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Kolejne 900 tys. zł na walkę 
z niską emisją i smogiem. 
Radni zwiększyli środki na ten 
cel, co umożliwi likwidację 
jeszcze większej liczby 
kopciuchów. Wciąż można 
skorzystać z programu 
„Czyste Powietrze” i uzyskaną 
dotację przeznaczyć 
na wymianę starych pieców 
i kotłów oraz 
termomodernizację domów 
jednorodzinnych.
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Prezydent Sosnowca 
Arkadiusz Chęciński 
zaprasza 
mieszkańców  
do wzięcia udziału 
w obchodach rocznicy 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości. – Dziś 
możemy żyć w wolnym kraju. 
To nasze wspólne, wielkie 
i wspaniałe święto. Bądźmy 
w tym dniu razem i świętujmy! 
– podkreśla prezydent.

KLIMONTÓW 
OD NOWA

Tomasz Szymczyk  
 
Zmia ny obej mą od ci nek od ul. Gac ka do ul. 
Za pol skiej. Do po ło wy przy szłe go ro ku 
na no wo urzą dzo ny zo sta nie ist nie ją cy par -
king przy ul. Za pol skiej. Po ja wią się też no -
we miej sca par kin go we przy Cen trum Pe -
dia trii, co od wie lu lat jest bo lącz ką tej lecz -
ni cy. Co naj waż niej sze, na skrzy żo wa niu 
ulic Za pol skiej i Hu ba la -Do brzań skie go 
po ja wi się ron do.  

Zmia ny cze ka ją rów nież pa sa że rów ko -
mu ni ka cji miej skiej, bo oba przy stan ki zo -
sta ną prze nie sio ne sprzed ba se nu w stro nę 
Cen trum Pe dia trii. No wy wspól ny przy -
sta nek au to bu so wo -tram wa jo wy bę dzie się 
znaj do wał mię dzy ul. Gac ka a sta dio nem. 
Koszt wszyst kich prac w Kli mon to wie wy -
nie sie 6,3 mi lio na zło tych.  

W tym sa mym re jo nie prze bu do wy wa ny 
bę dzie rów nież sta dion daw ne go Gór ni ka 
Kli mon tów. Na tę in we sty cję mia sto otrzy -
ma ło 3 mi lio ny zło tych do ta cji z Mi ni ster -
stwa Kul tu ry, Dzie dzic twa Na ro do we go 
i Spor tu. Mia sto pla nu je w tym miej scu bu -
do wę peł no wy mia ro we go obiek tu. 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. 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. Do dat ko wo po wsta nie tak że od -
po wied nie za ple cze. 

– Du żą po pu lar no ścią wśród so sno wi czan 
i nie tyl ko cie szy się Kli mon tow skie Cen -
trum Ak tyw no ści Ro dzin nej. Ma li pa cjen ci 
z ca łe go re gio nu od wie dza ją też Cen trum 
Pe dia trii. Nie ba wem wie le osób znów bę -
dzie też ko rzy stać ze zre wi ta li zo wa ne go sta -
dio nu. Chce my, że by za rów no go ście, jak 
i miesz kań cy Kli mon to wa, mo gli bez piecz -
nie po ru szać się po tej czę ści mia sta – mó wi 
pre zy dent Ar ka diusz Chę ciń ski. 

Zmie ni się rów nież skrzy żo wa nie 
u zbie gu ulic Wi leń skiej, Łu ka sie wi cza 
i Mi ne rów. Dzi siaj kie row com trud no tu -
taj włą czyć się do ru chu, bądź skrę cić w le -
wo, a ruch pa ra li żu je rów nież za mknię ty 
prze jazd ko le jo wy. Po to rach przez Ju liusz 
kur su ją nie tyl ko po cią gi to wa ro we, ale też 
co raz czę ściej ob jaz do we skła dy z pa sa że -
ra mi. Co zmie ni się w tym miej scu? 

Ja dą cy od stro ny Kli mon to wa na skrzy -
żo wa niu bę dą mieć do dat ko we pa sy 
do skrę tu za rów no w pra wo w uli cę Mi ne -
rów, jak i w le wo w uli cę Łu ka sie wi cza. 
Od stro ny Ostrów i Ma czek le wo skręt po -
zwo li na spraw ny zjazd w ul. Mi ne rów. 
Bę dą też no we za to ki i przy stan ki au to bu -
so we i wy nie sio ne przej ście dla pie szych. 
Ca łość prac bę dzie kosz to wać 2,3 mi lio -
na zło tych. 

Do końca 2023 roku zmieni się organizacja ruchu w centrum 
Klimontowa. Będą też nowe miejsca parkingowe przy Centrum 
Pediatrii im. Jana Pawła II.
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Miasto

Szesnaście nowych autobusów chce 
zakupić sosnowieckie Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Miejskiej. Mają to być 
hybrydy typu plugin, które wzbogacą flotę 
naszego przewoźnika.  
 
Za ku py bę dą moż li we dzię ki po zy ska niu bli -
sko 30 mln zł z Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo -
je wódz twa Ślą skie go na la ta 2014-2020 
– „Czy ste nie bo nad Za głę biem” – Za kup au -
to bu sów hy bry do wych. 

– Dzię ku ję Urzę do wi Mar szał kow skie mu 
za te fun du sze. To re zul tat na szej do brej 
współ pra cy, któ rej efek tem bę dzie więk sza 
dba łość o śro do wi sko, ale też kom fort pa sa że -
rów – mó wi pre zy dent So snow ca, Ar ka diusz 
Chę ciń ski. 

Za ku py są po dzie lo ne na dwa za da nia. 
Pierw sze mó wi o do sta wie ośmiu au to bu sów 
krót szych (dłu gość mię dzy 11,8 a 12,15 me -
tra) oraz ośmiu dłuż szych (mię dzy 17,5 
do 18,75 me trów). Do staw ca ma rów nież za -

pew nić sys tem ła do wa nia dla no wych au to -
bu sów. 

Po jaz dy bę dą mia ły naj wyż szy stan dard wy -
po sa że nia. – Kli ma ty za cja, ła do war ki USB, 
Wi -Fi, elek tro nicz ne ta bli ce in for ma cyj ne i za -
po wie dzi gło so we oraz au to ma tycz ny sys tem 
ga sze nia po ża ru. Nie za brak nie sys te mu zli cza -
nia pa sa że rów oraz kon tro li trzeź wo ści kie row -
cy – wy li cza Piotr Dra bek, dy rek tor tech nicz -
ny w PKM So sno wiec. Po dob nie jak 14 au to -
bu sów elek trycz nych, hy bry dy rów nież bę dą 

w od cie niu ko lo ru żół te go, zgod nie ze stan dar -
da mi ZTM. 

 Oczy wi ście, prze woź nik pa mię tał o mo ni to -
rin gu. W po jaz dach 12-me tro wych bę dzie mi -
ni mum 8, a w prze gu bow cach mi ni mum  
9 ka mer. W każ dym po jeź dzie przy naj mniej  
5 ka mer bę dzie ob ser wo wa ło wnę trze po jaz -
du, 2 ko lej ne bę dą ob ser wo wa ły dro gę 
przed i za po jaz dem, a 2 bok au to bu su. No we 
au to bu sy ma ją się po ja wić na ta kich li niach 
jak 16, 35, 800 oraz 817. TOS

PKM Sosnowiec znów wybiera się na zakupy
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KRÓTKO

• W Sosnowieckim Szpitalu Miejskim otwarty został Kliniczny 
Oddział Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej. 

• W koszu na śmieci pracownicy MZUK-u znaleźli… granat. 
Konieczna była interwencja saperów, którzy zabrali go na poligon 
i zdetonowali. 

• Z udziałem Jacka Cygana odbyła się osiemnasta edycja 
Europejskiego Integracyjnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej 
INTERMUZA 2021. Grand Prix powędrowało do Krystiana 
Gizickiego z Nowego Sącza. 

• 25-lecie świętowała Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. 
• Rozpoczął się remont ulicy Dietla na Pogoni. Odnowiona zostanie 

nawierzchnia, pojawi się też nowy chodnik oraz miejsca 
postojowe dla mieszkańców. 

• 48 nauczycieli i 19 dyrektorów z sosnowieckich szkół otrzymało 
nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  

• Zakończyły się prace remontowe w Przedszkolu Miejskim nr 38 
przy ul. Bolesława Krzywoustego w Zagórzu. Po termomodernizacji 
są już Szkoła Podstawowa nr 35 w Porąbce i Przedszkole Miejskie 
nr 31 w Ostrowach Górniczych. 

• 10 tysięcy złotych łapówki zaproponowała policjantom 59-letnia 
kobieta, która prowadziła samochód w stanie nietrzeźwym. 
Za propozycje korupcyjne grozi jej nawet dziesięć lat więzienia, 
odpowie też oczywiście za jazdę pod wpływem alkoholu.  

• Od sierpnia ze skarbonek przy myjniach samoobsługowych 
na terenie miasta ginęły pieniądze. Policjantom udało ustalić się 
personalia sprawcy, a na początku października został 
zatrzymany. Złodziejem okazał się 21-latek. Grozi mu teraz kara 
do 10 lat więzienia.  

• Na cmentarzu przy ul. Andersa znakiem „Tobie Polsko” oznaczono 
grób ppor. Stanisława Bielskiego, uczestnika I powstania 
śląskiego, wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej. 

