sta 
So snow ca. ST

– Gra tu lu je my wszyst kim zwy -
cięz com i no mi no wa nym. Cie -
szy my się, że „Przo dow ni cy mi -
ło ści. Re wia związ ko wo -ro bot -
ni cza” i „Ślub” zo sta ły do ce nio -
ne w te go rocz nej edy cji „Zło -
tych Ma sek” – cie szy się Iwo -
na Woź niak, dy rek tor ka Te atru 
Za głę bia. Pod czas 53. ga li wrę -
cze nia Na gród Te atral nych 
„Zło te Ma ski”, któ ra od by ła 
się 13 wrze śnia w Te atrze Ślą -
skim w Ka to wi cach, aż trzy 
z nich tra fi ły do Te atru Za głę -
bia.  

Za ro lę Kon fe ran sjer ki 
w spek ta klu „Przo dow ni cy mi -
ło ści. Re wia związ ko wo -ro -
bot ni cza” Ha rol da Ro -
me`a w reż. Jac ka Mi ko łaj czy -
ka zo sta ła na gro dzo na ak tor ka 

Mi ro sła wa Żak. Uzna nie ju ro -
rów zy skał tak że An drzej Do -
pie ra ła za ro lę Igna ce go (Oj ca 
i Kró la) w spek ta klu „Ślub”, 
na pod sta wie dra ma tu Wi tol da 

Gom bro wi cza w reż. Ra do sła -
wa Rych ci ka. Trze cią Zło tą 
Ma ską zo stał uho no ro wa ny Ja -
ro sław Sta niek – za cho re ogra -
fię do spek ta klu „Przo dow ni cy 

mi ło ści. Re wia związ ko wo -ro -
bot ni cza” Ha rol da Ro -
me`a w reż. Jac ka Mi ko łaj czy -
ka oraz do spek ta klu „Za kon -
ni ca w prze bra niu” Ala -
na Men ke na w reż. Mi cha ła 
Zna niec kie go w Te atrze Roz -
ryw ki w Cho rzo wie. 

W kon kur sie oce nia no 
spek ta kle, któ rych pre mie ry od -
by ły się w ubie głym ro ku 
na sce nach te atral nych na Ślą -
sku i w Za głę biu. Naj lep sze 
spek ta kle wy róż nio no w 11 ka -
te go riach. Nagrodzone sztu ki 
moż na oglą dać na de skach Te -
atru Za głę bia już w tym mie sią -
cu i w li sto pa dzie. Wię cej in for -
ma cji moż na zna leźć na stro nie 
in ter ne to wej: www.te atrza gle -
bia.pl. ST 

Cał ko wi tą me ta mor fo zę przej -
dzie sta dion daw ne go Gór ni ka 
Kli mon tów przy ul. Hu ba la -
-Do brzań skie go. Mia sto po zy -
ska ło wła śnie do ta cję na ten cel. 
– Otrzy ma li śmy 3 mln zł z mi -
ni ster stwa na bu do wę za da szo -
ne go bo iska. Oczy wi ście, mia -
sto bę dzie mu sia ło ze swo jej 
stro ny tak że za pew nić środ ki. 
Dzię ku ję mi ni ster stwu, bo to 
na pew no przy spie szy re ali za -
cję  – mó wi  Ar ka diusz Chę ciń -
ski, pre zy dent So snow ca. Mia -
sto chce tu zbu do wać peł no wy -
mia ro wy obiekt. –  Pro jek to wa -
ne bo isko bę dzie mia ło wy mia -
ry 68 x 105 me trów, zaś ca -
łość 74 x 115 me trów i bę dzie 
mia ło na wierzch nię z tra wy 
syn te tycz nej. Ta bę dzie speł -

nia ła wy ma ga nia m.in. FIFA 
Qu ali ty. Bę dzie to jed nak pro -
dukt eko lo gicz ny, któ ry w 100 
proc. bę dzie pod le gał peł ne mu 
re cy klingo wi ma te ria ło we mu  
– tłu ma czy  Je rzy Gó rak, dy rek -
tor so sno wiec kie go MOSiR-u. 
Ca łość zo sta nie za da szo -
na za po mo cą ha li pneu ma tycz -
nej, a więc tzw. ba lo nu, co 
umoż li wi ko rzy sta nie z obiek tu 
w okre sie zi mo wym. Bo isko 
bę dzie ogro dzo ne, a wzdłuż 
krót szych bo ków za in sta lo wa -
ne zo sta ną pił ko chwy ty. Po -
wsta nie tak że od po wied nie 
za ple cze. Na ra zie nie wia do -
mo jesz cze, kie dy roz pocz nie 
się prze bu do wa. Naj pierw za -
koń czyć się mu szą pra ce pro -
jek to we. Opr. TOS

Prze rwa trwa ła po nad rok, do -
kład nie od lu te go ubie głe go ro ku 
i by ła spo wo do wa na wy bu chem 
pan de mii Co vid 19. Na po sie -
dze niu XXVIII se sji Ra dy Se nio -
rów, któ ra od by ła się 14 wrze -
śnia, omó wio no zre ali zo wa ne 
dzia ła nia. – W tym cza sie za koń -
czo ny zo stał pro ces two rze nia 
po li ty ki se nio ral nej dla mia sta 
So snow ca. Po nad to uwzględ nia -
jąc obo wią zu ją ce nas ry go ry, za -
pla no wa li śmy dzia ła nia Ra dy 
na IV kwar tał te go ro ku. Prze wi -
du je my w tym okre sie jed ną wy -
ciecz kę pie szą oraz ro we ro wą 
przy ja zną dla se nio rów. Po wra -
ca my rów nież do cy klicz nych po -
sie dzeń człon ków ko mi sji pro -
ble mo wych dzia ła ją cych w struk -
tu rze Ra dy Se nio rów – za po wia -
da Je rzy Du dek, rzecz nik pra so -
wy RS. – Po nad to w paź dzier ni -
ku bę dzie my po now nie udzie lać 
po rad w za kre sie ob słu gi kom pu -
te rów i te le fo nów ko mór ko wych. 
Za ję cia bę dą pro wa dzo ne bę dą 
w sie dzi bie Cen trum Ak tyw no -
ści Se nio ral nej przy uli cy Mo -
drze jew skiej 42. Szcze gó ło we in -
for ma cje o za pla no wa nych 
przed się wzię ciach znaj du ją się 
na ogło sze niach za miesz czo nych 
pod tym ad re sem – do da je. 

Ka den cja So sno wiec kiej Ra -
dy Se nio rów do bie ga koń ca 
w tym ro ku. Wszy scy za in te re -
so wa ni kan dy do wa niem do ko -
lej nej Ra dy, znaj dą in for ma cje 
na ten te mat na stro nie: 
www.wszyst ko dla was.pl (za -
kład ka: Ra da Se nio rów) lub 
mo gą uzy skać in for ma cje 
w Wy dzia le Po li ty ki Spo łecz -
nej UM w So snow cu przy  
ul. 3 Ma ja 33. ST

Trzy Złote Maski dla Teatru ZagłębiaBędzie zadaszone boisko

Rada Seniorów 
wznowiła 
działalność

Rok Kulturalny w Sosnowcu rozpoczęty!

LAUREACI NAGRÓD MIASTA SOSNOWCA W DZIEDZINIE KULTURY

NAGRODY ZA CAŁOKSZTAŁT TWÓRCZOŚCI: 
 
RYSZARD GRZYB – malarz, poeta, projektant graficzny, należący do ścisłej 
czołówki klasyków malarstwa polskiego. Zajmuje wysokie miejsce w historii sztuki 
polskiej i cieszy się także uznaniem poza granicami kraju. Jego obrazy znajdują się 
w zbiorach m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, 
Poznaniu, Galerii Zachęta, w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą. 
 
TOMASZ KOSTRO – pisarz, publicysta, felietonista, wieloletni redaktor prowadzący 
magazyn kulturalny SOSNart, promujący m.in. młodych twórców. Autor wielu 
interesujących publikacji, m.in. książki pt. „Od cynku do kremu, czyli gawędy 

historyczne o pionierach, milionerach, ich fortunach i przygodach”. W środowisku 
lokalnym inicjuje i realizuje wydarzenia o charakterze literackim i artystycznym. 
 
NAGRODA W KATEGORII UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA KULTURY: 
 
Prof. DARIUSZ NAWROT – historyk, wykładowca, popularyzator wiedzy o Zagłębiu 
Dąbrowskim, jego historii i kulturze. Jako dyrektor Instytutu Zagłębia 
Dąbrowskiego stara się przekazać mieszkańcom wiedzę i zaszczepić miłość 
do regionu i „małej ojczyzny”. Autor ponad 150 publikacji naukowych 
dotyczących dziejów ziem polskich u schyłku Rzeczypospolitej i w epoce 
napoleońskiej oraz historii Zagłębia Dąbrowskiego.

Kadr sztuki „Przodownicy miłości...”, nagrodzonej Złotą Maską za choreografię. 

Prof. Dariuszowi Nawrotowi (z prawej), Tomaszowi Kostro i Ryszardowi Grzybowi gratulował m.in. Arkadiusz Chęciński, 
prezydent Sosnowca. 
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Pokazać rzeczywisty obraz
Krzysztof Polaczkiewicz 
 
Od po cząt ku 2021 ro ku obo wią zu ją 
ko lej ne zno we li zo wa ne prze pi sy usta -
wy o wspie ra niu ro dzi ny i sys te mie 
pie czy za stęp czej. Do ty czą pla có wek 
opie kuń czo -wy cho waw czych, czy li 
daw nych do mów dziec ka. – Do nie -
daw na w jed nej pla ców ce nie mo gło 
być wię cej niż 30 dzie ci, od kil ku mie -
się cy mo że być ich naj wy żej 14. Tak 
wła śnie jest u nas – in for mu je Jo lan ta 
Moć ko, dy rek tor ka Cen trum Ob słu gi 
Pla có wek Opie kuń czo -Wy cho waw -
czych w So snow cu, któ ra spra wu je 
pie czę nad pla ców ka mi w sto li cy Za -
głę bia Dą brow skie go. 

So sno wiec z li mi tem dzie ci po ra -
dził so bie już wcze śniej. W tym ce lu 
utwo rzył aż 11 ma łych pla có wek 
na te re nie mia sta. – Pod opie ką ma my 
nie co po nad set kę wy cho wan ków. 
W na le ży ty spo sób sta ra my się za spo -
ko ić po trze by dzie ci i zor ga ni zo wać 
ta kie wa run ki eg zy sten cjo nal ne, któ re 
po zwo lą na ich har mo nij ny roz wój. 
Na szym za da niem jest zor ga ni zo wa -
nie wła ści wej opie ki i wy cho wa nia 
wszyst kim wy cho wan kom, po dej mo -
wa nie dzia łań zmie rza ją cych do ich 
po wro tu do do mu ro dzin ne go oraz 
przy go to wa nie do usa mo dziel nie nia 
i sa mo dziel ne go ży cia w przy szło ści 
– pod kre śla dy rek tor Moć ko. 

Nie zwy kle waż ną kwe stią każ dej 
pla ców ki jest za bez pie cze nie środ ków 
na za spo ko je nie po trzeb dzie ci. – Na -
szym obo wiąz kiem jest po kry cie kosz -
tów zwią za nych m.in. z za ku pem 
odzie ży, środ ków hi gie nicz nych i czy -
sto ści, ar ty ku łów szkol nych, ar ty ku łów 
spo żyw czych, le ków czy roz wo jem 
kul tu ral nym i oso bi stym. Dzia ła nia te 
są re ali zo wa ne na bie żą co, w spo sób 
rze tel ny przy uwzględ nie niu po trzeb 
kon kret ne go dziec ka. Każ dy z wy cho -
wan ków ma moż li wość ku pić ubra nia 
zgod nie z wła sny mi upodo ba nia mi. 
Jest to dla nas bar dzo waż ne, aby na sze 
dzie ci mia ły no wą odzież, do sto so wa -
ną do swo ich upodo bań, w któ rej czu ją 
się kom for to wo. Dba my o to, aby za -
bez pie czo ny był let ni wy po czy nek, wy -
ciecz ki, wyj ścia do in sty tu cji kul tu ry 
czy też za ję cia spor to we. Za le ży nam 
na tym, aby nasi podopieczni mogli 
ko rzy stać z miejsc dla nich atrak cyj -
nych – do da je dy rek tor ka Cen trum. 