•  Od otwarcia wystawy prezentującej historię parafii rozpoczęły 
się zaplanowane na lata 2021-2022 obchody 40-lecia parafii św. 
Floriana w Zagórzu. TOS

Tomasz Szymczyk 
 
Na swój ju bi le usz człon ko wie i mi ło śni cy 
PTTK do trzeć mo gli w ra mach zor ga ni zo -
wa nych raj dów, za rów no pie szo, jak i na ro -
we rze. Na miej scu moż na by ło po znać dzi -
siej szą dzia łal ność sto wa rzy sze nia i do wie -
dzieć się spo ro o je go hi sto rii. Po sa dzo ny 
w paź dzier ni ku ubie głe go ro ku dąb zy skał 
ofi cjal nie imię Alek san der, upa mięt nia jąc 
w ten spo sób pa tro na od dzia łu Alek san dra 
Ja now skie go. 

– Ja now ski był tak na praw dę po my sło -
daw cą utwo rze nia Pol skie go To wa rzy stwa 
Kra jo znaw cze go i pra cow ni kiem na szej 
Ko lei War szaw sko -Wie deń skiej. Pra co -
wał na dwor cu u nas w So snow cu. W za -
bo rze ro syj skim uda ło mu się po wo łać 

Pol skie To wa rzy stwo Kra jo znaw cze po to, 
by mi łość do wła sne go kra ju i pa trio tyzm 
oka zać zwie dza jąc Pol skę. I to ro bi my 
od wie lu lat – mó wi Swie tła na Ko niu -
szew ska, wi ce pre zes so sno wiec kie go od -
dzia łu PTTK. 

PTTK w So snow cu sku pia dzi siaj oko ło 
czte ry stu człon ków. Or ga ni zu je raj dy pie -
sze i ro we ro we, a tak że wy ciecz ki za rów no 
po So snow cu, Ju rze, jak i po pol skich gó -
rach. Człon ko wie pra cu ją wśród dzie ci 
i mło dzie ży. Nie ba wem od bę dzie się ko lej -
ny już Rajd Nie pod le gło ści z oka zji świę -
ta 11 Li sto pa da. 

– Tro chę wstrzy ma ła to pan de mia, ale 
zno wu wra ca my do tu ry sty ki i miej my na -
dzie ję, że bę dzie co raz le piej – do da je Swie -
tła na Ko niu szew ska. 

Gra tu la cje człon kom so sno wiec kie go 
PTTK zło żył m.in. po seł Ma te usz Bo -
che nek, a w imie niu władz So snow ca An -
na Je dy nak, peł no moc nik pre zy den ta 
mia sta ds. fun du szy ze wnętrz nych i po li -
ty ki spo łecz nej. 

– Ta ka rocz ni ca to waż ny mo ment 
na świę to wa nie i pod su mo wa nie swo ich 
do ko nań. Kil ka ty go dni te mu pra wie spo -
tka łam się z państwem w Biesz cza dach 
na wy jeź dzie. Mam na dzie ję, że kie dyś 
do łą czę do państwa bez po śred nio. 
Gratulacje! Przede wszystkim pa sji i ży -
czę, że by ście mie li co raz wię cej chęt nych 
do współ dzia ła nia i uczest nic twa w wy -
ciecz kach. Ruch, to wa rzy stwo i zwie dza -
nie świa ta są naj cie kaw sze – mó wi ła An -
na Je dy nak.

PTTK w Sosnowcu ma 70 lat
Sosnowiecki oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego świętował na Górce Środulskiej 
swoje 70-lecie. PTTK w obecnym kształcie istnieje od 1950 roku, kiedy to połączyły się działające od 1873 roku 
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie i działające od 1906 roku Polskie Towarzystwo Krajoznawcze.
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Członkowie i sympatycy PTTK spotkali się na Górce Środulskiej. 
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W środę 27 października 
pod dawną kopalnią Sosnowiec 
odsłonięto obelisk upamiętniający 
zakładową Solidarność 
i uczestników strajków  
z 1981 roku. 

 
Da ta nie jest przy pad ko wa, bo  
27 paź dzier ni ka 1981 ro ku z prze -
jeż dża ją cej woł gi przed ko pal nią 
wy rzu co no trzy fiol ki. Z jed nej 
z nich za czął się ulat niać gaz, któ ry 
spo wo do wał ob ja wy za tru cia u po -
nad sześć dzie się ciu osób. Te go sa -
me go dnia w są dzie mia ła się od być 
roz pra wa prze ciw dzia ła czom za -
kła do wej So li dar no ści, któ rzy 

w sierp niu pod czas straj ku ostrze -
gaw cze go zdję li z wie ży szy bu An -
na czer wo ną gwiaz dę. Roz pra wę 
osta tecz nie od wo ła no. Gór ni cy oba -
wia li się o swo je zdro wie i ogło si li 
strajk oku pa cyj ny. Pro test za koń -
czył się do pie ro 12 li sto pa da po wi -
zy cie na ko pal ni Le cha Wa łę sy 
i eki py te le wi zyj nej. Ofi cjal nie przy -
czyn zda rze nia z 27 paź dzier ni -
ka 1981 ro ku nie wy ja śnio no ni gdy. 
Na ko pal ni wszy scy przy ję li ją jed nak 
ja ko pro wo ka cję ów cze snych służb. 
W czter dzie stą rocz ni cę tych wy da -
rzeń przy ul. Na ru to wi cza po ja wił się 
obe lisk upa mięt nia ją cy tamten strajk 
i za kła do wą So li dar ność. W uro czy -

sto ści udział wzię li m.in. pre zy dent 
So snow ca Ar ka diusz Chę ciń ski, szef 
Re gio nu Ślą sko -Dą brow skie go 
NSZZ So li dar ność Do mi nik Ko lorz 
oraz dzia łacz związ ku na KWK So -
sno wiec Ta de usz Olek sy. 

– Ro bi my i bę dzie my ro bić wie le 
rze czy, że by pa mięć o So li dar no ści 
i o tych cza sach, któ re do pro wa dzi ły 
do te go, że ży je my w wol nym kra ju, 
po zo sta wa ła w nas ca ły czas – mó wił 
pre zy dent So snow ca Ar ka diusz 
Chę ciń ski.  

Wię cej o wy da rze niach na KWK 
So sno wiec w 1981 ro ku na pi sze my 
w na stęp nym nu me rze „Ku rie ra 
Miej skie go”. TOS 

Upamiętnili Solidarność z kopalni Sosnowiec
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Więcej uczniów spoza Sosnowca
W sosnowieckich szkołach średnich uczą się nie tylko młodzi mieszkańcy Sosnowca, ale również ościennych miast. Jak wynika z danych Wydziału Edukacji Urzędu 
Miejskiego w Sosnowcu, z roku na rok systematycznie wzrasta liczba uczniów, którzy przy wyborze szkoły decydują się na placówki znajdujące się w Sosnowcu. 

Tomasz Szymczyk 
 
O ile w ro ku szkol nym 2016/2017 w so sno -
wiec kich szko łach uczy ło się „tyl ko” 419 
uczniów spo za mia sta, to w bie żą cym ro ku 
szkol nym jest ich aż 648. W po rów na niu z po -
przed nim ro kiem szkol nym da je to o 118 wię -
cej uczniów, któ rzy zde cy do wa li się na na ukę 
w So snow cu. 

– Sys te ma tycz nie z ro ku na rok zwięk sza się 
liczba uczniów z in nych miast, któ rzy po dej mu ją 
na ukę w so sno wiec kich szko łach po nad pod sta -
wo wych. Oczy wi ście, naj więk sza licz ba to 
ucznio wie miast ościen nych. Naj wię cej osób spo -
za So snow ca to miesz kań cy Bę dzi na, w su -
mie 150 uczniów, po wy żej set ki jest tak że miesz -
kań ców Cze la dzi i Dą bro wy Gór ni czej. Po nad to 
ma my pra wie osiem dzie się ciu uczniów z My sło -
wic, pra wie czter dzie stu z Ka to wic – pod kre śla 
Ka ta rzy na Wa nic, na czel nik Wy dzia łu Edu ka cji 
Urzę du Miej skie go w So snow cu. 

Co przy cią ga uczniów spo za So snow ca do so -
sno wiec kich szkół? Jak spraw dzi li śmy, w IX Li -
ceum Ogól no kształ cą cym im. Wi sła wy Szym -
bor skiej, naj czę ściej de cy du je ory gi nal ny pro fil 
na ucza nia, ale też… re kla ma szep ta na od krew -
nych lub zna jo mych. W mło dym IX LO uczy się 

dzi siaj 571 uczniów. Oka zu je się, że szko ła, 
przy otwie ra niu któ rej za kła da no, że za trzy ma 
od pływ uczniów głów nie z Za gó rza do szkół 
w są sied niej Dą bro wie Gór ni czej, cie szy się po -

wo dze niem rów nież wśród uczniów z in nych 
miast. 

– Ogó łem 20 procent, czy li co pią ty uczeń, to 
oso by spo za So snow ca, ale w kla sach pierw szych 

od se tek ten jest wyż szy i wy no si 31 procent – sły -
szy my w szko le.  

Ucznio wie do IX LO do jeż dża ją m.in. 
z Dą bro wy Gór ni czej i Cze la dzi, ale też 
z mniej szych miej sco wo ści w gmi nach Psa ry 
czy Sie wierz.  

– Wy bra łam tę szko łę, bo chcia łam roz wi jać 
umie jęt no ści w ję zy ku hisz pań skim. Za in te re so -
wał mnie pro fil. Rów nież ro dzi na uczęsz cza ła 
do tej szko ły i to też mnie za chę ci ło – mó wi Oli -
wia Okraj ni z kla sy III cp.  

– Sły sza łam o tej szko le wie le po zy tyw nych 
opi nii. Miesz kam w Cze la dzi i tam nie ma wie le 
szkół śred nich. Za czę łam roz glą dać się po Dą -
bro wie Gór ni czej i So snow cu. To by ła no wa 
szko ła, by ło du żo faj nych po my słów i to mnie 
przy cią gnę ło – opo wia da Ali cja Le wan dow ska 
z kla sy III cp. 

– IX LO za cie ka wi ło mnie, po nie waż jest 
tu taj e -sport. Oka za ło się też, że jest pro fil me -
na dżer ski z ję zy kiem an giel skim. Moi ro dzi ce 
są me na dże ra mi, więc ra dzi li, że bym tu taj przy -
szedł. Ko le dzy prze ka za li też, że są fe no me nal -
ni na uczy cie le i świet na at mos fe ra. Zde cy do wa -
łem się i je stem bar dzo za do wo lo ny – mó wi 
z ko lei Ra do sław Wa szak, te go rocz ny pierw -
szo kla si sta.

IX LO wybrali m.in. uczniowie z Dąbrowy Górniczej, Czeladzi, Psar i Siewierza. 
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Już 7 li sto pa da roz pocz ną się w So snow cu uro czy sto ści zwią za -
ne z 103. rocz ni cą od zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści. 
Wy da rze niem in au gu ru ją cym ob cho dy bę dzie msza świę ta 
w ko ście le Mat ki Bo skiej Szka plerz nej w So snow cu –Mi lo wi -
cach w in ten cji Oj czy zny, któ ra roz pocz nie się 7 li sto pa da 
o godz. 8.00. Po mszy zło żo ne zo sta ną kwia ty przed ka plicz ką 
u zbie gu ulic Bry nicz nej i Sło necz nej. 

9 li sto pa da PTTK oddział So sno wiec za pra sza na V Rajd 
Nie pod le gło ści wo kół Trój ką ta Trzech Ce sa rzy. Szcze gó ły 
na stro nie: www.so sno wiec.pttk.pl. Z ko lei Ra da Se nio rów So -
snow ca za pra sza na III Re gio nal ny Zlot Patriotyczny. Wię cej 
in for ma cji o wy da rze niu na: www.wszyst ko dla was.pl. 

O godz. 13.00 roz pocz ną się uro czy sto ści w Trój ką cie Trzech 
Ce sa rzy. W pro gra mie ogni sko pa trio tycz ne i śpie wa nie pie śni 
pa trio tycz nych. 

10 li sto pa da przed tablicą znaj du ją cą się na bu dyn ku CKZiU 
Tech ni kum nr 3 Ga stro no micz no -Ho te lar skie (ul. Wa wel 1) 
zło żo ne zo sta ną wią zan ki kwia tów. Po czą tek godz. 10.00. 

Głów ne uro czy sto ści od bę dą się 11 li sto pa da. O godz. 9.00 
msza św. w in ten cji Oj czy zny w ko ście le pw. św. Pio tra i Paw ła 
w Macz kach. O godz. 10.00 skła da nie kwia tów przed Krzy żem 
Wol no ści w Macz kach, na stęp nie o godz. 10.30 skła da nie kwia -
tów przed po pier siem Ta de usza Ko ściusz ki przy ul. Kra kow skiej 
w Macz kach. O 11.30 roz pocz ną się uro czy sto ści przed po mni -
kiem Alek se go Bie nia, przed wo jen ne go pre zy den ta So snow ca 
w Par ku Sie lec kim. O godz. 12.00 msza św. w in ten cji Oj czy zny 
w Ka te drze Wnie bo wzię cia NMP, z ko lei o godz. 17.00 msza św. 

w in ten cji Oj czy zny w ko ście le pw. św. Jo achi ma w So snow cu -Za -
gó rzu. O godz. 18.00 Sto wa rzy sze nie Obron ne Pan cer nik za pra -
sza do La pi da rium Ar mii Kra jo wej (ul. Po pie łusz ki). Pod czas uro -
czy sto ści od bę dzie się ogni sko, wspól ne śpie wa nie pieśni pa trio -
tycz nych, zwie dza nie La pi da rium oraz skła da nie kwia tów. 

13 li sto pa da w so sno wiec kiej ka te drze od bę dzie się msza św. 
za Oj czy znę, któ rą ce le bro wał bę dzie bi skup Grze gorz Ka szak. 
Te go sa me go dnia o godz. 10.30 w so sno wiec kiej „Muzie” uro -
czy sto ści or ga ni zo wa ne przez So sno wiec ką Ra dę Ry ce rzy Ko -
lum ba: 10-le cie So sno wiec kiej Ra dy Ry ce rzy Ko lum ba, 103. 
rocz ni ca od zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści; powołanie 14. 
Szkol ne go Klu bu Hi sto rycz ne go im. Ar mii Kra jo wej.  

Po nad to wi ce prze wod ni czą ca Ra dy Miej skiej Da nu ta Goj na -
-Uciń ska oraz rad na Mał go rza ta Po go da -Men da kie wicz za pra sza ją 
do udzia łu w kon kur sie li te rac ko - pla stycz nym. Te ma tem prze wod -
nim jest rok 1918 i od zy ska nie przez Pol skę nie pod le gło ści. Wy obraź 
so bie, że je steś świad kiem tych wy da rzeń. Po puść wo dze wy obraź ni 
i na pisz, cze go do świad czasz lub na ma luj. Pra ce pla stycz ne mo gą 
przy go to wać ucznio wie klas I – III szkół pod sta wo wych, a ucznio -
wie star szych rocz ni ków ma ją szan sę ujaw nić swój ta lent li te rac ki. In -
for ma cje o kon kur sie zo sta ły ro ze sła ne do szkół, a re gu la min jest do -
stęp ny w biu rze Ra dy Miej skiej. Pra ce moż na przy no sić do biu ra RM 
do 18 li sto pa da. Na zwy cięz ców cze ka ją atrak cyj ne na gro dy.  

23 li sto pa da, w rocz ni cę uzy ska nia przez ko bie ty praw wy bor -
czych, skrzy żo wa nie u zbie gu ulic Pił sud skie go, Dę bliń skiej i 3 
Ma ja w So snow cu otrzy ma na zwę Ron do im. Praw Ko biet. 
Uro czy stość roz pocz nie się o godz. 13.00. KP

– Wspól nie od no wi my po mnik za słu żo ne go so sno wi cza ni -
na – zapowiada Ma te usz Bo che nek, po seł na Sejm RP, in au gu ru -
jąc II So sno wiec ką Kwe stę „Ku Pa mię ci”. W tym ro ku na pię ciu so -
sno wiec kich cmen ta rzach ochot ni cy bę dą kwe sto wać na rzecz od no -
wie nia pięk ne go, ale znisz czo ne go po mni ka pierw sze go pre zy den ta 
nie pod le głe go So snow ca, Ste fa na Mro kow skie go. Za słu żo ny pre zy -
dent spo czy wa na cmen ta rzu przy ul. Mi rec kie go, a je go na gro bek wy -
ma ga re no wa cji. Kwe stu ją cych z pusz ka mi bę dzie moż na spo tkać 
na cmen ta rzach przy ul. Smut nej, Zu zan ny, 11 Li sto pa da, Ma ło bądz -
kiej i Woj ska Pol skie go w dniach 30 paź dzier ni ka (w godz. od 10.00 
do 14.00), 31 paź dzier ni ka i 1 li sto pa da (w godz. od 8.00 do 16.00). 
Ak cję wspie ra ją Die ce zja So sno wiec ka, In sty tut Za głę bia Dą brow -
skie go, Ry ce rze Ko lum ba w So snow cu, Świa to wy Zwią zek Żoł nie rzy 
Ar mii Kra jo wej w So snow cu, PTTK Od dział w So snow cu, So sno -
wiec kie Ama zon ki, Sto wa rzy sze nie Obron ne Pan cer nik, Urząd Miej -
ski, OSP So sno wiec Po rąb ka, OSP So sno wiec Cie śle, Pa łac Scho ena 
– Mu zeum w So snow cu oraz rad ni i ucznio wie so sno wiec kich szkół.  

– Je stem dum ny, że idea od na wia nia po mni ków za słu żo nych So -
sno wi czan trwa i jest za kro jo na na tak sze ro ką ska lę. Cie szę się, że do -
łą cza do niej tak du ża gru pa osób. Wszy scy li czy my na wspar cie miesz -
kań ców So snow ca – do da je po seł, Ma te usz Bo che nek, z któ re go ini -
cja ty wy kwe sta po raz pierw szy od by ła się w ubie głym ro ku. Wte dy 
jed nak, ze wzglę du na Co vid -19 i za mknię cie cmen ta rzy od by ła się 
zbiór ka on -li ne. W tym ro ku środ ki na re no wa cję na grob ka moż -
na wpła cać tak że na kon to: 14160014621867663380000001. ST

Świętujemy odzyskanie niepodległości Rusza II Sosnowiecka 
Kwesta „Ku Pamięci”

Przy dworcu zgodnie z planem
To inwestycja, którą mieszkańcy Sosnowca obserwują codziennie, bo ma przecież miejsce w centrum miasta. Na placu przed dworcem kolejowym trwa właśnie 
układanie nowej nawierzchni.

Tomasz Szymczyk 
 
To, jak po za koń cze niu wszyst kich prac wy glą -
dać bę dzie plac przed dwor cem ko le jo wym So -
sno wiec Głów ny, to po kło sie kon kur su, któ ry 
wy gra ła ka to wic ka pra cow nia pro jek to wa 

Amaya Ar chi tek ci. Sa my mi pra ca mi zaj mu je 
się z ko lei by tom ska fir ma AGC. Pra ce 
przy dwor cu trwa ją od sierp nia 2020 ro ku. 
Od stro ny daw ne go Se za mu wi docz ny jest już 
pa wi lon, w któ rym znaj do wać się bę dą m.in. 
to a le ty i lo ka le ga stro no micz ne. Do ce lo wo bu -

dy nek bę dzie oszklo ny i wy koń czo ny zie lo nym 
da chem.  