In dy wi du al ne po trze by to jed no, 
ale wspo mnieć tak że na le ży o wa run -
kach, w któ rych dzie ci i mło dzież 
na co dzień miesz ka ją. – Na sze pla -
ców ki wy po sa żo ne są w sprzę ty i me -
ble o wy so kim stan dar dzie, dzię ki 
któ rym wy cho wan ko wie wraz z wy -
cho waw ca mi mo gą pro wa dzić go spo -

dar stwa do mo we. To po zwa la nam 
or ga ni zo wać ży cie wy cho wan ków 
na od po wied nim po zio mie. Ko rzy sta -
my tak że ze wspar cia rze czo we go ofe -
ro wa ne go przez oso by in dy wi du la ne, 
in sty tu cje czy or ga ni za cje. W tej kwe -
stii naj waż niej sza jest jed nak za sa da, 
aby ro dzaj po mo cy i wspar cia by ły za -
wsze wcze śniej usta la ne i uzgad nia ne 
z dy rek to rem pla ców ki czy oso bą 
przez nią wska za ną. Jest to istot ne, 
gdyż ofe ro wa na po moc po win na za -
wsze być zgod na z fak tycz ny mi po -
trze ba mi i ocze ki wa nia mi dzie ci. 
Wte dy za do wo le nie i sa tys fak cja jest 
obo pól na – wy ja śnia Sa bi na Sta nek, 
na czel nik Wy dzia łu Po mo cy Spo -
łecz nej Urzę du Miej skie go w So -
snow cu. 

Dy rek cja Cen trum pod kre śla, że 
pla ców ki nie wy stę pu ją do spon so rów 
czy dar czyń ców o za kup pod sta wo -
wych środ ków czy sto ści czy środ ków 

hi gie nicz nych. – Te pro duk ty za pew -
nia my we wła snym za kre sie i zgod nie 
z za po trze bo wa niem dzie ci. Pu blicz -
ne zbie ra nie żyw no ści czy pod sta wo -
wych środ ków hi gie nicz nych dla pla -
có wek jest po wo dem za że no wa nia 
dla nas, a przede wszyst kim na szych 
wy cho wan ków, któ rzy czu ją się nie -
zręcz nie z te go po wo du wśród swo ich 
ró wie śni ków. Nie jest to na sza ini cja -
ty wa, a czę sto zda rza się też, że wie -
dzę na ten te mat zdo by wa my po przez 
por ta le spo łecz no ścio we. Wie lo krot -
nie do świad cza my sy tu acji, gdzie 
oso ba, któ ra ma fak tycz nie do bre in -
ten cje, or ga ni zu je po moc rze czo wą 
bez po ro zu mie nia z na mi i ofe ru je 
na szym wy cho wan kom rze czy nie -
ade kwat ne do ich po trzeb, za in te re -
so wań, upodo bań lub ta kie, któ rych 
ma my w nad mia rze. Wy wo łu je to 
kło po tli we sy tu acje. Or ga ni za tor ta -
kiej zbiór ki czę sto jest obu rzo ny lub 

jest mu zwy czaj nie przy kro, że mi mo 
za an ga żo wa nia i po zy tyw nych po bu -
dek, któ ry mi się kie ro wał, je go dzia -
ła nia nie są do ce nio ne w ta ki spo sób, 
w ja ki by ocze ki wał. Przy kła dem mo -
gą być ofe ro wa ne du że ilo ści ma sko -
tek czy uży wa nych ubrań – tłu ma czy 
Jolanta Moć ko. 

Bez wąt pie nia jed nym z naj więk -
szych pro ble mów, z ja ki mi bo ry ka ją 
się pla ców ki, to ich przed mio to we 
trak to wa nie. – Pa nu je ogól ne prze ko -
na nie, że je ste śmy tym miej scem, 
gdzie moż na przy nieść rze czy, ubra -
nia, przed mio ty nie po trzeb ne, zu ży te, 
wy se lek cjo no wa ne w cza sie po rząd -
ków świą tecz nych, po nie waż „za wsze 
nam się przy da dzą” al bo „te bied ne 
dzie ci na pew no te go nie ma ją”. Nic 
bar dzo myl ne go. Na sze dzie ci nie 
chcą ko rzy stać z rze czy zu ży tych czy 
znisz czo nych. Nikt też nie my śli 
o bar dzo po waż nych skut kach ta kich 

sy tu acji, ja ki mi są za ni żo na sa mo oce -
na dzie ci, po czu cie, że je stem gor szy, 
czy fru stra cja ko rzy sta nia z rze czy nie -
zgod nych z ocze ki wa nia mi – pod kre -
śla Moć ko. Jak do da je dy rek tor ka pla -
ców ki, każ da po moc osób z ze wnątrz 
jest po zy tyw nie od bie ra na. – Z wie lo -
ma spon so ra mi czy dar czyń ca mi 
współ pra ca trwa od wie lu lat, jest cy -
klicz na oraz zor ga ni zo wa na w spo sób 
prze my śla ny i zgod ny z fak tycz ny mi 
po trze ba mi i ocze ki wa nia mi na szych 
wy cho wan ków. Przed pod ję ciem de -
cy zji o wspar ciu pla có wek war to 
wcze śniej usta lić i omó wić, co tak na -
praw dę wzmoc ni i wzbo ga ci dzia ła nia 
pla ców ki, aby po da ro wa ne rze czy na -
praw dę cie szy ły i pod nio sły jesz cze 
bar dziej stan dard ży cia na szych dzie -
ci. Każ do ra zo wo zwra ca my się do wy -
cho waw ców -ko or dy na to rów z za py -
ta nia mi o okre śle nie ro dza ju po mo cy 
czy pre zen tów, bo to wy cho waw cy 
naj le piej te po trze by zna ją – mó wi Jo -
lan ta Moć ko. 

Dy rek tor ka Cen trum zga dza się 
z te zą, że wie dza o funcjonowaniu pla -
có wek w So snow cu, wa run kach 
w jakich miesz ka ją ich wy cho wan ko -
wie, jest zni ko ma, stąd ar ty ku ły takie 
jak ten na ła mach „Ku rie ra Miej skie -
go”, któ re ma ją przy bli żyć rze czy wi sty 
ob raz. – Nie ste ty, mi mo zna czą cej 
zmia ny wa run ków w pla ców kach, 
wciąż nie wszy scy o tym wie dzą. Ma ją 
za fał szo wa ny ob raz tych miejsc, jak 
rów nież za ko rze nio ne błęd ne wy obra -
że nie, któ re nie uwzględ nia prze mian 
na lep sze, któ re do ko nu ją się każ de go 
dnia – pod kre śla dy rek tor Moć ko. 

– Pla ców ki są przy ja zne dzie ciom, 
ma ją wy so kie stan dar dy i są dla 
miesz ka ją cych w nich dzie ci praw dzi -
wy mi do ma mi. Opie ku ją się ni mi 
i wy cho wu ją ich na praw dę war to ścio -
wi, od da ni i me ry to rycz ni wy cho -
waw cy. Na le ży pod kre ślać ich wkład 
pra cy, m.in. pod czas na uki zdal nej, 
któ ra jesz cze niedaw no mia ła miej sce. 
Wy cho waw cy przez wie le mie się cy 
wcie la li się w ro lę ma my, ta ty, spe cja -
li sty, ale tak że na uczy cie la. Wszyst kie 
dzie ci po sia da ją no wo cze sny sprzęt 
kom pu te ro wy, ale te udo god nie nia 
nie za stą pią prze cież co dzien nej, in -
dy wi du al nej pra cy z każ dym dziec -
kiem, któ ra mia ła miej sce – do da je 
Ka ta rzy na In dy ka, za stęp ca dy rek to ra 
ds. pe da go gicz nych Cen trum Ob słu -
gi Pla có wek Opie kuń czo -Wy cho -
waw czych w So snow cu. 

 
W kolejnym numerze „KM” 
zaprezentujemy działalność 
Domów Pomocy Społecznej 
w Sosnowcu.

Na łamach „Kuriera Miejskiego” przybliżamy działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie Sosnowca. To doskonała okazja do tego, aby 
zapoznać się z warunkami, w jakich na co dzień żyją dzieci i młodzież. Niestety, od lat wiedza na ten temat jest znikoma, a rzeczywisty obraz znacznie różni się 
od stereotypowych opinii, które nijak mają się do obecnej sytuacji.

Sosnowieckie placówki wyposażone są w sprzęty i meble o wysokim standardzie, dzięki którym wychowankowie wraz  
z opiekunami mogą prowadzić gospodarstwa domowe. 
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reklama

Kresowiacy zachowują pamięć o Lwowie
Miastami, które kojarzą się z wychodźcami z Kresów, są Bytom, Gliwice czy Wrocław. Ale Kresowiaków nie brakuje również w Sosnowcu. Odbywają też swoje 
comiesięczne spotkania.

Tomasz Szymczyk 
 
Miesz kań cy Lwo wa do koń ca nie mo gli uwie rzyć, 
że mia sto po II woj nie świa to wej nie znaj dzie się 
w gra ni cach Pol ski i osta tecz nie zo sta nie włą czo -
ne do Związ ku Ra dziec kie go. Osta tecz nie zde cy -
do wa na więk szość Po la ków z Kre sów zde cy do wa -
ła się na prze sie dle nie w no we gra ni ce Pol ski. Nie 
lu bią, gdy mó wi się o tym ja ko o re pa tria cji. 

– Nie je ste śmy re pa trian ta mi, je ste śmy ludź mi 
wy pę dzo ny mi – pod kre śla ją. 

Pa mięć o miej scach na ro dzin i mło do ści ca ły 
czas by ła obec na w ro dzi nach. Ofi cjal nie do pie ro 
w dru giej po ło wie lat osiem dzie sią tych by ła moż -
li wa re je stra cja kre so wych sto wa rzy szeń. Rów nież 
w So snow cu ist nie je Klub Mi ło śni ków Lwo wa 
i Kre sów. Cy klicz ne spo tka nia swo ich człon ków 
or ga ni zu je w każ dy ostat ni po nie dzia łek mie sią ca 
w ka wiar ni Aru ko przy al. Zwy cię stwa. 

– Uda ło nam się je wzno wić, bo przez ostat nie 
dwa la ta nie spo ty ka li śmy się z po wo du pan de mii 
– mó wi Zbi gniew Ju nak, szef so sno wiec kie go Klu -
bu, któ re go ro dzi na po cho dzi z Bro dów, mia stecz -
ka na Po do lu, przy roz bio ro wej gra ni cy Ro sji i Au -
stro -Wę gier. – Ro dzi ce nie chcie li opusz czać Bro -
dów, ale cho dzi ły już słu chy o zbrod niach na Wo -
ły niu i osta tecz nie po sta no wi li uciec – opo wia da. 

Zbi gniew Ju nak przez wie le lat uczest ni czył 
w spo tka niach To wa rzy stwa Mi ło śni ków Lwo wa 
i Kre sów w By to miu, w koń cu jed nak uda ło się ta -

kie spo tka nia zor ga ni zo wać rów nież w sto li cy Za -
głę bia Dą brow skie go. Przy cho dzi zwy kle kil ka na -
ście osób zwią za nych ro dzin nie lub po przez za in -
te re so wa nia z Kre sa mi. 

– Pró bu je my za pra szać go ści jak Le sław Jóź ków 
zwią za ny z Cen trum Kre so wym w By to miu czy 
Mi chał Szwarc z ra dio wej „Lwow skiej Fa li”, któ rzy 
po dej mu ją te ma ty kę zwią za ną z Kre sa mi. Jeź dzi my 
też na Kre sy. Do pie ro co wró ci li śmy z Mo ścisk. 
Dzię ki mo je mu zna jo me mu z Chi ca go zor ga ni zo -
wa li śmy po moc fi nan so wą dla 23 pol skich uczniów. 
Za wieź li śmy też środ ki hi gie nicz ne i ma te ria ły biu -
ro we – opo wia da. 

So sno wiec cy Kre so wia cy nie za po mi na ją też 
o spra wach, któ re So sno wiec i Lwów łą czą. Przy -
po mi na ją na przy kład o kon cer tach Ja na Kie pu ry 
na sce nie Ope ry Lwow skiej i je go po by cie w słyn -
nym ho te lu Geo r ge, skąd śpie wał dla prze chod -
niów. O związ kach lwo wia ków, ale z War sza wą, 
mó wił z ko lei wspo mnia ny już Le sław Jóź ków, 
nie daw no no mi no wa ny do ty tu łu Ku sto sza Pa -
mię ci Na ro do wej, któ ry w po nie dzia łek 27 paź -
dzier ni ka był go ściem spo tka nia w So snow cu. 

– Kre sy to źró dło na szej na uki i kul tu ry – pod -
kre ślił, wspo mi na jąc m.in. Igna ce go Mo ścic kie -
go, Ka zi mie rza Bar tla, Ja na Pa ran dow skie go, 
Kor ne la Ma ku szyń skie go czy Je rze go Ja nic kie go. 
Nie za bra kło też cie ka wo stek, jak ta, że Edward 
Gie rek za sad ni czą służ bę woj sko wą od by wał w… 
kre so wym Stry ju. Gościem ostatniego spotkania był Lesław Jóźków. Przedstawił go szef sosnowieckiego Klubu, Zbigniew Junak.

Tom
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Elżbieta i Andrzej Adamcowie, Jadwiga i Mirosław Bajurscy, Kazimiera i Leon Banatowscy, Halina i Edmund Bąblowie, Zofia i Andrzej Bechowie, Lucyna i Stanisław Bieniaszowie, Marianna i Włodzimierz 
Błachniowie, Irena i Stefan Boruszewscy, Krystyna i Bolesław Carukowie, Eulalia i Stanisław Cesarzowie, Grażyna i Stefan Cupiałowie, Danuta i Stanisław Czaplowie, Elżbieta i Stanisław Czekajowie, 
Alina i Andrzej Czekielowie, Daniela i Eugeniusz Drygierczykowie, Wioletta i Stanisław Dudowie, Teresa i Władysław Dyrdowie, Ewa i Jerzy Gawęccy, Elżbieta i Czesław Gawlikowie, Ewa i Stanisław 
Gorajowie, Zofia i Jerzy Hamułowie, Aleksandra Sarecka-Iwaszenko i Antoni Iwaszenko, Maria i Janusz Jamrochowie, Teodora i Edward Jareccy, Barbara i Wincenty Jarzęccy, Halina i Tadeusz 
Jędrzejakowie, Elżbieta i Sylwester Kałużowie, Elżbieta i Adam Kamieniarzowie, Kazimiera i Józef Kiecowie, Jadwiga i Włodzimierz Kijankowie, Renata i Andrzej Kleczewscy, Danuta i Mirosław 
Knapikowie, Danuta i Jerzy Kołodziejowie, Krystyna i Andrzej Komorowscy, Bronisława i Andrzej Kordysiowie, Elżbieta i Walenty Kosierkiewiczowie, Teresa i Ryszard Kowalscy, Wiesława i Stanisław 
Kowalscy, Stanisława i Lucjan Koziakowie, Zofia i Jan Koziełowie, Wanda i Stanisław Królowie, Janina i Bolesław Kulkowie, Danuta i Grzegorz Kurdzielowie, Zenona i Ryszard Kwapichowie, Krystyna 
i Bogusław Lankowscy, Janina i Stanisław Lescy, Jadwiga i Daniel Miklasińscy, Janina i Tadeusz Rodkowie, Zofia i Jacek Litewkowie, Krystyna i Ireneusz Łongowikowie, Elżbieta i Stanisław Magierowie.

Uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie odbyły się 10 czerwca 2021 roku w Sali Widowiskowo – Koncertow
Frugalski, sekretarz miasta oraz Maciej Maziarz, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. 

50lecie pożycia małżeńskiego obchodzili:
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Barbara i Aleksander Majowie, Teresa i Krzysztof Mańkowie, Janina i Kazimierz Misiołkowie, Zofia i Józef Musiałowie, Anna i Ryszard Musiałowie, Anna i Janusz Olszewscy, Janina i Józef Ołubkowie, 
Mirosława i Henryk Opałkowie, Anna i Tadeusz Ostrowscy, Alfreda i Konrad Pająkowie, Janina i Józef Pańtakowie, Barbara i Feliks Patołowie, Halina i Włodzimierz Pierścińscy, Teresa i Zbigniew 
Piłatowie, Grażyna i Andrzej Porzyccy, Barbara i Edward Ruskowie, Michalina i Zdzisław Sikorowie, Danuta i Kazimierz Sobczykowie, Halina i Stanisław Sochańscy, Jadwiga i Kazimierz Sokołowie, Anna 
i Andrzej Stępniowie, Elżbieta i Piotr Szczerbowie, Halina i Wiesław Szelągowie, Halina i Ryszard Szetelowie, Halina i Janusz Święciccy, Krystyna i Bronisław Tomalowie, Kazimiera i Józef Urbańscy, 
Aleksandra i Ryszard Wątorowie, Irena i Zenon Wesołowscy, Renata i Leszek Węglarscy, Helena i Stanisław Wichrowie, Henryka i Włodzimierz Wieczorkowie, Zofia i Ryszard Wilińscy, Elżbieta i Jacek 
Wiltosowie, Anna i Adam Wuckowie, Maria i Stanisław Ziołowiczowie, Wiesława i Marian Ziółkowscy, Elżbieta i Andrzej Urbańscy, Wanda i Janusz Ufelowie, Barbara i Tadeusz Wąsowscy, Jadwiga 
i Lech Wieczorkowscy, Danuta i Stanisław Wilkowie, Elżbieta i Janusz Wowerowie, Teresa i Krzysztof Woźniakowie, Ewa i Antoni Zarodowie, Elżbieta i Włodzimierz Zdybałowie, Stanisława i Henryk 
Zielińscy, Alicja i Ryszard Ziętarscy, Janina i Krzysztof Zyburowie, Henryka i Piotr Żebrowscy, Zofia i Waldemar Waszczukowie. 

wej „Muza” w Sosnowcu. W imieniu Prezydenta RP medale wręczyli Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta Sosnowca, Grzegorz 

60 i 50lecie pożycia małżeńskiego obchodzili:
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Profesor Władysław Szafer

Pań stwo Sza fe ro wie wraz z có recz ką Ja dwi gą 
i sy nem Wła dy sła wem wy je cha li z So snow ca 
w ma ju 1887 ro ku. Na sta łe osie dli w Miel cu, 
gdzie Mie czy sław Sza fer (oj ciec) otrzy mał po -
sa dę in ży nie ra po wia to we go. W Miel cu Wła -
dy sław Sza fer ukoń czył szko łę po wszech ną. 
Na stęp nie pod jął na ukę w Ce sar sko-Kró lew -
skim Wyż szym Gim na zjum (póź niej im. Ko -
nar skie go) w Rze szo wie, któ re ukoń czył 
w 1905 ro ku. W la tach 1905 – 1908 stu dio wał 
bo ta ni kę w Wied niu, po czym kon ty nu ował 
stu dia we Lwo wie (1908-1909). Na Uni wer sy -
te cie Lwow skim Sza fe ra za fa scy no wa ła po stać 
pro fe so ra Ma ria na Ra ci bor skie go. Uczony ten 
wy warł du ży wpływ na ob szar oraz tem po na -
uko wych do ko nań Sza fe ra, któ ry już w wie -
ku 24 lat obro nił pra cę „Geo bo ta nicz ne sto sun -
ki Mio do bo rów ga li cyj skich” i zo stał dok to rem 
fi lo zo fii lwow skiej uczel ni (pierw sze pra ce na -
uko we opu bli ko wał, ma jąc za le d wie lat 22). 
Z cza sem spod pió ra Wła dy sła wa Sza fe ra wy -
szło ok. 700 prac na uko wych, w tym 473 do ty -
czą cych ochro ny przy ro dy. 

W la tach 1911–12 stu dio wał na Uni wer sy -
te cie w Mo na chium, a na stęp nie przez 2 la ta 
wy kła dał bo ta ni kę w Wyż szej Szko le La so wej 
we Lwo wie. W 1917 r. uzy skał ty tuł pro fe so ra 
nad zwy czaj ne go Uni wer sy te tu Ja giel loń skie -
go – w tym sa mym ro ku ob jął funk cję dy rek -
to ra In sty tu tu Bo ta nicz ne go tej uczel ni. Dwa 
la ta póź niej, w wie ku 33 lat (!) zo stał mia no -

wa ny pro fe so rem zwy czaj nym. Z Uni wer sy te -
tem Ja giel loń skim zwią za ny był do koń ca swe -
go ży cia.  

Po od zy ska niu nie pod le gło ści z du żym za -
pa łem włą czył się w ochro nę przy ro dy od ra dza -
ją cej się Oj czy zny. W 1919 ro ku za ini cjo wał 
po wo ła nie Tym cza so wej Pań stwo wej Ko mi sji 
Ochro ny Przy ro dy, prze mia no wa nej na stęp nie 
na Pań stwo wą Ra dę Ochro ny Przy ro dy, któ rą 
kie ro wał przez 30 lat. Or ga ni za cja ta w ogrom -
nym za kre sie przy czy ni ła się do ochro ny przy -
ro dy w mię dzy wo jen nej Pol sce. Za spra wą nie -
zwy kle in ten syw nej dzia łal no ści Sza fe ra obroń -
ców przy ro dy za czę to na zy wać „sza fe row ca mi”. 
Już w tam tych cza sach pro fe sor był go rą cym 
zwo len ni kiem two rze nia par ków na ro do wych. 
O ko rzy ściach pły ną cych z obej mo wa nia 
ochro ną naj cen niej szych przy rod ni czo te re nów 
utwier dził się pod czas wy jaz dów za gra nicz nych 
– m.in. do Par ku Na ro do we go Yel low sto ne 
w USA. Z cza sem dzię ki ini cja ty wie lub 
przy wy dat nym wspar ciu Sza fe ra po wo ła no 
do ży cia sześć parków narodowych: Pie niń ski 
PN (1932), Bia ło wie ski PN (1932), Świę to -
krzy ski PN (1950), Ba bio gór ski PN (1954), 
Ta trzań ski PN (1954), Oj cow ski PN (1956). 
Pro fe sor swo im za an ga żo wa niem przy czy nił się 
rów nież do po wsta nia re zer wa tów oraz usta no -
wie nia wie lu po mni ków przy ro dy.   

W ro ku 1927 z ini cja ty wy Sza fe ra po wo ła -
no do ży cia Li gę Ochro ny Przy ro dy. Pew ną 

cie ka wost kę sta no wi fakt, że Sza fer współ pra -
co wał na tym po lu z Alek san drem Ja now skim* 
– wy bit nym kra jo znaw cą, któ ry przez pe wien 
czas był zwią za ny z na szym mia stem. 

W uzna niu do rob ku na uko we go oraz zdol -
no ści or ga ni za cyj nych pro fe sor Sza fer w 1931 
ro ku zo stał mia no wa ny dzie ka nem Wy dzia łu 
Fi lo zo ficz ne go, a na stęp nie w la tach 1936–
1938 pia sto wał funk cję rek to ra Uni wer sy te tu 
Ja giel loń skie go. Pod czas II woj ny świa to wej 
(od 1942 r.) z na ra że niem ży cia wy peł niał 
obo wiąz ki rek to ra dzia ła ją ce go w ukry ciu UJ. 