Przed dwor cem trwa rów nież bru ko wa nie 
na wierzch ni ka mien nej z płyt o dwóch od cie -
niach. Za mon to wa no już tak że in sta la cje pod -
ziem ne do fon tan ny, któ ra po wie lu la tach wró ci 

przed bu dy nek dwor co wy. No wo ścią bę dzie ilu -
mi na cja, któ ra ma być wy świe tla na na bu dyn ku 
dwor ca. Je go ele wa cja, za rów no od stro ny  
uli cy 3 Ma ja, jak i od stro ny pe ro nów, zo sta ła 
przy oka zji od świe żo na przez PKP SA. No wo -
ścią bę dzie rów nież sto ją cy przed dwor cem na -
pis So sno wiec Łą czy, któ ry pew no sta nie się po -
pu lar nym miej scem wy ko ny wa nia fo to gra fii.  

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, pre zy dent 
So snow ca. 

Co waż ne, po za koń cze niu prac, przed dwor -
cem po ja wi się rów nież zie leń. Zo sta ną po sa -
dzo ne ro śli ny ozdob ne, krze wy i tra wa, ale też 
i drze wa. Tych ma być wię cej, niż pier wot nie za -
kła da no. Drze wa bę dą mia ły kilka me trów wy -
so ko ści. W su mie bę dzie ich bli sko trzy dzie ści. 
– 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 pre zy dent So snow ca. 

Wszyst kie pra ce na pla cu przed dwor cem ko le -
jo wym ma ją się za koń czyć do mar ca przy szłe go ro -
ku. – Chce my tchnąć no we ży cie w to jed no z cen -
tral nych punk tów na sze go mia sta, a przede wszyst -
kim cen trum So snow ca – mó wi Je re miasz Świe -
rzaw ski, za stęp ca pre zy den ta So snow ca.

Prace na placu przed dworcem idą zgodnie z planem. Po wielu latach przed budynek dworcowy wróci fontanna. 
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PAMIĘTAJ O WYMIANIE PIECA

Uchwała antysmogowa nakłada na mieszkańców 
obowiązki związane z wymianą kotłów 
grzewczych. Opalane paliwami stałymi trzeba 
wymienić na kocioł klasy 5 lub na inne 
ekologiczne systemy grzewcze. W zależności 
od daty produkcji kotła obowiązują następujące 
terminy: 
 
• termin do końca roku 2021 w przypadku kotłów 

pozaklasowych, >10 lat od daty produkcji, 
• termin do końca roku 2023 w przypadku kotłów 

pozaklasowych, 5-10 lat od daty produkcji, 
• termin do końca roku 2025 w przypadku kotłów 

pozaklasowych, <5 lat od daty produkcji, 
• termin do końca roku 2027 w przypadku kotłów 

klasy 3 lub 4. 
 
Osobistą wizytę w Wydziale Ekologii 
 i Gospodarki Odpadami należy wcześniej  
umówić telefonicznie, tel. 32 296 05 74,  
32 296 08 25, 32 296 08 24,  
e:mail: srodowisko@um.sosnowiec.pl.

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY W VIII EDYCJI BO:

• Milowice: strefa sportu w parku 
na osiedlu Kalety, 210 034 zł, 356 
głosów 

• Pogoń II/1: Perła Pogoni – wymiana 
alejek w okolicy placu zabaw w parku 
Dietla przy ul. 
Żeromskiego, 512 299 zł, 597 głosów 

• Stary Sosnowiec III/3: ParKing 
wypoczynkowy, czyli ogród literacki 
z placem piknikowym. Metamorfoza 
zaniedbanego skweru – etap I 
 – ul. Piłsudskiego, 285 142 zł,  
602 głosy 

• Środula IV/1: rewitalizacja parku przy  
ul. Okrzei, 352 861 zł, 400 głosów 

• Kukułek, Sielec, Andersa V/7: wygodne 
siedziska przy Tężni Solankowej i rzece 
– Park Sielecki, 361 895 zł, 306 głosów 

• Centrum VI/3: ogólnodostępny plac 
zabaw na Wspólnej, 400 000 zł,  
397 głosów 

• Centrum VI/2: czytelnictwo 
w przyjaznym klimacie – zakup książek 
i klimatyzacji dla biblioteki, 30 000 zł,  
143 głosy 

• Centrum VI/1: czytaki, czytniki  
e-booków i zbiory dla Zagłębiowskiej 
Mediateki, 22 568 zł, 107 głosów 

• Zagórze Północ VII/3: 
międzypokoleniowa strefa relaksu 
– Zagórze Park Kępa, 390 307 zł,  
460 głosów 

• Zagórze Południe VIII/1: zielony skwer 
– Kielecka. 468 108 zł* (234 054 gmina 
+ 234 054 SM Hutnik), 1327 głosów 

• Zagórze Południe VIII/5: zielone płuca 
BMC – akcja społeczna, 12 000 zł,  
332 głosy 

• Zagórze Południe VIII/2: Ścieżka 
kreatywna – ul. Kielecka, 90 000 zł* 
(45 000 gmina + 45 000 SM 
Hutnik), 167 głosów 

• Zagórze Południe VIII/3: przeczytane 
oddane filia nr 15, 20 000 zł,  
130 głosów 

• Klimontów, Dańdówka IX/1:  
bezpieczny dojazd do SP nr 13,  
ul. Jedności, 240 563 zł, 480 głosów 

• Kalinowa X/1: wymiana nawierzchni 
drogi ul. Kalinowa 43-51, 
170 000 zł, 325 głosy 

• Kalinowa X/3: zakup nowości 
wydawniczych do filii nr 7 
– Dańdówka, 5 000 zł, 126 głosów 
Niwka, Bobrek XI/1: Za-JERZY-sta Niwka 
– kolorowe miejsce na mapie Sosnowca 
wraz z budową 
parkingu, 256 044 zł, 311 głosów 

• Niwka, Bobrek XI/3: zakup nowości 
wydawniczych dla filii nr 6 
Niwka, 5 000 zł, 73 głosy 

• Modrzejów, Jęzor, Bór XII/2: poszerzenie 
i wymiana nawierzchni drogi 
dojazdowej do SP 21, budowa 
chodnika. Aranżacja zieleni w postaci 
nowych nasadzeń – ul. Orląt Lwowskich 
i ul. Starowiejska, 275 078 zł,  
106 głosów 

• Kazimierz Górniczy XIII/: budowa 
kompleksu parkingów przy  
ul. Wagowej, 237 341 zł, 321 głosów 

• Kazimierz Górniczy XIII/2: zakup książek 
do MBP filia nr 10 
w Sosnowcu, 5 000 zł, 108 głosów 

• Porąbka XIV/: bezpieczna Porąbka  
– 2: inteligentne przejścia dla 
pieszych, 153 877, zł 89 głosów 

• Juliusz XV/5: rozbudowa i doposażenie 
placu zabaw – ul. Minerów, 
272 072 zł, 187 głosy 

• Ostrowy Górnicze XVI/2: ścieżka 
na Balaton – ul. 
Juliuszowska, 198 192 zł, 313 głosy 

• Ostrowy Górnicze XVI/3|: zakup książek 
do biblioteki – filia nr 11 Ostrowy 
Górnicze, 10 000 zł, 84 głosy 

• Maczki, Kolonia Cieśle XVII/2: 
wspiMACZKI, całoroczna ściana 
wspinaczkowa do boulderingu  
ul. Skwerowa, 248 719 zł, 161 głosów 

• Ogólnomiejska O/6: Park dinozaurów 
„Dino”, leżaki miejskie, Park tematyczno 
– przyrodniczy, labirynt „Zielony 
Zakątek”. Aktywność – Rekreacja 
– Odpoczynek w Parku im. J. Kuronia, 
1000 000 zł, 3489 głosów

Mieszkańcy wybrali
27 inwestycji, które będą realizowane w przyszłym roku, wybrali mieszkańcy, oddając głos 
w VIII edycji Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie trwało 11 dni, a mieszkańcy wybierali 
wśród 93 projektów. Ostatecznie 17 339 głosujących oddało 31 870 głosów. – W tej edycji 
pomysły były naprawdę ciekawe. Osoby, które przygotowały projekty i wzięły udział 
w głosowaniu, zadecydowały o inwestycjach w Sosnowcu – mówi Arkadiusz Chęciński, 
prezydent Sosnowca. 

Syl wia Tu rzań ska 
 
Wia do mo już, jak zo sta ną po dzie lo -
ne pie nią dze. W Par ku im. J. Ku ro -
nia ma po wstać park di no zau rów 
„Di no”, park te ma tycz no -przy rod ni -
czy, la bi rynt „Zie lo ny Za ką tek” oraz 
po ja wią się le ża ki. Ta stre fa re kre -

acyj no -od po czyn ko wa, wy bra na ja ko 
pro jekt w stre fie ogól no miej skiej, 
we dług wstęp nych sza cun ków, bę -
dzie kosz to wać ok. mi lio na zło tych. 
Po nad to wy god ne sie dzi ska ma ją po -
ja wić się przy Tęż ni So lan ko wej 
i rze ce w Par ku Sie lec kim (361 895 
zł). Ogól no do stęp ny plac za baw ma 

po wstać przy ul. Wspól nej w cen -
trum (400 000 zł), a ścież ka na Ba la -
ton przy ul. Ju liu szow skiej w Ostro -
wach Gór ni czych (198  192 zł). 
W re jo nie Macz ki, Ko lo nia Cie śle, 
przy ul. Skwe ro wej zo sta nie zbu do -
wa na ca ło rocz na ścia na wspi nacz ko -
wa do bo ul de rin gu (248 719 zł), 
a w Za gó rzu po wsta nie mię dzy po ko -
le nio wa stre fa re lak su w Par ku Kę pa 
(390 307 zł). W fi liach bi blio tek po -
ja wią się no wo ści, a w sa mej Me dia -
te ce czy ta ki i czyt ni ki e -bo oków.  

– My ślę, że Bu dżet Oby wa tel ski 
to bar dzo do bry po mysł. Miesz -
kań cy wie dzą, cze go im bra ku je 
naj bar dziej w dziel ni cach, któ re są 
im bli skie i mo gą za pro po no wać 
wła sne po my sły – nie ukry wa 
Grze gorz Szew czyk, miesz ka niec 
So snow ca.  

Co cie ka we, w tej edy cji głosowało 
więcej kobiet, któ re sta no wi ły  
58,8 pro cent gło su ją cych. Naj wyż szą 
fre kwen cję od no to wa no w Mi lo wi -
cach, bo aż 19,8 pro cent. Nie co niż -
sza fre kwen cja by ła w Macz kach, 
gdzie fre kwen cja wy nio sła 18,6 pro -
cent i w Ostro wach Gór ni czych 
– na po zio mie 15,5 pro cent. Naj -
mniej ak tyw ni oka za li się miesz kań cy 
Śro du li, gdzie fre kwen cja wy nio sła 
5,6 pro cent, Mo drze jo wa, Ję zo ra 
i Boru – 6,3 pro cent oraz… cen trum 
– 6,7 pro cent. 

Aż 643 wnio ski zło ży li so sno wi cza nie 
na wy mia nę sta rych kop ciu chów. Re kor do -
we za in te re so wa ne miej skim pro gra mem 
wpły nę ło na to, że pod czas ostat niej nad -
zwy czaj nej se sji Ra dy Miej skiej rad ni zwięk -
szy li bu dżet na ten cel, tym ra zem o 900 tys. 
zł. Wzra sta tak że licz ba skła da nych wnio -
sków. W 2016 ro ku udzie lo no 162 do ta cji 
na li kwi da cję 282 sta rych pie ców, a w 2020 
ro ku miesz kań cy zło ży li już po nad dwa ra zy 
wię cej wnio sków. W su mie do urzęd ni ków 
skie ro wa no 352 wnio ski, co po zwo li ło na li -
kwi da cję 588 pie ców. Na ten cel od pię ciu 
lat mia sto prze zna czy ło po nad 14 mln zł. 
W miej skim pro gra mie moż na uzy skać nie 
wię cej niż 8 ty się cy zło tych kosz tów zwią za -
nych z pod łą cze niem do sie ci cie płow ni czej, 
in sta la cją ogrze wa nia ga zo we go, ogrze wa -
niem elek trycz nym i ogrze wa niem na olej 
opa ło wy. 

Zło żo ne wnio ski do ty czą za rów no za bu do -
wy jed no, jak i wie lo ro dzin nej. – Osta tecz ną 
licz bę zli kwi do wa nych sta rych kop ciu chów po -
zna my pod ko niec ro ku, gdy przyj dzie czas roz -
li czeń. My ślę, że zbli ży my się do licz by 900 zli -
kwi do wa nych sta rych pie ców. Obie ca li śmy, że 
bę dzie my moc no wspie rać miesz kań ców 
w wal ce z ni ską emi sją i sło wa do trzy mu je my, 
stąd też zwięk sze nie kwo ty, co po zwo li nam 
na zre ali zo wa nie wszyst kich po zy tyw nie roz pa -
trzo nych wnio sków – tłu ma czy Ar ka diusz 
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.  

Na dal moż na skła dać wnio ski w pro gra mie 
„Czy ste Po wie trze”. Mia sto utwo rzy ło w sie -
dzi bie UM punkt kon sul ta cyj ny Wo je wódz -
kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej, więc miesz kań cy, by zło żyć 
wnio sek, nie mu szą je chać do Ka to wic. W su -
mie so sno wi cza nie do tej po ry w ra mach te go 
pro gra mu zło ży li 150 wnio sków, łą cząc moż li -

wość sko rzy sta nia z miej skich do ta cji z pro gra -
mem „Czy ste Po wie trze”, z któ re go środ ki 
prze zna cza ne są na do cie ple nie bu dyn ku oraz 
wy mia nę sta rych pie ców. 

Trwa tak że re ali za cja miej skie go programu, 
obej mu ją ce go in sta la cję 551 od na wial nych źró -
deł cie pła i in sta la cji ni sko emi syj nych w do -
mach so sno wi czan. Efek tem wie lu spo tkań 
i roz mów z miesz kań ca mi by ło pod pi sa nie kil -
ku set umów in sta la cji fo to wol ta icz nych (317 
sztuk), ko lek to rów sło necz nych (50 sztuk), 
pomp cie pła (146 sztuk) i ko tłów na pel let (38). 

 War to przy po mnieć, że za koń czył się tak że 
na bór do war te go 1,6 mln zł pro gra mu „Stop 
Smog”, któ re go So sno wiec był je dy nym uczest -
ni kiem w ra mach Gór no ślą sko -Za głę biow skiej 
Me tro po lii. Naj mniej za moż ni miesz kań cy mie li 
szan sę po zy skać na wet 53 tys. zł, przy za le d -
wie 5-pro cen to wym wkła dzie wła snym na wy -
mia nę pie ca oraz do cie ple nie bu dyn ku. ST

Walczą ze smogiem na kilku frontach

Znane są już projekty, które będą realizowane w ramach VIII edycji Budżetu Obywatelskiego

Kolejne 900 tysięcy złotych na likwidację kopciuchów w naszych domach

W ramach VIII edycji BO w Parku Kępa powstanie międzypokoleniowa strefa relaksu.
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Profesjonaliści od pomagania
Syl wia Tu rzań ska 
 
 – Na wet je śli uda się po móc choć jed ne mu 
czło wie ko wi, dać na dzie ję i szan sę na lep sze ży -
cie i wy pro wa dzić na pro stą jed ną ro dzi nę – to 
war to to ro bić w dal szym cią gu – twier dzą pra -
cow ni cy so cjal ni. W tym mie sią cu, już 21 li sto -
pa da, bę dą świę to wać Dzień Pra cow ni ka So -
cjal ne go.  
Obec nie MOPS w So snow cu dys po nu je wie lo ma 
pro fe sjo na li sta mi nio są cy mi po moc. W sze re gach 
jed nost ki pra cu je 117 pra cow ni ków so cjal nych. 

– Każ dy z nas, pra cow ni ków, dą ży do do sko na -
ło ści. Pro wa dzi my ta kie dzia ła nia, by wy cho dzić 
na prze ciw pro ble mom spo łecz nym, do pa so wy -
wać się do wa run ków spo łecz nych, fi nan so wych 
i ży cio wych miesz kań ców. Na za sa dzie współ pra -
cy part ner skiej i do brych re la cji moż na wie le 
zdzia łać i du żo osią gnąć – przy zna je Bar ba ra Mi -
ko łaj czyk, głów ny spe cja li sta, z wie lo let nim sta -
żem w MOPS-ie w So snow cu. – Nie ukry wam, 
że dla mnie naj więk szą na gro dą jest roz mo wa 
z klien tem, któ ry przy cho dzi i mó wi: „Dzię ku ję 
bar dzo. Po raz pierw szy spo tka łem czło wie ka, 
a nie tyl ko urzęd ni ka”. 

Pra cow nik so cjal ny peł ni ro lę do rad cy, eks -
per ta, psy cho lo ga, któ ry mo ty wu je do dzia ła -
nia, pod ję cia pra cy, ak ty wi zu je spo łecz ność lo -
kal ną. 

– Bar dzo lu bię swo ją pra cę, bo jest to przede 
wszyst kim pra ca z ludź mi. Z per spek ty wy cza -
su wi dzę, że to wszyst ko, co tu prze ży łam, bar -
dzo mnie wzmoc ni ło i wie le się na uczy łam. Ja -
ko pra cow ni cy so cjal ni po tra fi my mie rzyć się 
z prze ciw no ścia mi lo su, tak że w ży ciu oso bi -
stym, po dej mo wać no we wy zwa nia i re ali zo wać 
ko lej ne za da nia. Nie li czy my na to, że zba wi my 
ca ły świat. Na wet je śli uda nam się po móc jed -
nej ro dzi nie, to dla nas suk ces – po twier dza 
Mo ni ka Kuć, spe cja li sta pra cy so cjal nej 
w MOPS-ie w So snow cu. 

Obec nie w mie ście co raz bar dziej roz wi ja się 
wciąż rzad ko spo ty ka ny mo del or ga ni za cji spo łecz -
no ści lo kal nej. – Pro wa dzi my dzia ła nia w dziel ni -
cach: Mi lo wi ce, Niw ka, Po goń, Kon stan ty nów, 
Ka zi mierz oraz So sno wiec -Cen trum. Pra cow ni cy 
so cjal ni i ani ma to rzy do cie ra ją do osób wy klu czo -
nych i po przez swo je dzia ła nia dą żą do za an ga żo -
wa nia ich w dzia łal ność dziel ni cy, zdo by cia no wych 
kwa li fi ka cji czy pod ję cia pra cy – mó wi Da riusz Po -
la kow ski, spe cja li sta ds. re wi ta li za cji. 