W 1945 r. z wła ści wą so bie ener gią za an ga -
żo wał się w re ak ty wa cję na uki pol skiej. W la -
tach 1945-1952 był wi ce pre ze sem Pol skiej 
Aka de mii Umie jęt no ści, a na stęp nie w la -
tach 1957-1962 wi ce pre ze sem Pol skiej Aka de -
mii Na uk. W 1945 ro ku po now nie (po przed -
nio w la tach 1917-1941) prze jął za rzą dza nie 
In sty tu tem Bo ta nicz nym oraz Ogro dem Bo ta -
nicz nym UJ. W 1952 ro ku Sza fer utwo rzył Za -
kład Ochro ny Przy ro dy PAN, a rok póź niej 
z je go ini cja ty wy i pod je go kie row nic twem roz -
po czął dzia łal ność ogól no pol ski Za kład Bo ta -
ni ki PAN (od 1956 ja ko In sty tut Bo ta ni ki 
PAN). W 1986 ro ku – w stu le cie uro dzin 
otrzy mał on imię prof. Wła dy sła wa Sza fe ra.  

Je go imię no szą m.in. dwa dzie ścia trzy szko -
ły, jest pa tro nem wie lu ulic, na je go cześć nada -
no na zwy dwu dzie stu ga tun kom ro ślin. 
Nad Za to ką Ad mi ra li cji (An tark ty ka) znaj du je 

się Lo do spad oraz Grań Sza fe ra, a u nas 
w dziel ni cy Kli mon tów uli ca po świę co na tej 
jak że zna mie ni tej oso bi sto ści. Fa cho wość i nie -
zwy kle bo ga ty do ro bek na uko wy Sza fe ra spra -
wia, że na dal jest on po sta cią zna ną i ce nio ną 
przez przy rod ni ków na ca łym świe cie. 

Oso ba tak wiel ce za słu żo nej dla po zna nia 
i ochro ny pol skie go dzie dzic twa przy rod ni cze -
go god na jest pu bli ka cji du żo ob szer niej szej 
niź li ten skrom ny ar ty kuł. Mam na dzie ję, że za -
chę ci on Pań stwa do po sze rze nia wia do mo ści 
na te mat pro fe so ra Sza fe ra. Bez tru du znaj dzie -
cie je za rów no w in ter ne cie, jak rów nież na pół -
kach bi blio tek. War to w tym ce lu wy brać się 
do so sno wiec kiej „Me dia te ki”, gdzie po śród 
pu bli ka cji znaj du ją się tak że pa miąt ki w po sta ci 
rę ko pi sów. 
 
Ar tur Pta siń ski, Cen trum In for ma cji Miej skiej 
* Aleksander Janowski – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
LOP. Współzałożyciel i prezes Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego. W latach 18851890 urzędnik w biurze Wydziału 
Mechanicznego Kolei Żelaznej Warszawsko – Wiedeńskiej 
w Sosnowcu. Podróżnik, prekursor krajoznawstwa, patron Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego w Sosnowcu, 
organizator wycieczek po Zagłębiu Dąbrowskim i nie tylko. 

 
Podczas pisania tekstu korzystałem z artykułu Alicji Zemanek 
„Władysław Szafer (18861970) – klasyk polskiej botaniki” 
– Wiadomości Botaniczne 60 (1/2): 118,2016 oraz z artykułu 
Krzysztofa Wojciechowskiego  „Władysław Szafer – naukowiec, 
społecznik i obrońca przyrody” – Miesięcznik Dzikie Życie 2/176, 
luty 2009. Ze wzruszeniem wywołanym dobrymi wspomnieniami 
sięgnąłem także po materiały przygotowane przez Ewę Gajewską
Nowarę, z którą wspólnie zrealizowaliśmy projekt „Szaferiada 2012”.  

W poprzednim artykule pt. „Szaferowie w Sosnowcu” podzieliłem się z Państwem informacjami na temat okoliczności, jakie towarzyszyły narodzinom genialnego 
przyrodnika, późniejszego profesora i rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Władysława Szafera (ur. 23.07.1886 r. w Sosnowcu). Teraz zapraszam na dalszy ciąg opowieści.

Budynek Collegium Śniadeckiego 
w Ogrodzie Botanicznym UJ w Krakowie. 
Profesor Szafer zarządzał tą placówką 
w latach 1917-1941 oraz 1945-1960. 
W budynku tym znajdowało się mieszkanie 
służbowe profesora Szafera, w którym 
mieszkał aż do kresu swych dni. Obecnie 
wewnątrz znajduje się Muzeum Ogrodu 
Botanicznego. Można w nim znaleźć 
pamiątki związane z prof. Szaferem.

Wycieczka po Lesie Zagórskim 
zorganizowana przez Stowarzyszenie 
„Pakosznica” oraz Centrum Informacji 
Miejskiej dla uczczenia 126. rocznicy urodzin 
Władysława Szafera. Było to jedno 
z wydarzeń odbywających się w ramach 
projektu „Szaferiada 2012”. Wycieczkę 
poprowadził wspaniały przyrodnik, 
społecznik, fascynat dokonań Władysława 
Szafera, wiceprezes „Pakosznicy”, tragicznie 
zmarły w zeszłym roku Paweł Kauzal. Pośród 
licznych inicjatyw Pawła Kauzala znajdują się 
także wieloletnie starania o utworzenie 
w najstarszej części Zagórza Zespołu 
Przyrodniczo-Krajobrazowego im. profesora 
Władysława Szafera. Idea ta, poparta 
szczegółowymi badaniami naukowymi 
potwierdzającymi wyjątkową wartość 
proponowanego do objęcia ochroną obszaru, 
nadal czeka na realizację.

Profesor Władysław Szafer – ur. 23 lipca 1886 r. 
w Sosnowcu – zm. 16 listopada 1970 r. w Krakowie. 
Fot. Arch. Instytutu Botaniki PAN. 
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11 września odbył się festyn z okazji 100-lecia istnienia klubu ZEW Sosnowiec. Z tej okazji na murawie pojawili się zarówno byli, jak i obecni piłkarze jednego 
z najstarszych klubów w historii regionu, nie zabrakło występu młodych zawodników Akademii. Zasłużeni członkowie klubu odebrali z rąk Józefa Grząby, prezesa 
Podokręgu Sosnowiec Śląskiego Związku Piłki Nożnej odznaki OZPN. Na łamach „Kuriera Miejskiego” przybliżamy historię klubu z dzisiejszych Ostrów Górniczych. 

ZEW Sosnowiec świętował stulecie

W 1921 ro ku z ini cja ty wy spor to wych 
za pa leń ców z ów cze snej wsi Niem ce 
za ło żo ny zo stał klub o na zwie Świt 
Niem ce. W 1927 ro ku na zwę zmie -
nio no na Strze lec Niem ce, a na stęp nie 
w 1931 ro ku na ZEW. W ma ju 1933 
ro ku od da no do użyt ku no we bo isko 
ZEW-u, na któ rym pił ka rze gra ją 
do dziś! (…) „No we bo isko spor to we 
w Za głę biu. Za rząd pod okrę gu w Za -
głę biu prze jął no we bo isko pił kar skie 
T.S.  ZEW w Niem cach, uzna jąc go 
ja ko zdat ne do roz gry wek wszyst kich 
klas” – in for mo wał 9 ma ja 1933 ro ku 
dzien nik „Po lo nia” (…). 

Przez po nad 30 lat bo isko słu ży ło 
klu bo wi w nie zmie nio nym sta nie. 
Roz bu do wa mia ła miej sce do pie ro 
w la tach 60. ubie głe go wie ku. 22 lip -
ca 1966 r. mia ło miej sce uro czy ste 
otwar cie bu dyn ku klu bo we go oraz 
try bu ny, któ ra osta ła się do 2013 ro -
ku. W 1981 ro ku do bu do wa no kor ty 
te ni so we, a w pla nach by ła tak że bu -
do wa ha li dla siat ka rzy, ale ten po -
mysł nie do cze kał się re ali za cji. 

4 kwiet nia 1937 r. mia ło miej sce 
wy jąt ko we wy da rze nie. Na mecz 
przy ja ciel ski, jak wów czas na zy wa no 
spo tka nia to wa rzy skie, przy je chał 
Dąb Ka to wi ce, przed sta wi ciel ów -
cze snej eks tra kla sy. Z ry wa lem 
z tej  pół ki ZEW ni gdy wię cej już się 
nie mie rzył. (…)  „Na Niem cach 
w obec no ści oko ło 3000 wi dzów od -
był się cie ka wy mecz to wa rzy ski po -
mię dzy ka to wic kim Dę bem a Ze -
wem. Gra sta ła na wy so kim po zio -

mie. ZEW ro ze grał nie wąt pli wie 
swój naj lep szy mecz, prze gry wa jąc 
po wy rów na nej wal ce w sto sun ku 0: 1 
(0:1). W Dę bie wspa nia le za gry wa ła 
po moc z Dyt ką na cze le” (…) – re la -
cjo no wał „Expres Za głę bia”. 

Pod na zwą ZEW Niem ce klub 
funk cjo no wał do 1948 ro ku. Wów -
czas na zwę ca łe go osie dla zmie nio no 
na Ostro wy Gór ni cze. Od 1950 
do 1956  klub na le żał do zrze sze nia 
Gór nik i wy stę po wał pod na zwą 
Gór nik Ostro wy Gór ni cze. W 1956 
r. po wró co no do na zwy ZEW. 

W trak cie se zo nu 1960/1961 do -
szło do po łą cze nia B kla so we go 
wów czas ZEW-u z C kla so wą Ka zi -
mie rzan ką. Od 1961 r. ze spół wy stę -
po wał pod na zwą Gór nik Ka zi mierz. 
Tak klub funk cjo no wał przez trzy -

dzie ści lat, do ro ku 1991, bę dąc 
na utrzy ma niu ko pal ni „Ka zi mierz -
-Ju liusz”. Po wrót do ZEW Ka zi -
mierz, na stą pił w 1992 ro ku. 

Naj więk szym suk ce sem sek cji pił -
kar skiej by ły wy stę py na trze cim po -
zio mie roz gry wek w kra ju. Mia ło to 
miej sce w la tach 1973-1976. Pierw -
szy se zon na III-li go wym szcze blu 
ze spół ukoń czył na 8. miej scu. W ko -
lej nym se zo nie do dru ży ny do łą czył 
m.in. Zbi gniew My ga, wcze śniej jed -
na z gwiazd Za głę bia So sno wiec. 
Po okre sie gry we Fran cji My ga 
wzmoc nił ze spół, a w dru giej run dzie 
wraz ze Zbi gnie wem Wą sem od po -
wia dał za wy ni ki ze spo łu. Pa ra My -
ga -Wąs za stą pi ła na tre ner skiej ław -
ce Jó ze fa Mach ni ka. Tym sa mym 
Gór nik Ka zi mierz był pierw szym 

klu bem w bo ga tej ka rie rze tre ner skiej 
Zbi gnie wa My gi, któ ry pra co wał ja -
ko tre ner m.in. w Za głę biu So sno -
wiec, Szom bier kach By tom czy Sta li 
Sta lo wa Wo la, był tak że jed nym 
z asy sten tów Hen ry ka Apo ste la w re -
pre zen ta cji Pol ski pod czas eli mi na cji 
do Eu ro 96. 

Trze ci se zon gry w III li dze za koń -
czył się spad kiem, a za wy ni ki od po -
wia dał wów czas An drzej Ga ik, ko lej -
na z gwiazd Za głę bia So sno wiec 
w la tach 60. ubie głe go stu le cia. 

W tym okre sie pierw sze pił kar skie 
kro ki w Gór ni ku Ka zi mierz sta wiał 
Wło dzi mierz Ma zur. W 1970 r., gdy 
miał 16 lat, zo stał pił ka rzem Za głę -
bia So sno wiec, z któ rym się gnął 
po dwa Pu cha ry Pol ski, dwu krot nie 
wy wal czył wi ce mi strzo stwo kra ju, 

a w 1978 r. po je chał na Mun dial 
do Ar gen ty ny. 