Dzię ki do fi nan so wa niu ze środ ków EFS 
w grud niu 2018 ro ku na stą pi ła zmia na or ga ni za -
cyj na w MOPS-ie, któ ra po le ga ła na roz dzie le niu 
za dań do ty czą cych przy zna wa nia świad czeń i wy -

da wa nia de cy zji ad mi ni stra cyj nych od pra cy so -
cjal nej i usług spo łecz nych. 

 – Oso by, któ re ko rzy sta ją ze świad czeń, mo gą 
li czyć na szyb sze za ła twie nie ich spra wy. Z ko lei 
pra cow ni cy so cjal ni są prze ko na ni, że w wyż szym 
niż do tej po ry stop niu mo gą do pro wa dzić 
do wyj ścia ro dzi ny z sys te mu po mo cy spo łecz nej 
i jej usa mo dziel nie nia – wy ja śnia Bar ba ra Po ręb -
ska, kie row nicz ka dzia łu Fun du szy Ze wnętrz -
nych w MOPS-ie w So snow cu. – Prze pro wa dzo -
ne zmia ny wpły nę ły na po pra wę po zio mu świad -
czo nych usług i pod nie sie nie stan dar du wy ko ny -
wa nej pra cy, ale ca ły czas się uczy my i po szu ku je -
my lep szych roz wią zań – pod su mo wa ła.

Pracownik socjalny to zawód z misją i powołaniem. Pracownicy pomocy społecznej pomagają w szczególności rodzinom, osobom z niepełnosprawnościami, 
uzależnionym, bezdomnym, bezrobotnym czy seniorom. Interweniują w sytuacjach nagłych i trudnych. Niejednokrotnie wykonują swoje zadania z narażeniem własnego 
życia i zdrowia. Często brak w tej pracy spektakularnych sukcesów, ale nie brak satysfakcji.

Za byt ko wa glo rie ta w Par ku Die tla 
bę dzie za chwy cać jak daw niej, a do -
dat ko wo, w po rów na niu do pier wot -
nej „wer sji” zo sta nie pod świe tlo na. 
Re mont mającego po nad 100 lat 
obiektu zo stał zgło szo ny ja ko pro -
jekt w po przed niej edy cji Bu dże tu 
Oby wa tel skie go i zy skał po par cie 
miesz kań ców. Po cząt ko wo na od no -
wie nie za byt ku za re zer wo wa no 469 
tys. zł, ale za tę kwo tę nie uda ło się 
zna leźć wy ko naw cy. – Osta tecz nie, 
po ne go cja cjach, wy ło ni li śmy fir mę, 
któ ra od re stau ru je obiekt za 602 ty -
sią ce zło tych – wy ja śnia Je re miasz 
Świe rzaw ski, za stęp ca pre zy den ta 
mia sta. Wy ko naw cą prac bę dzie 

spół ka Ar ti nven tis z By to mia, któ ra 
za nim roz pocz nie in we sty cję, mu si 
uzy skać sto sow ne po zwo le nia. Po -
nad to pro jekt i wy ko na nie prac pro -
wa dzo ne bę dą pod nad zo rem kon -
ser wa to ra za byt ków. 

– Nie tyl ko glo rie ta, ale ca ły Park 
Die tla znaj du je się pod nad zo rem kon -
ser wa tor skim, dla te go bez wcze śniej -
szych po zwo leń pra ce nie ru szą. Ostat -
nie mie sią ce te go ro ku to czas, w któ rym 
wy ko naw ca mu si wszyst ko uzgod nić, 
a fi zycz nie ro bo ty roz pocz ną się w przy -
szłym ro ku – za po wia da Ar ka diusz 
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. 

Glo rie ta po win na po wró cić 
do pier wot nej ko lo ry sty ki. Jej re wi ta -

li za cja obej mu je za bez pie cze nia fun -
da men tów i ta ra su przed wil go cią. 
Zo sta ną na pra wio ne scho dy z ka mie -
nia na tu ral ne go, a tak że zo sta nie 
prze pro wa dzo ny re mont be to no wej 
po sadz ki gór ne go i dol ne go ta ra su. 
Wy ko naw ca bę dzie mu siał od two -
rzyć bra ku ją ce de ta le hi sto rycz ne, jak 
gzym si ki i fry zy gło wi co we, pier ście -
nie, któ re znaj do wa ły się na słu pach 
glo rie ty. Re mont obej mu je też wy ko -
na nie ba rie rek na dol nym ta ra sie, jak 
i od two rze nie ta ra su gór ne go na da -
chu glo rie ty, na któ ry bę dą pro wa dzi -
ły ażu ro we, sta lo we scho dy. 

Obiekt, co jest no wo ścią, zo sta nie 
tak że pod świe tlo ny. ST 

Ponadstuletnia glorieta do remontu
Bytomska spółka Artinventis przywróci gloriecie w Parku Dietla dawny blask

Prace obejmujące rewitalizację gloriety ruszą w przyszłym roku. 
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MONIKA HOLEWA,  
dyrektorka MOPS-u w Sosnowcu:  

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, 
w imieniu własnym i całej kadry 
zarządzającej, pragnę podziękować 
Państwu za codzienną pracę na rzecz osób 
najbardziej potrzebujących. Pomagacie 
bardzo często z sukcesem, ale nie jest on 
zawsze doceniany. Wasza praca jest trudna 
i złożona: wymaga wiedzy i wrażliwości, 
profesjonalizmu i zaangażowania, 
spojrzenia ogólnego i równocześnie 
dostrzegania pojedynczego człowieka 
– połączenie tak różnych perspektyw nie 
jest łatwe. Jesteście Państwo 
profesjonalnie wykwalifikowaną kadrą 
pracowników służb społecznych. Dzięki 
przygotowaniu do wykonywania tej 
trudnej pracy, świetnie radzicie sobie ze 
wszystkimi wyzwaniami, a także 
z dodatkowymi obowiązkami. Dlatego 
jeszcze raz serdecznie dziękuję Państwu 
za tę szczególną służbę i ponoszony trud. 
Należy pamiętać, że pracownicy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej to nie tylko 
pracownicy socjalni. To również 
pracownicy administracyjni, którzy 
z zaangażowaniem wykonują swoje 
zadania, by oczekiwana pomoc została 
na czas „dostarczona” do osób najbardziej 
potrzebujących. Za tą pracę, 
zaangażowanie, serdecznie Państwu 
dziękuję. Życzę dalszej wytrwałości, 
satysfakcji, uznania, a także szacunku, 
zarówno ze strony władz, jak i społeczności 
lokalnych. Życzę także, aby niesiona 
pomoc stała się prawdziwym spełnieniem, 
a na co dzień dostarczała wiele uśmiechu 
i ludzkiej życzliwości.

21 listopada pracownicy socjalni obchodzą swoje święto

Monika Kuć (w środku), specjalista pracy socjalnej, pracuje m.in. z seniorami. 
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Drony pilotażowo w Sosnowcu
W sosnowieckiej Mediatece odbyło się spotkanie dotyczące wykorzystywania dronów. Niebawem na terenie Sosnowca rozpocznie się ich pilotażowa praca związana 
z transportem ładunków. O dronach rozmawialiśmy z MARCINEM DZIEKAŃSKIM, kierownikiem projektu „Drony nad Metropolią”, realizowanym przez Górnośląsko-
Zagłębiowską Metropolię.

Niebawem w Sosnowcu rozpoczną się testy 
dronów pod kątem ich wykorzystania 
w transporcie. Coś, co kilkanaście lat temu 
uznalibyśmy za scenariusz filmu science fiction, 
dzisiaj staje się rzeczywistością. Jak to się stało, 
że pilotaż tej nowej rzeczywistości odbywać się 
będzie w Sosnowcu? 
O dro nach za czę li śmy my śleć w 2018 ro ku. Już 
od sa me go po cząt ku So sno wiec był z na mi ja ko 
part ner i ak tyw nie uczest ni czył we wszyst kich 
spo tka niach na ten te mat. Jest więc na szym na tu -
ral nym part ne rem. Wi dzie li śmy, że kie dy tech -
no lo gia bę dzie już go to wa na ty le, że by móc prze -
pro wa dzić ja kieś rze czy wi ste dzia ła nie, bę dzie to 
So sno wiec. 
 
Drony pilotażowo będą latać z wodociągów 
przy ul. Ostrogórskiej do Parku Naukowo-
Technologicznego na Niwce. Jak taką trasę się 
wyznacza? 
Naj pierw trze ba spraw dzić, czy ta prze strzeń nie 
ko li du je z ru chem za ło go wym. To prze strze nie 
lot ni sko we i oko ło lot ni sko we, dla te go te usta le -
nia są pro wa dzo ne z Pol ską Agen cją Że glu gi Po -
wietrz nej. Aku rat to miej sce zo sta ło wy ty po wa -
ne, bo jest na gra ni cy tzw. stre fy ATZ (stre fa ru -
chu lot ni sko we go – red.). Pa trzy my też na to, czy 
to są te re ny za bu do wa ne, wiej skie, miej skie. Ta 

tra sa zo sta ła wy bra na, bo miej sce jest nie za bu do -
wa ne, czy li bez piecz ne. Na tym eta pie mu si my 
wziąć pod uwa gę bez pie czeń stwo, bo coś mo że 
być nie tak. To nadal te sty. 
 