Od 1992 r. klub mu siał ra dzić so -
bie bez wspar cia ko pal ni, prze cho -
dząc na wła sny roz ra chu nek. Wów -
czas po wró co no do na zwy ZEW. 
Od 2001 r. sto wa rzy sze nie dzia ła ło 
pod na zwą Klub Re kre acyj no -Spor -
to wy To wa rzy stwo Krze wie nia Kul -
tu ry Fi zycz nej „ZEW”, na to miast 
w dniu 4 mar ca 2016 r. na zwa zo sta ła 
zmie nio na na KS ZEW So sno wiec. 
Obec nie pił ka rze ZEW-u wy stę pu ją 
w B -kla sie. Klub po sia da tak że aka -
de mię, któ ra szko li pił kar ski na ry bek. 

Od 1963 r. w struk tu rach klu bu 
Gór nik Ka zi mierz dzia ła ła sek cja 
siat ków ki. W se zo nie 1988/1989 
Gór nik awan so wał do naj wyż szej 
kla sy roz gryw ko wej w Pol sce. Wy -
stę po wał tam przez dwa se zo ny. 
W se zo nie 1991/1992 Gór nik grał 
w se rii B I li gi. Po kiep skim po cząt ku 
ze spół „od pa lił” i awan so wał do fi na -
łu play -off, w któ rym zmie rzył się 
z BBTS-em Biel sko. So sno wi cza nie 
prze gra li i o I li gę wal czy li w ba ra żach 
z lo kal nym ry wa lem, eki pą Pło mie nia 
So sno wiec. Gó rą w tej ry wa li za cji by -
ła eki pa Gór ni ka, któ ra  pogrążyła  ry -
wa la i ten po de gra da cji sta nął 
przed groź bą li kwi da cji. Za nim roz -
po czę to no wy se zon, za de cy do wa no 
o po łą cze niu Gór ni ka z Pło mie niem 
i je sie nią 1992 r. w I li dze za grał już 
Ka zi mierz Pło mień So sno wiec. 

 
Oprac. Krzysz tof Po lacz kie wicz

Jubileusz jednego z najstarszych klubów piłkarskich w Zagłębiu Dąbrowskim 

Teatr Zagłębia rozpoczął nowy 
sezon mocnym akcentem. Przede 
wszystkim nawiązał bardzo bliską 
współpracę z Teatrem Śląskim, co 
zaowocowało imponującym 
efektem. Ale po kolei. Zanim coś 
napiszę o premierowym 
przedstawieniu, kilka zdań zgodnie 
z chronologią wydarzeń. Jeszcze 
w czasie wakacji odbył się mecz 
piłkarski TZ kontra TŚ. O tym było 
głośno.  

 
Za raz na po cząt ku wrze śnia, 
w dniach od 8 od 10, sta ra niem te atru 
od by ła się kon fe ren cja na uko wa, 
przy wy dat nym wspar ciu so sno wiec -
kiej bi blio te ki (ob ra dy od by wa ły się 
w au li Me dia te ki) i przy współ udzia le 
kil ku uni wer sy te tów. Cóż by ło jej te -
ma tem? „Punk tem wyj ścia (...) jest 
kon cep cja „Stref kon tak tu”, któ rą 
wpro wa dzi ła na grunt współ cze snej 
re flek cji hu ma ni stycz nej Ma ry Lu is 

Pratt”, pi sze Ewa Bal we wstę pie. 
A „sfe ry kon tak tu” to jak naj bar dziej 
nasz re gio nal ny pro blem. Ileż to spo -
rów (ale też żar tów) zro dzi ło się 
na po gra ni czu Za głę bia i Ślą ska! 
Czas by ło za jąć się tym te ma tem na -
uko wo i po waż nie. Wy stą pień, re fe -

ra tów i dys ku sji oczy wi ście stresz czać 
nie bę dę, na pi szę je dy nie, że wśród 
uczest ni ków do mi no wa ły pa nie, co 
ni cze go nie zmie nia. 

10 wrze śnia wieczo rem od by ła się 
in au gu ra cja Ro ku Kul tu ral ne go So -
snow ca. Pro wa dził Prze my sław Ka -

nia, ko lej no wzy wa jąc na sce nę pre -
zy den ta mia sta i na gro dzo nych. 
A po tem, po krót kiej prze rwie, po ka -
za no nam im po nu ją ce przed sta wie -
nie „Ni kaj” Zbi gnie wa Ro ki ty w re -
ży se rii Ro ber ta Ta lar czy ka. Tekst 
we dług swo jej książ ki opra co wał sam 
au tor, dra ma tur gią za jął się Mi łosz 
Mar kie wicz, sce no gra fię opra co wa li 
Mar cel Sła wiń ski i Do mi ni ka Żło -
biń ska, ko stiu my pro jek to wa ła Iga 
Słup ska, a mu zy kę opra co wał 
Miuosh. Jak wi dać z po wyż sze go, 
pra ca nad wi do wi skiem by ła efek tem 
ści słe go współ dzia ła nia obu te atrów. 
To sa mo do ty czy ob sa dy aktorskiej. 
Wszyst kich – z bra ku miej sca – nie 
spo sób wy mie nić, ale… za gra li zna -
ko mi cie, trzy ma jąc wi dow nię w sta -
łym na pię ciu, cza sem sto sow nie 
do roz wo ju ak cji zmu sza jąc do śmie -
chu, cza sem do za du my. Trud no do -
praw dy kogokolwiek wy róż nić, 
wszy scy wy pa dli do brze i bar dzo do -

brze, oczy wi ście sto sow nie do przy -
dzie lo nej so bie ro li. 

„Ni kaj” jest gro te sko wą hi sto rią 
o za daw nio nych spo rach, ura zach 
i uprze dze niach mię dzy są sia du ją cy -
mi bli sko Za głę bia ka mi i Ślą za ka -
mi. Oczy wi ście wszyst ko w opa rach 
ab sur du. Te naj bar dziej ab sur dal ne 
sce ny zda ły mi się jak by or do bi nę 
„prze szar żo wa ne”, co nie jest ani 
zło śli wo ścią, ani za rzu tem. Ot, sta -
ry czło wiek już tro chę ina czej świat 
wi dzi, bo ogól nie się po do ba ło. I to 
bar dzo. Okla sków i owa cji nie by ło 
wprost koń ca. A po tem nie mal ca łe 
to wa rzy stwo, na gro dze ni, wy róż -
nie ni oraz lu dzie obu te atrów ucze -
sni czy li w ban kie cie, co by ło nie bez 
zna cze nia dla in te gra cji obu ze spo -
łów. 

Czy tel ni ków go rą co na ma wiam 
do śle dze nia re per tu aru Te atru Za głę -
bia. Nie prze gap cie! W paź dzier ni ku 
ko lej na pre mie ra. to ko

Zagłębie – Śląsk – Zagłębie, czyli moc dwóch teatrów

„Nikaj” w reż. Roberta Talarczyka to groteskowy obraz dawnych urazów pomiędzy 
Zagłębiakami a Ślązakami. 

M
aciej Stobierski

Członkowie klubu zostali uhonorowani  odznakami OZPN. 

arc ZEW
 Sosnow

iec 
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AD RIAN NA PEĆ  
rzecz nik praw kon su men ta 
 
„Za ku pi łam przez In ter net dwa 
kur sy ję zy ko we: an giel ski za 
awan so wa ny i hisz pań ski pod 
sta wo wy. W ra mach kur su ję zy ka 
an giel skie go mia łam otrzy mać pły tę DVD, link do po bra 
nia na grań, książ kę oraz 200 sztuk fi szek na DVD w pdf. 
Z ko lei na kurs hisz pań skie go skła da ła się pły ta DVD 
i link do po bra nia na grań. Otrzy ma łam prze sył kę i jesz 
cze te go sa me go dnia po wia do mi łam sprze daw cę o bra 
ku pły ty DVD i 200 szt. fi szek do ję zy ka an giel skie go oraz 
lin ków do po bra nia na grań w obu ję zy kach. Sprze daw 
ca wy ja śnił, że otrzy ma łam zak tu ali zo wa ną wer sję książ 
ki z lin ka mi do na grań na ostat niej stro nie.  
Pod ję łam de cy zję o od stą pie niu od umo wy w czę ści 
do ty czą cej kur su an giel skie go i wy sła łam ma ilem 
oświad cze nie oraz do ko na łam zwro tu książ ki. Sprze 
daw ca za kwe stio no wał ta ką moż li wość i nie wy ra ził 
zgo dy na od stą pie nie oraz od mó wił przy ję cia zwro tu. 
Nie wiem, czy słusz nie?”. 
 
Za sa dy do ty czą ce sprze da ży to wa rów i usług na od le 
głość, czy li tak że przez In ter net, re gu lu je usta wa 
z dnia 30.05.2014 r. o pra wach kon su men ta. Na podst. 
art. 27 tej usta wy kon su ment jest upraw nio ny do od stą 
pie nia od umo wy za war tej na od le głość w ter mi nie 14 
dni. W ra zie od stą pie nia przez kon su men ta od umo wy, 
uwa ża się ją za nie za war tą. Przed się bior ca ma obo wią zek 

nie zwłocz nie, nie póź niej niż w ter mi nie 14 dni od dnia 
otrzy ma nia oświad cze nia kon su men ta o od stą pie niu 
od umo wy, zwró cić kon su men to wi wszyst kie do ko na ne 
przez nie go płat no ści, w tym kosz ty do star cze nia rze czy 
w wy so ko ści naj tań sze go zwy kłe go spo so bu do star cze 
nia to wa ru ofe ro wa ne go przez przed się bior cę. Przed się 
bior ca do ko nu je zwro tu płat no ści przy uży ciu ta kie go sa 
me go spo so bu za pła ty, ja kie go użył kon su ment, chy ba że 
kon su ment wy raź nie zgo dził się na in ny spo sób zwro tu, 
któ ry nie wią że się dla nie go z żad ny mi kosz ta mi. Za okres 
opóź nie nia w za pła cie kon su ment mo że żą dać od przed 
się bior cy od se tek w wy so ko ści usta wo wej. Zgod nie 
z pra wem je dy nym ko niecz nym i wy star cza ją cym wa run 
kiem od stą pie nia jest zło że nie w cią gu 14 dni od otrzy ma 
nia to wa ru oświad cze nia o od stą pie niu od umo wy. Od 
stą pie nie od umo wy za war tej na od le głość ma cha rak ter 
praw no kształ tu ją cy, co ozna cza, że sku tecz ność zło żo ne 
go oświad cze nia nie za le ży od zgo dy sprze daw cy / usłu 
go daw cy. Od za sa dy re gu lu ją cej pra wo od stą pie nia 
od umo wy prze wi dzia ne są tak że wy jąt ki, kie dy moż li 
wość re zy gna cji zo sta je wy łą czo na. Na przed się bior cy 
spo czy wa obo wią zek in for ma cyj ny, mu si on bo wiem po 
in for mo wać kon su men ta w spo sób ja sny i zro zu mia ły 
o bra ku pra wa od stą pie nia od umo wy na pod sta wie 
art. 38 lub oko licz no ściach, w któ rych kon su ment tra ci 
pra wo od stą pie nia od umo wy naj póź niej w chwi li wy ra 
że nia przez kon su men ta wo li zwią za nia się umo wą na od 
le głość. Istot ne jest, aby kon su ment wie dział przed za 
war ciem umo wy, że w okre ślo nych oko licz no ściach utra ci 
pra wo od stą pie nia od umo wy bez po da nia przy czy ny. 

Wy jąt ków nie na le ży tak że in ter pre to wać roz sze rza ją co, 
gdyż pro wa dzi ło by to do wy pa cze nia za my słu usta wo 
daw cy i znie kształ ca ło cel wpro wa dze nia re gu la cji. Pra 
wo do od stą pie nia od umo wy ma na ce lu ochro nę kon 
su men ta w szcze gól nej sy tu acji sprze da ży na od le głość, 
w któ rej jest on po zba wio ny moż li wo ści zo ba cze nia pro 
duk tu i upew nie nia się co do cha rak te ru usłu gi przed za 
war ciem umo wy i słu ży wy rów na niu tej nie ko rzyst nej sy 
tu acji w sto sun ku do tra dy cyj nych za ku pów.  

I tak zgod nie z art. 38 pkt 9 usta wy pra wo do od stą 
pie nia nie bę dzie moż li we w przy pad ku umów, w któ 
rych przed mio tem świad cze nia są na gra nia dźwię ko we 
lub wi zu al ne al bo pro gra my kom pu te ro we do star cza 
ne w za pie czę to wa nym opa ko wa niu, je że li opa ko wa 
nie zo sta ło otwar te po do star cze niu. Ozna cza to, że je 
że li kon su ment zde cy du je się roz pie czę to wać opa ko 
wa nie, któ re za wie ra np. pły tę z na gra niem, utra ci pra 
wo do re zy gna cji z umo wy. Wy ją tek ten po tocz nie na 
zy wa ny jest „klau zu lą ce lo fa no wą”. Cho dzi bo wiem 
o wy łą cze nie sy tu acji, w któ rej kon su ment za po znaw 
szy się z na gra niem lub pro gra mem do ko nu je je go ko 
pii, a na stęp nie od stę pu je od umo wy bez po da nia przy 
czy ny. W ta kiej sy tu acji kon su ment był by w po zy cji 
uprzy wi le jo wa nej wzglę dem przed się bior cy i uzy ski 
wał by nie uza sad nio ną ko rzyść w po sta ci na gra nia lub 
pro gra mu przy jed no cze snym pra wie do od stą pie nia 
od umo wy i żą da nia zwro tu ce ny. Waż ny jest tak że ro 
dzaj opa ko wa nia. Prze pi sy wy ma ga ją, aby by ło ono za 
pie czę to wa ne, co ozna cza, że po win no ono być sku 
tecz nie za bez pie czo ne przed otwar ciem, np. w ta ki 

spo sób, aby otwar cie opa ko wa nia by ło jed no ra zo we 
i trwa łe – tj. nie by ło moż li wo ści je go po now ne go za 
pie czę to wa nia w pier wot ny spo sób (np. ro ze rwa nie fo 
lii czy pu deł ka). Waż ne jest, że ak tu al ne prze pi sy nie 
wy ma ga ją, aby by ło to opa ko wa nie ory gi nal ne.  

Z ko lei art. 38 pkt 13 usta wy wy łą cza od stą pie nie 
od umów o do star cza nie tre ści cy fro wych, któ re nie są za 
pi sa ne na no śni ku ma te rial nym, je że li speł nia nie świad cze 
nia roz po czę ło się za wy raź ną zgo dą kon su men ta 
przed upły wem ter mi nu do od stą pie nia od umo wy 
i po po in for mo wa niu go przez przed się bior cę o utra cie 
pra wa od stą pie nia od umo wy. Aby wska za ny wy ją tek 
mógł mieć za sto so wa nie, kon su ment mu si, bę dąc po in for 
mo wa nym o utra cie pra wa do od stą pie nia, wy ra zić zgo dę 
na roz po czę cie speł nie nia świad cze nia przez przed się bior 
cę w okre sie prze wi dzia nym na sko rzy sta nie z upraw nie 
nia do od stą pie nia od umo wy (14 dni) o do star cza nie tre 
ści cy fro wych nie za pi sa nych na no śni ku ma te rial nym. Tyl 
ko po speł nie niu tych wa run ków usta wo we upraw nie nie 
do od stą pie nia nie bę dzie przy słu gi wa ło.  

Sko ro za tem nie otrzy ma ła Pa ni pły ty DVD z na gra 
nia mi kur su ję zy ka an giel skie go i je śli nie sko rzy sta ła 
Pa ni z prze sła nych lin ków ce lem po bra nia na grań lub 
fi szek dot. ję zy ka an giel skie go, pra wo do od stą pie nia 
od umo wy by ło upraw nio ne i moż li we. Na wet gdy by 
sa mo opa ko wa nie na grań kur su speł nia ło ce chy opa 
ko wa nia za pie czę to wa ne go, to i tak nie za wie ra ło na 
grań ani pro gra mów do na uki ję zy ka an giel skie go i tym 
sa mym nie zo sta ły speł nio ne prze słan ki prze wi dzia ne 
go w pra wie wy jąt ku. 

Rowerowy power dla Sosnowca
Miłośnicy dwóch kółek przyznali po raz pierwszy „Rowerowe Nagrody Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego”, czyli „RowerPower” podczas gali, która odbyła się  
21 września w Sali Widowiskowo-Koncertowej „Muza”. 

Syl wia Tu rzań ska 
 
W tym ro ku nie kwe stio no wa nym zwy cięz cą, 
gło sa mi in ter nau tów, zo stał So sno wiec, na gro -
dzo ny w dwóch ka te go riach: Mia sto/Gmi -
na przy ja zna ro we rzy stom 2020 oraz Naj lep szy 
ofi cer ro we ro wy 2019/2020, któ rym zo stał Ra -
fał Si ciń ski.  

Ro we ro we na gro dy i an ty na gro dy dla ro we ro -
wych ak ty wi stów i sa mo rzą dów oraz pro wa dzo -
nych przez gmi ny in we sty cje to ini cja ty wa So sno -
wiec kie go Sto wa rzy sze nia Ro we ro we go oraz 
Sto wa rzy sze nia Ro we ro we go Ka to wi ce.  

– Mo ty wa cją do przy zna nia na gród są ak ty -
wi ści ro we ro wi, któ rzy dzia ła ją spo łecz nie, non 
pro fit, bez żad nych zy sków i są po strze ga ni jed -
no stron nie, ja ko ci, któ rzy naj czę ściej kry ty ku ją 
i wy ty ka ją błę dy. Chcie li śmy prze ła mać ten ste -
reo typ i po sta no wi li śmy, że spo łecz ność ro we ro -
wa przy zna na gro dy, któ re nie są spon so ro wa ne 
i wspie ra ne przez żad ne wła dze sa mo rzą do we. 
Zde cy do wa li śmy się na przy zna nie czte rech na -
gród i trzech an ty na gród – mó wi Krzysz tof Po -
pław ski z So sno wiec kie go Sto wa rzy sze nia Ro -
we ro we go.    

Za przy zna ną na gro dę dzię ko wał m.in. Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.  

– Je śli ro we rzy ści przy zna li nam na gro dę, to 
ozna cza, że zmie rza my w do brym kie run ku. 
Zda je my so bie spra wę, że przed na mi jesz cze 
du żo do zro bie nia. Ła twiej jest zdo by wać na -

gro dy niż ich po tem bro nić, a chcielibyśmy 
w przy szłym ro ku po wtó rzyć nasz suk ces. 
Przed na mi w pla nach am bit ne za da nie stwo -
rze nia szyb kie go po łą cze nia ro we ro we go So -

snow ca z Ka to wi ca mi – za po wie dział Ar ka -
diusz Chę ciń ski.  

Grze gorz Osso liń ski, wi ce pre zes Ro we ro -
wych Ka to wic i pre zes Ślą skiej Ko ali cji Ro we -

ro wej, przy znał, że Ka to wi ce po win ny brać 
przy kład wła śnie z… So snow ca. – Mu szę przy -
znać, że So sno wiec o wie le wię cej zro bił dla ro -
we rzy stów niż Ka to wi ce. Z mo je go punk tu wi -
dze nia, w sy tu acji, kie dy jeż dżę już po nad 30 
lat, za zwy czaj, gdy je cha łem na Ju rę, to z re gu ły 
So sno wiec omi ja łem, bo był zbyt du ży ruch. 
A te raz wy bie ram wła śnie So sno wiec. Za każ -
dym ko lej nym ra zem, kie dy zda rza mi się je -
chać przez So sno wiec, jest co raz le piej. A So -
sno wiec bu du je ścież ki ro we ro we od za le d wie 
dwóch, trzech lat – pod su mo wał Grze gorz 
Osso liń ski. 

Nagrody Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego dla miast przyjaznym rowerzystom i najlepszych inwestycji 

Kurs na płycie – co z odstąpieniem od umowy?

• Miasto/Gmina przyjazna 
rowerzystom 2020: Sosnowiec 

• Rowerowa inwestycja roku 2019/2020: 
Żelazny Szlak Rowerowy- Jastrzębie-Zdrój 

• Aktywista rowerowy 2019/2020: Tomasz 
Herud – Gliwicka Rada Rowerowa 

• Najlepszy oficer rowerowy 2019/2020:  
Rafał Siciński – Sosnowiec 

• Hamulcowy roku 2020: Aleksander Kopia 
– Śląski Urząd Marszałkowski 

• Rowerowa śmieszka roku 2020: Drogi 
Rowerowe przy ul. Szpitalnej – Czeladź 

• Miasto/Gmina nie dla rowerów 2020: Bytom 

Laureaci nagród i antynagród 
„RowerPower” 

Sosnowiec, Jastrzębie-Zdrój i Gliwice – przedstawiciele tych trzech miast mieli powody do radości. 

Sylw
ia Turzańska
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W minionym sezonie koszykarki CTL Zagłębie wróciły na ekstraklasowe parkiety i na nowo „uczyły” się gry wśród najlepszych drużyn w Polsce. Awans do play-off 
oznaczał, że plan nakreślony przed rozpoczęciem rozgrywek został wykonany. W klubie ambicje są jednak większe, bo Zagłębie chce być coraz lepsze, silniejsze, 
a w niedalekiej przyszłości liczy na występy w rozgrywkach EuroCup!

Koszykarki CTL Zagłębie wracają do gry!

Krzysztof Polaczkiewicz 
 
– W ubie głym se zo nie ja ko be nia mi -
nek uczy li śmy się na no wo gry w Ener -
ga Ba sket Li dze Ko biet, a ce lem był 
awans do play -off i to za da nie uda ło się 
wy ko nać. W ko lej nych se zo nach 
na pew no na sze ape ty ty są więk sze, ale 
oczy wi ście twar do stą pa my po zie mi. 
Na pew no chce my się zna leźć w fa zie 
play -off i li czy my na to, że po se zo nie 
za sad ni czym bę dzie my wy żej niż se zon 
wcze śniej. Wów czas przy stą pi li śmy 
do play -off z ósme go miej sca i si łą rze -
czy od ra zu wpa dli śmy na VBW Ar kę 
Gdy nia. Li czy my, że tym ra zem bę -
dzie my wy żej po se zo nie za sad ni czym 
i po wal czy my w fa zie pu cha ro wej 
– mó wi pre zes CTL Za głę bia So sno -
wiec, Ma rek Le siak. 

Za re ali za cję te go ce lu bę dzie od po -
wia dał tre ner Jor di Ara go nes oraz je go 
pod opiecz ne. Hisz pan po przed ni se -
zon koń czył w ro li pierw sze go szko le -
niow ca. W trak cie roz gry wek prze jął 
opie kę nad ze spo łem od Ada ma Ku -
basz czy ka, któ re go był asy sten tem. 
Te raz to Ara go nes bę dzie od po wia dał 
za wy ni ki, a po ma gał mu w tym bę dzie 
Ma ciej Kru szew ski.– Jor di do sko na le 
za adap to wał się w na szym klu bie, je go 
do świad cze nie oka za ło się nie oce nio -
ne oraz zła pał świet ny kon takt z za -
wod nicz ka mi. Od po wia da nam je go 
fi lo zo fia gry, jak i po mysł na ze spół. 
Jest ob co kra jow cem, ale od lat zwią za -
ny jest z Pol ską i z na szą li gą oraz zna 
re alia i zna za wod nicz ki. Do te go do -
świad cze nie na by te w pra cy z dru ży ną 

na ro do wą, z któ rą nie tak daw no był 
na Igrzy skach Olim pij skich w To kio 
ja ko tre ner od po wie dzial ny m.in. 
za przy go to wa nie mo to rycz ne. Wie -
rzy my, że wła śnie z nim mo że my re ali -
zo wać nasz plan roz wo ju klu bu – pod -
kre śla pre zes so sno wi czan. 