W przy pad ku wy zna cza nia no wych tras każ do ra -
zo wo ta ka ana li za bę dzie mu sia ła zo stać prze pro -
wa dzo na? 
Zmie ni ły się prze pi sy praw ne, któ re do ty czą lo tu 
dro nem. Jest wy ma ga na tzw. ana li za ry zy ka. Ona 
po win na być do wszyst kich lo tów, a szcze gól nie 
tych po za za się giem wzro ku wy ko ny wa na obo -
wiąz ko wo. Ana li za do ty czy te go, co dzie je się 
na zie mi w bar dzo szcze gó ło wy spo sób. 

Jak dłu go po trwa ten so sno wiec ki pi lo taż? 
Nie ma my jesz cze po twier dzo ne go ter mi nu, kie -
dy te te sty zo sta ną wy ko na ne (roz ma wia li śmy 13 
paź dzier ni ka – red.). Je że li bę dzie my je wy ko ny -
wać, to bę dzie my chcie li je ro bić przez mi ni mum 
ty dzień i co dzien nie realizować od po wied nią 
licz bę lo tów, że by spraw dzić, czy to jest po wta -
rzal ne. 
 
Po ra do by i wa run ki po go do we też pew no bę dą 
dla was waż ne. 
Jak naj bar dziej. To, co pro du cent po twier dza, to 
ele men ty są od por ne na wa run ki at mos fe rycz ne, 
bo wia do mo, że dro ny mo gą la tać i w desz czu. 
Bar dziej klu czo wy jest wiatr i je go si ła. Te te sty 
bę dą słu ży ły zba da niu opła cal no ści, efek tyw no -
ści eko no micz nej, mo de lu biz ne so we go i te go jak 
to wszyst ko się spraw dza. Bę dzie my my śleć 
o tym, jak ta ką usłu gę wpro wa dzić do miast 
na więk szą ska lę.  
 
Cały projekt ma na pewno jakieś ramy czasowe. 
Wiadomo, kiedy drony będą mogły być już 
normalnie wykorzystywane w celach 
transportowych? 
Abs tra hu jąc od te go pi lo ta żu, ca ły czas pra cu je my 
z urzęd ni ka mi z róż nych miast, że by im tę tech -
no lo gię dro no wą przy bli żać. Ostat nio pro wa dzi -

li śmy pra ce nad za sto so wa nie dro nów w róż nych 
śro do wi skach. Efek tem tych prac był pod ręcz nik, 
w któ rym opi su je my, ja kie usłu gi w ja kich śro do -
wi skach moż na za sto so wać. Ro bi my to, że by póź -
niej urzęd nik mógł w ła twy i bez piecz ny dla nie -
go spo sób tę tech no lo gię za ma wiać. Naj więk szą 
prze szko dą for mal ną jest to, jak w wa run kach pu -
blicz nych za mó wić usłu gę in no wa cyj ną. 
 
Pewno nie wszędzie drony będą mogły polecieć. 
Dro ny bę dą sto so wa ne tam, gdzie bę dą przy no sić ko -
rzy ści. Być mo że jesz cze nie wie my, ja kie to bę dą ko -
rzy ści za rok. Ostat nio zwró ci ła się do nas fir ma z pro -
jek tem, któ ra mó wi ła o tym, że jest po mysł na mo ni -
to ro wa nie osie dli pod ką tem bez pie czeń stwa. Za sto -
so wań jest więc bar dzo du żo, tyl ko kwe stia, jak i gdzie. 
 
Zostając w klimacie zaimków – nie czy, ale kiedy? 
Kie dy? To naj trud niej sze py ta nie. Wszyst kie na -
sze pra ce są pro wa dzo ne tak, że by to, co się bę -
dzie po ja wia ło na ryn ku, już za szcze piać w mia -
stach. Więc to nie jest py ta nie, kie dy my bę dzie -
my go to wi, tyl ko py ta nie, kie dy tech no lo gia i od -
bior ca bę dzie go to wy. My je ste śmy po to, że by 
połączyć odbiorcę z klientem i zbu do wać nić po -
ro zu mie nia.  
 
Rozmawiał: Tomasz Szymczyk 

a
rc G

Z
M

 



kurier miejski listopad 2021 nr 108 Jubilaci

Stanisława i Tomasz Bańbułowie, Ewa i Tadeusz Bargiełowie, Joanna i Jan Bartnikowie, Teresa i Tadeusz Bartoszkowie,   Jadwiga i Paweł Beckerowie, Wanda i Marek Bełzowie, Mirosława i Andrzej, 
Bilnikowie, Maria i Jan Błaszczykowie, Halina i Jan Bochenkowie, Maria i Ryszard Bogaccy, Wanda i Józef Celarowie, Kazimiera i Łukasz Chabrzykowie, Ewa i Aleksander Chmielewscy, Jolanta i Mirosław 
Chytrowie, Alicja i Stanisław Cieplakowie, Kazimiera i Marian Cieślikowie, Stanisława i Czesław Czerniakowie, Zofia i Jerzy Czerwiowie, Elżbieta i Marian Dąbkowie, Helena i Aleksander Dąbrowscy, Jolanta 
Witkowska-Deląg i Robert Deląg, Anna i Piotr Drozdowscy, Zdzisława i Jerzy Duszowie, Alina i Wacław Dworakowie, Stanisława i Sylwester Franczakowie, Zofia i Ryszard Fujarscy, Jadwiga i Henryk 
Galińscy, Teresa i Adam Garbarzowie, Helena i Jerzy Gąstlikowie, Helena i Janusz Gołębiowscy, Elżbieta i Andrzej Górniccy, Teresa i Jerzy Grabowscy, Mieczysława i Jan Grzesikowie, Mieczysława 
i Wojciech Janusowie, Helena i Jerzy Kabatowie, Bożenna i Waldemar Kalamatowie, Jadwiga i Stefan Kałwowie, Teresa i Waldemar Kardynałowie, Alina i Józef Karoniowie, Laurencja i Marian 
Kazimirowowie, Barbara i Ryszard Kidawowie, Maria i Daniel Knasiowie, Halina i Tadeusz Komorowscy, Wiesława i Stanisław Komperdowie, Grażyna i Stanisław Kopciowie, Danuta i Jan Kowalczykowie, 
Jadwiga i Marek Kowalczykowie, Henryka i Jan Krawczykowie, Krystyna i Jerzy Krawcowie, Elżbieta i Antoni Krzakowie, Krystyna i Tadeusz Szczepańczykowie, Halina i Euzebiusz Szewczykowie.

Uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie odbyły się 24 czerwca 2021 roku w Sali Widowiskowo – Koncertow
Zastrzeżyński, zastępca prezydenta miasta oraz Maciej Maziarz, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. 

60 i 50lecie pożycia małżeńskiego obchodzili:
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Irena i Marian Krzepkowscy, Grażyna i Stefan Krzewińscy, Hanna i Zbigniew Kuźmińscy, Barbara i Zbigniew Liburscy, Stanisława i Włodzimierz Majewscy, Maria i Antoni Małolepszowie, Janina i Piotr 
Mazurkowie, Zofia i Ryszard Mierzwowie, Zofia i Józef Miszczykowie, Kazimiera i Wojciech Molgowie, Teresa i Jarosław Moskalowie, Anna i Aleksander Mrozikowie, Irena i Kazimierz Mrozowiczowie, 
Maria i Zenon Musiałowie, Regina i Ryszard Naleźnikowie, Genowefa i Roman Nanusiowie, Olga i Maciej Nawalkowscy, Irena i Janusz Ociepkowie, Barbara i Tadeusz Ocieczkowie, Genowefa i Marek 
Olesińscy, Krystyna i Jan Olszewscy, Jolanta Ostałowska-Obałek i Jacek Obałek, Władysława i Andrzej Ofanowscy, Elżbieta i Zenon Pałkowie, Maria i Jan Pasternakowie, Daniela i Krzysztof Pełkowie, 
Maria i Tadeusz Pisiewiczowie, Daniela i Marian Przybyłowie, Władysława i Zdzisław Rakoczowie, Aleksandra i Edward Rogalowie, Teresa i Stanisław Rogulscy, Barbara i Józef Rosiowie, Grażyna 
i Tadeusz Ryńscy, Irena i Jan Sajdakowie, Zenobia i Andrzej Sarnikowie, Elżbieta i Stanisław Sikorowie, Renata i Marian Sikorzewscy, Emilia i Lech Skupińscy, Zofia i Zdzisław Smętkowie, Wanda 
i Janusz Starczynowscy, Jadwiga i Jerzy Staszewscy, Kazimiera i Bolesław Stefaniakowie, Barbara i Mirosław Stojczykowie, Elżbieta i Henryk Surmikowie, Grażyna i Andrzej Syskowie, Danuta i Tadeusz 
Szafirscy, Janina i Włodzimierz Szczepkowie, Stanisława i Jerzy Tarnowscy, Krystyna i Kazimierz Trzewiczkowie.

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

50lecie pożycia małżeńskiego obchodzili: 
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W dys ku sji po świę co nej ro li i zna cze nia dro nów 
w ży ciu miesz kań ców So snow ca oraz moż li wo ści 
ich wy ko rzy sta nia w naj bliż szej przy szło ści wzię li 
udział człon ko wie So sno wiec kiej Ra dy Se nio rów 
wspól nie z ucznia mi Tech ni kum Trans por tu 
nr 4. Spo tka nie od by ło się w so sno wiec kiej „Me -
dia te ce” (czy taj wię cej na str. 7).   