Nie oby ło się tak że bez zmian 
w skła dzie. Z gro na za gra nicz nych za -

wod ni czek w Za głę biu osta ła się je dy -
nie Ame ry kan ka Jes si ca Ja nu ary. Po -
nad to do klu bu z So snow ca wró ci ła ro -
dacz ka Ja nu ary, Aishah Su ther land, 
w se zo nie 2015/2016  li der ka Za głę -
bia, a kon trak ty pod pi sa ły tak że Serb -
ka Ni na Bo gi ce vic, Au striacz ka Sa rah 
Se ge rer oraz Zayn Ar den Urba niak -
-Do rn stau der, Ka na dyj ka z pol skim 

pasz por tem, któ ra po raz pierw szy 
w ka rie rze za gra w Eu ro pie. – Cie szy -
my się, że Jes si ca Ja nu ary bę dzie kon -
ty nu ować grę w na szych bar wach. 
W ubie głym se zo nie po ka za ła swo ją 
war tość, dzię ki te mu bę dzie na szą 
głów ną roz gry wa ją cą. Aishę też do sko -
na le zna my, gdyż gra ła u nas w pierw -
szym, hi sto rycz nym se zo nie w eks tra -

kla sie. Je śli bę dzie w ta kiej for mie jak 
wów czas, to bę dzie bar dzo do brze. 
Waż ne bę dzie tak że, czy za kon trak to -
wa ne za wod nicz ki za gra ją na swo im 
po zio mie, je śli tak, to po win ni śmy zro -
bić do bry wy nik. Wszyst ko zwe ry fi ku -
je par kiet, a naj waż niej sze bę dzie tak że 
to, aby omi ja ły nas kon tu zje – a z tym 
w mi nio nym se zo nie by wa ło róż nie. 

Z gro na ro dzi mych za wod ni czek, 
któ re w mi nio nym se zo nie bro ni ły barw 
Za głę bia w So snow cu, zo sta ły Mar ty -
na Ja siu le wicz, Alek san dra Woj ta la, 
Ka ro li na Zu ziak oraz Syl wia Woj ty las. 
Po nad to do ka dry pierw sze go ze spo łu 
włą czo na zo sta ła Pau li na Kra kow czyk. 
Klub się gnął tak że po dwie uta len to wa -
ne za wod nicz ki: Klau dię Wno row ską 
z Wi sły Kra ków oraz Ma ri kę Grze go -
row ską z Ostro vii Ostrów. 

W bie żą cym se zo nie so sno wi czan ki 
na dal bę dą roz gry wać swo je me cze 
na ha li przy ul. Że rom skie go. Już 
w przy szłym se zo nie no wym do mem 
ma być ha la Za głę biow skie go Par ku 
Spor to we go. – Z za cie ka wie niem przy -
glą da my się bu do wie ZPS-u, gdyż do -
ce lo wo ma my wła śnie w bu do wa nej 
tam ha li roz gry wać swo je me cze. To bę -
dzie na praw dę no wo cze sny obiekt. Je śli 
wszyst ko pój dzie zgod nie z pla nem, to 
w ko lej nym se zo nie 2022/2023 CTL 
Za głę bie swo je me cze bę dzie roz gry wać 
wła śnie tam i ma my na dzie ję, że uda 
nam się wy star to wać w roz gryw kach 
EuroCup – do da je pre zes Le siak. 

Li go wa in au gu ra cja już w nie dzie -
lę 3 paź dzier ni ka. W So snow cu CTL 
zmie rzy się z AZS Enea Po znań.

Rusza #EnergaBasketLigaKobiet

C
TL Zagłębie Sosnow

iec

Koszykarki CTL Zagłębie z optymizmem przystępują do kolejnego sezonu na parkietach EnergaBasketLigi.

Eki pa UKS Or lę ta So sno wiec się gnę ła 
po brą zo wy me dal pierw szych w hi sto rii 
mi strzostw Pol ski mło dzi ków w ho ke ju 
na tra wie. Nasz te am ustą pił je dy nie po la 
LKS Gą sa wa oraz LKS Ro go wo. Po -
nad to do So snow ca po je cha ła na gro da 
dla naj lep sze go za wod ni ka tur nie ju, któ -
rym zo stał Ja kub Zda no wicz. 

Mi strzo stwa od by ły się na obiek cie 
w Sie mia no wi cach Ślą skich. Or ga ni za -
to ra mi tur nie ju by ły UKS Or lę ta So sno -
wiec, wraz z UKHT Ósemka Tar now -
skie Gó ry oraz KKS Kolejarz Gli wi ce. 
Do tur nie ju fi na ło we go awan so wa ły 
po czte ry naj lep sze ze spo ły z dwóch 
Mło dzie żo wych Mi strzostw Ma kro re -
gio nu. KP

Historyczny 
medal Orląt 
z Sosnowca

To była najważniejsza impreza mistrzowska 
sezonu w narciarstwie wodnym. Kompleks 
sportów wodnych Wake Zone Stawiki 
w Sosnowcu gościł uczestników Mistrzostw 
Świata w Narciarstwie Wodnym za wyciągiem  
w kategorii Open.  

 
Podczas emocjonującej rywalizacji byliśmy 
świadkami kliku znakomitych rezultatów. Wśród 
nich rekordu świata w kategorii Open ladies 
Jumps, który został ustanowiony przez Irinę 
Turnets i wynosi obecnie 51.6 m. Rekord 
ustanowił także Alexander Vaško w kategorii 
Open men jumps z niewiarygodnie wysokim 
wynikiem, bo aż 70.3 m. Po raz pierwszy 
w historii przekroczony został limit 70 m! 
Trzecim doskonałym wynikiem był wyczyn Zuzi 
Polkowskiej i jej rekord Polski w kategorii Open 
ladies jumps z wynikiem 44.3 m. 

Ośrodek Wake Zone Stawiki to niezwykle 
cenione miejsce przez zawodników z całego świata. 
W 2019 roku odbyły się tam mistrzostwa Europy 

i Afryki w wakeboardzie i wakeskacie. Sukces 
organizacyjny tamtych zawodów został doceniony 
przez Międzynarodową Federację Narciarstwa 
Wodnego i Wakeboardingu IWWF, która 
powierzyła Polskiemu Związkowi Motorowodnemu 
i Narciarstwa Wodnego prawo do organizacji 
tegorocznych MŚ w narciarstwie wodnym, 
w prestiżowej kategorii open. 

– Tegoroczne zmagania były dla nas ogromnym 
przedsięwzięciem. Znów mogliśmy w Sosnowcu gościć 
całą światową czołówkę. Zainteresowanie sportami 
wodnymi jest coraz większe, oczywiście marzy nam się, 
żeby narciarstwo wodne było jeszcze bardziej 
popularnym sportem w Polsce i my chcemy się do tego 
przyczynić. Jak na razie wychodzi nam to nie najgorzej 
– podsumował Dawid Kazek z Wake Zone Stawiki. KP

Stawiki areną zmagań mistrzów

Wake Zone po raz kolejny był na Stawikach gospodarzem imprezy rangi mistrzowskiej. 

arc W
ake Zone Staw

iki
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Poziomo: 1 – gdy pada, mówi się, że jest barowa, 5 – efekt 
uderzenia, 8 – cytat poprzedzający treść utworu, 9 – „ciągnący 
się” cukierek, 10 – rasa małych psów, 11 – tłuszczowiec robiący 
karierę jako składnik kremów, 12 – wiraż, 14 – odstępstwo 
od prawa kościelnego lub świeckiego, 16 – grupa, zespół,  
17 – potocznie o rządzących, 19 – napój bogów, 21 – litera 
alfabetu greckiego, 22 – stolica Peru, 25 – ekscentryk, 28 – wylot 
wulkanu, 29 – mieszkanie krów, 30 – czyta dialogi filmowe,  
32 – rodzaj wagonu, 34 – filtr organizmu, 35 – podtrzymują 
spodnie, 36 – mniejszy od kwartetu, 37 – lalka, manekin,  
38 – mali chłopcy, uosobienie miłości, 39 – mongolski pasterz. 
 
Pionowo: 1 – parzący chwast, 2 – dziura, 3 – koza, która 
wykarmiła Zeusa, 4 – stawia je nauczyciel, 5 – rzadkie imię 
męskie, 6 – nieprzyjemne uczucie wywołujące rumieńce,  
7 – część klatki schodowej, 13 – taniec ludowy, 15 – żądanie, 
któremu towarzyszy jakaś groźba, 18 – piecze w przełyku,  
20 – rodzaj ciastka z kremem, 23 – biała niewolnica 
w haremie, 24 – ciemnowłosa kobieta, 26 – amatorzy 
antyków, 27 – pokurcz, 28 – najważniejszy w drużynie 
piłkarskiej, 31 – dawna jednostka monetarna, 33 – wrzawa, 
tumult.

Rozwiązanie krzyżówki nr 8/2021, MAGDALENA KAWKA – POWRÓT Z PIEKŁA 
Ze zwycięzcami w celu odbioru nagrody skontaktujemy się telefonicznie.  
UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie z podaniem imienia i numeru telefonu. 

KUPON 
krzyżówka nr 9/2021

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 

Beata SabałaZielińska  

TOPR 2. Nie każdy wróci  
(Wyd. Prószyński i Ska)

 NAGRODY UFUNDOWAŁO WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA.

Czy jest ktoś, kto nie 
słyszał o wypadku 
na Giewoncie 
latem 2019 roku? Czy 
jest ktoś, kto nie śledził, 
nie komentował, nie 
angażował się 
emocjonalnie w walkę 
o życie grotołazów 
uwięzionych nieco 
wcześniej w Jaskini 
Wielkiej Śnieżnej? Jeśli 
wydaje wam się, że 
wiecie o tych wypadkach 
sporo, to 
po przeczytaniu tej 
lektury zrozumiecie, że 
wiedzieliście niewiele! 
Niezwykle trudne akcje, 
ogromna presja 
środowiska jaskiniowego, wreszcie hejt, w którego cieniu 
ratownicy TOPRu jak zwykle bez wielkich słów narażali swoje 
życie.  
Ta książka to dokument – relacje ratowników TOPRu, świadków 
i ofiar wypadków, opinie ekspertów, głos środowisk górskich. I… 
kobiet – matek, żon, partnerek. Tych, które muszą cierpliwie 
czekać. To książka pełna emocji – strachu, smutku i bólu.  
 
Data wydania: 26.10.2021 

Laila Shukri  

Jestem córką szejka  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Laila Shukri opowiada 
historię najlepszej 
przyjaciółki swojej 
córki. Jak wygląda 
życie córek szejków? 
Czy są one szczęśliwe? 
Jakie sekrety 
skrywają? I jaką cenę 
przychodzi im płacić 
za życie w luksusie? 
Amira jest jedną z tych 
pochodzących 
z wpływowych 
arabskich rodów 
dziewczyn. Niestety, 
z biegiem lat coraz 
bardziej zdaje sobie 
sprawę z tego, że żyje 
w złotej klatce, która 
atrakcyjnie wygląda 
tylko z zewnątrz… 
Kiedy spotyka miłość swojego życia, wie, że bogactwo może stać 
się jej przekleństwem. 
Barwny świat Wschodu, ociekający przepychem, a zarazem pełen 
zatrważających tajemnic, w najnowszej książce Laili Shukri, która 
zdradza tajemnice córek szejków i stawia podstawowe pytanie: 
Czy wielkie pieniądze potrafią dać prawdziwe szczęście? 
 
Data wydania: 12.10.2021

Ulrich Völklein  

Mengele – doktor z Auschwitz  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Nieprzeciętnie wykształcony 
człowiek: doktor filozofii 
i nauk medycznych 
– a zarazem lekarz obozowy 
w KL AuschwitzBirkenau 
i urodzony sadysta. Skrzypek 
i domorosły poeta 
– a przy tym mizantrop 
i skończony cynik. „Anioł 
śmierci”, „piękny szatan”, 
„diabeł z Auschwitz” – tak 
opisywali swojego oprawcę 
ci, którzy ocaleli 
z największego 
nazistowskiego obozu 
koncentracyjnego. 
Do dziś nie znaleziono 
przekonującej odpowiedzi 
na pytanie, kim naprawdę 
był Josef Mengele. Jak to możliwe, że ten niepozorny młody człowiek, 
obiecujący lekarz i antropolog, stał się ludobójcą? Jakich zbrodni 
naprawdę dopuścił się w obozie AuschwitzBirkenau? Gdzie i w jaki 
sposób udawało mu się przez tyle powojennych lat ukrywać 
przed policją i wymiarem sprawiedliwości? I wreszcie: czy przez resztę 
życia dręczyły go wyrzuty sumienia? W książce „Mengele – doktor 
z Auschwitz” znany niemiecki historyk Ulrich Völklein mierzy się z tymi 
wszystkimi pytaniami.  
 
Data wydania: 07.10.2021
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HOROSKOP

KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.) 
– Jesień będzie bardzo pracowita. 
Jeśli jednak przyłożysz się 

do powierzonych Ci zadań, zostaną 
one docenione. Szykuje się krótki 

wypad za miasto. Wykorzystaj ten czas, bo 
kolejny urlop nie zdarzy się zbyt prędko.  

WODNIK (20.01. – 18.02.) 
– W sprawach miłosnych wreszcie 
zaczniesz wychodzić na prostą. 

Wspólne jesienne spacery i długie 
wieczory przy kominku sprawią, że 

nowa znajomość okaże się miłością Twojego 
życia.  

RYBY (19.02. – 20.03.) – Nic nie 
planuj, a działaj na bieżąco. 
Sytuacja wokół może być bardzo 
dynamiczna i zaoszczędzisz sobie 

rozczarowań. Zadbaj o starsze, 
bliskie Ci osoby. Potrzebują pomocy, ale 
wstydzą się o nią poprosić.  

BARAN (21.03. – 19.04.) – Jeśli 
wciąż czujesz niedosyt wakacji, 
nic nie stoi na przeszkodzie, by 

wyjechać w ciepłe miejsce. 
Zresetujesz się i naładujesz baterie. 

Z nową energią wrócisz do pracy 
w doskonałym stylu, z głową pełną pomysłów.  

BYK (20.04. – 22.05.) – Nadchodzi 
zły okres w życiu uczuciowym. Nie 
rób nic na siłę. Odpocznij trochę 
w samotności. Najlepsze w tym 

momencie będzie dla Ciebie 
wyłącznie własne towarzystwo. 

BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) 
– Końcówka roku będzie bardzo 
intensywna, zarówno w życiu 
prywatnym, jak i zawodowym. Nie 

ze wszystkim może być tak łatwo, 
jak sądzisz, ale przy dobrej organizacji 
podołasz wszystkim przeciwnościom losu.  

RAK (22.06. – 22.07.) – Za oknem 
chłód, a w Twoim sercu żar. Dbaj 
o nowe uczucie, gdyż taka miłość 
zdarza się tylko raz. Nie wstydź się 

swojego szczęścia i nie bój się 
okazywać uczuć.  

LEW (23.07. – 23.08.) – To nie jest 
najlepszy czas na zmiany w życiu 
uczuciowym. Zajmij się lepiej 
rozwijaniem pasji i pracą, bo te 

dwa aspekty przyniosą więcej 
korzyści dla Ciebie. Nie myśl o zmianach, 
a lepiej skup się na stabilizacji.  

PANNA (24.08. – 22.09.) – Jesień to 
świetny moment, by zająć się 
zaległościami w domu. Pora 
uporządkować przestrzeń wokół 

siebie. Jeśli masz wrażenie, że 
Twoje życie stało się monotonne, postaraj się 
znaleźć jakieś dodatkowe zajęcie.  

WAGA (23.09. – 22.10.) – Spróbuj 
być bardziej zorganizowana. Przez 
to, że niczego nie musisz, nie 
robisz nic. Twoja energia 

i pracowitość marnują się, 
a mogłyby zdziałać wiele dobrego dla Ciebie 
lub innych wokół.  

SKORPION (23.10. –21.11) 
– Nadchodzi bardzo intensywny 
okres uczuciowy. Będą Ci 
towarzyszyć różne emocje, 

zarówno dobre, jak i złe. Nigdy się 
nie poddawaj i we wszystkim staraj się szukać 
pozytywów.  

STRZELEC (22.11. – 21.12.) 
– Czeka Cię bardzo dużo pracy. 
Odłóż wszystkie inne sprawy 

na bok i skup się wyłącznie na tym. 
Już za kilka tygodni będziesz cieszyć 

się efektami tego poświęcenia. 

TEATR  
październik 2021

02, sb, godz. 18.00 Przodownicy miłości.  
Rewia związkoworobotnicza  
03, nd, godz. 18.00 Przodownicy miłości.  
Rewia związkoworobotnicza 
09, sb, godz. 18.00 Boeing, Boeing 
10, nd, godz. 11.00 Szewczyk Dratewka  
10, nd, godz. 18.00 Boeing, Boeing 
15, pt, godz. 19.00 PREMIERA Gniew 
16, sb, godz. 18.00 Gniew 
17, nd, godz. 18.00 Gniew 
21, czw, godz. 19.00 Komedia. Wujaszek Wania 
24, nd, godz. 18.00 Boeing, Boeing 
28, czw, godz. 19.00 Czas wypadł z ram 
29, pt, godz.  19.00 Czas wypadł z ram  
30, sb, godz. 17.00 Ślub 
31, nd, godz. 18.00 Ślub 

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: 
3 października, godz. 18.00 Przodownicy miłości. Rewia 
związkowo-robotnicza 
21 października, godz. 19.00 Komedia. Wujaszek Wania 
30 października, godz. 17.00 Ślub

ZAPROSZENIA

Dokument fotograficzny pt. „Głosy” Arkadiusza Ławrywiańca jako 
pierwszy zadebiutował w nowej przestrzeni artystycznej 
„Niegalerii” już 20 września. Galeria, jako wspólna inicjatywa Teatru 
Zagłębia i Sosnowieckiego Centrum Sztuki – Zamek Sielecki, 
rozpoczęła działalność w budynku teatru. 

Niepokorne głosy 
w „Niegalerii”

Ja ko pierw szy w „Nie ga le rii” swo je pra ce 
za pre zen to wał zna ny fo to graf Ar ka diusz 
Ławrywianiec.  

– Do ku ment zo stał zre ali zo wa ny 
przez ar ty stę w cza sie pro te stów spo łecz -
nych, któ re sta no wi ły re ak cją na znie sie -
nie w Pol sce jed nej z trzech prze sła nek 
do pusz cza ją cych le gal ne prze rwa nie cią -
ży – mó wi Mał go rza ta Ma li now ska -Kli -
mek, ku ra tor ka wy sta wy.  

Fo to gra fie na wy sta wie ce lo wo nie są 
pod pi sa ne ani po gru po wa ne we dług miej -
sca po wsta nia, aby pod kre ślić, że cha rak ter 
tych wy da rzeń nie róż nił się w za leż no ści 
od re gio nu. Na zdję ciach po ka za no przede 
wszyst kim ol brzy mie emo cje, za rów no 
prze ciw ni ków, jak i zwo len ni ków za ostrze -
nia pra wa abor cyj ne go. Zdję cia po wsta ły 
w okre sie od je sie ni 2020 do wio sny 2021 
r., w róż nych mia stach Ślą ska i Za głę bia.  

– Ław ry wia niec ko lej ny raz po twier -
dza, że jest ob da rzo ny nie zwy kłą ła two -
ścią skra ca nia dy stan su ze swo im mo de -
lem, tak że ja ko re por ter. Uka zu je nam 
dra ma tycz ne wy da rze nia z per spek ty wy 
uczest ni ka, wy chwy tu jąc po je dyn cze go 
czło wie ka tak, jak wy chwy tu je go na sze 
oko w cza sie prze miesz cza nia się z tłu -
mem. Nie oce nia, nie kry ty ku je. Po ka zu -
je za to wspól no to wy cha rak ter tych zda -
rzeń, któ re wie lu mło dych uczest ni ków 
na zwa ło kon sty tu tyw ny mi dla swo je go 
po ko le nia – kon ty nu uje ku ra tor ka.  

Ar ka diusz Ław ry wia niec po cho dzi 
z Opo la, gdzie studiował w Wyż szej 
Szko le Pe da go gicz nej. Przez 21 lat był 
fo to re por te rem „Dzien ni ka Za chod nie -
go”. Od 2016 r. ja ko fo to re por ter współ -
pra cu je z  Pol ską Agen cją Fo to gra -
fów „Fo rum”.  

Jest au to rem i współ au to rem wie lu 
wy staw fo to gra ficz nych, in dy wi du al nych 
i zbio ro wych, ogól no pol skich i mię dzy -
na ro do wych, w Pol sce i za gra ni cą. Pre -
zen to wał swo je fo to gra fie mię dzy in ny -
mi w  Mu zeum Ślą skim w Ka to wi -
cach, Bi blio te ce Ślą skiej, Ga le rii Szyb 
Wil son, Ga le rii Ron do Sztu ki. Je go fo -
to gra fie wie lo krot nie pokazywane 
na wy sta wach po kon kur so wych, m.in. 
w Cze chach, we Fran cji, w Ma ce do nii, 
Niem czech, Pol sce, by ły do ce nia ne na -
gro da mi i wy róż nie nia mi. Jest współ -
twór cą kon kur su fo to gra fii pra so wej 
– „Ślą ska Fo to gra fia Pra so wa”. Od 1998 
ro ku two rzy do ku men ta cję fo to gra ficz ną 
z Ogól no pol skie go Fe sti wa lu Sztu ki Re -
ży ser skiej „In ter pre ta cje” w Ka to wi cach. 
Jest au to rem ob szer nej do ku men ta cji fo -
to gra ficz nej z Fe sti wa lu Te atrów 
A’PART.  

Pra ce moż na oglą dać w czwart ki 
i piąt ki w godz. od 18.00 do 22.00 oraz 
w week en dy w godz. od 16.00 do 22.00. 
Wy sta wa po trwa do 21 li sto pa da br. 
Wstęp wol ny. ST

Obraz protestów społecznych w obiektywie Arkadiusza Ławrywiańca można oglądać w „Niegalerii”. 

A
rkadiusz Ław

ryw
ianiec

reklama

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

BILETY DO KINA

Pro jekt, któ ry ru sza 1 paź dzier ni ka, jest re ali zo wa ny przez Miej ską 
Bi blio te kę Pu blicz ną, we współ pra cy m.in. z Te atrem Za głę bia 
w So snow cu i Te atrem Dzie ci Za głę bia w Bę dzi nie. W pro gra mie 
m.in. wy sta wa „Sztu ka te atru. Z dzie jów sce no gra fii pol skiej”, wy -
ciecz ka do Te atru Za głę bia w Bę dzi nie na spek takl dla dzie ci „Ty -
mo te usz i Psiuń cio”, spek takl „Dzien nik prze bu dze nia”, „Show ti -
me. Hi sto rie mu si ca lo we!” – spo tka nie z ar ty sta mi z Te atru Sy re -
na, re ci tal ak to rów z Te atru Roz ryw ki w Cho rzo wie „Z to bą chcę 
oglą dać świat”, cykl „Ze sce ny na ekran”, warsz ta ty rę ko dzie ła, 
warsz ta ty „Apli kuj do kul tu ry”, warsz ta ty pio sen ki ak tor skiej, prze -
gląd te atral ny, ogól no pol ski kon kurs fo to gra ficz ny „Mój te atr”. 
Wię cej in for ma cji na stro nie: www.bi blio te ka.so sno wiec.pl. ST

Sosnowiecka Jesień 
Teatralna
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