Od by ła się tak że za pla no wa na pie sza wy -
ciecz ka. – Zwie dzi li śmy pa tro nac ki pro jekt 
War szaw skie go To wa rzy stwa Ko palń Wę gla 
i Za kła dów Hut ni czych, czy li go spo dę zwa ną 
rów nież klu bem lub do mem lu do wym 
w Ostro wach Gór ni czych, daw nych Niem -
cach. Obiekt wy bu do wa ny zo stał w sty lu za ko -
piań skim w 1903 ro ku. W go spo dzie mie ści ły 
się mię dzy in ny mi sa le re stau ra cyj ne prze zna -
czo ne na kon cer ty i od czy ty, ba lo wa, bi lar do wa 
oraz czy tel nia. Wo kół go spo dy roz ta czał się 
dwu hek ta ro wy park, któ ry słu żył ce lom wy po -

czyn ko wo -re kre acyj nym. Zwie dza ny przez se -
nio rów obiekt jest jed nym z nie wie lu wy bu do -
wa nych w sty lu za ko piań skim po za te re nem 
Pod ha la. Na miej scu spo tka li śmy się z mi łym 
przy ję ciem obec nych go spo da rzy obiek tu 
– mó wi Je rzy Du dek, rzecz nik So sno wiec kiej 
Ra dy Se nio rów. – Zor ga ni zo wa li śmy tak że 
dru gą wy ciecz kę ro we ro wą, na tra sie od Pa ła cu 
Die tla ścież ka mi ro we ro wy mi bul wa ra mi 
Czar nej Prze mszy, obok Ry ba czów ki, Mo -
drze jo wa do Trój ką ta Trzech Ce sa rzy. 
Na miej scu pie kli śmy kieł ba ski na ogni sku 
w pięk nych bar wach je sie ni ota cza ją cej nas 
przy ro dy. Wszyst kim uczest ni kom to wa rzy szył 
do bry na strój i hu mor – do da je. Tra dy cyj nie, 
człon ko wie Ra dy za pra sza ją wszyst kich chęt -
nych do włą cze nia w „se nio ral ne” ini cja ty wy 
w Cen trum Ak tyw no ści Se nio rów przy ul. 
Mo drze jow skiej 42. ST 

Naukowo i rekreacyjnie

ILONA CEBO-KUBICZEK  
adwokat

Rozwiązanie 
umowy o pracę 
bez uzasadnienia 

 
W związ ku z licz ny mi wąt pli wo ścia mi, któ re po ja 
wia ją się wśród klien tów mo jej kan ce la rii do ty czą cy 
mi in ter pre ta cji art. 52 § 1 ko dek su pra cy, po ni żej 
przed sta wiam przy kła dy za cho wań pra cow ni ka, któ 
re mo gą skut ko wać zwol nie niem z pra cy na pod sta 
wie te go prze pi su. Na stę pu ją ce przy czy ny uza sad 
nia ją zwol nie nie pra cow ni ka w try bie na tych mia sto 
wym: pra cow nik do pu ścił się cięż kie go na ru sze nia 
pod sta wo wych obo wiąz ków pra cow ni czych, w cza 
sie trwa nia umo wy o pra cę, pra cow nik po peł nił 
prze stęp stwo, któ re unie moż li wia dal sze za trud nia 
nie go na zaj mo wa nym sta no wi sku, pod wa run kiem, 
że prze stęp stwo jest oczy wi ste lub zo sta ło stwier 
dzo ne pra wo moc nym wy ro kiem, pra cow nik ze swo 
jej wi ny utra cił upraw nie nia ko niecz ne do wy ko ny 
wa nia pra cy na zaj mo wa nym sta no wi sku. 
 
CIĘŻKIE NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW 
PRACOWNICZYCH  
War to za zna czyć, że nie każ de na ru sze nie obo wiąz 
ków pra cow ni czych mo że być uzna ne za cięż kie, czy li 
ta kie, któ re uza sad nia roz wią za nie umo wy o pra cę bez 
wy po wie dze nia. Ja ko przy kła dy cięż kich na ru szeń 
moż na przy to czyć: nie uspra wie dli wio ną nie obec ność 
w pra cy, spo ży wa nie al ko ho lu w miej scu pra cy, sta 
wie nie się do pra cy w sta nie nie trzeź wo ści, znisz cze 
nie mie nia, kra dzież czy na przy kład dzia ła nie na szko 
dę pra co daw cy, nie prze strze ga nie przez pra cow ni ka 
prze pi sów bhp. Cięż kie na ru sze nie obo wiąz ków pra 
cow ni czych mo że po le gać za rów no na dzia ła niu, jak 
i na za nie cha niu pew nych czyn no ści. Waż ne jest to, że 
na ru sze nie obo wiąz ków mu si być umyśl ne i na stę pu 
je z wi ny pra cow ni ka. W orzecz nic twie Są du Naj wyż 
sze go wska zu je się, że przy czy ną, któ ra uza sad nia roz 
wią za nie z pra cow ni kiem umo wy o pra cę w try bie 
art. 52 § 1 pkt 1 ko dek su pra cy, mo że być tak że za wi 
nio ne i bez praw ne za cho wa nie pra cow ni ka, któ re mo 
że po wo do wać sa mo za gro że nie in te re sów pra co daw 
cy. To pra co daw ca ma udo wod nić, że do szło do cięż 

kie go na ru sze nia obo wiąz ków pra cow ni czych. Mo że 
w tym ce lu prze pro wa dzić po stę po wa nie wy ja śnia ją 
ce oko licz no ści, w któ rych do szło do na ru sze nia. 
 
PO PEŁ NIE NIE PRZE STĘP STWA  
Nie każ de po peł nio ne przez pra cow ni ka prze stęp 
stwo bę dzie sta no wi ło pod sta wę do roz wią za nia 
z nim sto sun ku pra cy. Po pierw sze, mu si zo stać po 
peł nio ne w trak cie trwa nia sto sun ku pra cy. Po dru 
gie, mu si być al bo oczy wi ste, al bo stwier dzo ne pra 
wo moc nym wy ro kiem są du. Po trze cie cha rak ter 
po peł nio ne go prze stęp stwa mu si dys kwa li fi ko wać 
pra cow ni ka do pra cy na da nym sta no wi sku. Przy kła 
dem ta kich prze stępstw mo że być, kra dzież mie nia 
pra co daw cy przez pra cow ni ka ma ga zy nu czy spo 
wo do wa nie wy pad ku dro go we go przez pra cow ni ka, 
za trud nio ne go na sta no wi sku kie row cy do staw cy. 
 
UTRATA UPRAWNIEŃ KIEROWNICZYCH 
DO ZAJMOWANEGO STANOWISKA  
Utra ta upraw nień do zaj mo wa nia sta no wi ska pra cy 
mu si być za wi nio na przez pra cow ni ka. Za sto so wa nia 
try bu z art. 52 ko dek su pra cy nie uza sad nia utra ta 
upraw nień spo wo do wa na, na przy kład, sta nem zdro 
wia pra cow ni ka. Ty po wym przy kła dem, kie dy utra ta 
upraw nień mo że sta no wić pod sta wę do wy po wie 
dze nia umo wy o pra cę w try bie na tych mia sto wym, 
jest utra ta pra wa jaz dy przez za wo do we go kie row cę 
czy za kaz wy ko ny wa nia za wo du przez le ka rza, orze 
czo ny ja ko śro dek kar ny w po stę po wa niu kar nym. 
O roz wią za niu umo wy o pra cę bez wy po wie dze nia 
z wi ny pra cow ni ka de cy du je sam pra co daw ca, dla te 
go to na nim spo czy wa obo wią zek spraw dze nia, czy 
za cho dzą pod sta wy do za sto so wa nia te go try bu. Pra 
co daw ca po wi nien roz wa żyć ten spo sób roz wią za nia 
umo wy, gdyż jest on naj bar dziej do tkli wy dla pra cow 
ni ka. In for ma cja o spo so bie roz wią za nia umo wy 
o pra cę jest wpi sy wa na do świa dec twa pra cy, a po 
za tym pra cow nik tra ci więk szość upraw nień. W przy 
pad ku, kie dy pra co daw ca zde cy du je się na roz wią za 
nie umo wy w try bie art. 52 ko dek su pra cy, po wi nien 
pa mię tać o tym, że by za cho wać wszyst kie wa run ki, 
któ re są ko niecz ne w tym przy pad ku. W ra zie nie za 
cho wa nia któ re goś z tych wa run ków, w przy pad ku 
od wo ła nia pra cow ni ka, sąd bę dzie mógł uznać ta kie 
wy po wie dze nie za nie zgod ne z pra wem, co mo że 
mieć dla pra co daw cy ne ga tyw ne kon se kwen cje.

ADWOKAT RADZI

„Gniew” Zygmunta 
Miłoszewskiego, 
przedstawienie według 
niedawno wydanej książki, 
pozwoliłem sobie nazwać 
„wielkim”, bo to spektakl 
ważny, w Teatrze Zagłębia 
znaczący.  
 
Jest to hi sto ria kry mi nal na, 
współ cze sna, wiel ce skom pli -
ko wa na, z za ska ku ją cą po in tą, 
któ rej oczwi ście zdra dzać nie 
bę dę. Nie bę dę też opo wia dać 
tre ści, je dy nie na pi szę, że rzecz 
dzie je się w Olsz ty nie, gdzie 
pro ku ra tor i podkomisarz pro -
wa dzą trud ne śledz two. Zdra -
dzę też, że pod ko niec sztu ki 
wzru szy łem się nie co, co wła -
ści wie re cen zen to wi nie ucho -
dzi. 

 „Gniew” re ży se ro wał i za pa -
no wał nad świa tła mi Szy mon 

Kacz ma rek, ada pta cję na sce nę 
przy go to wał Że li sław Że li sław -
ski, sce no gra fię opra co wa ła Ka -
ja Mig da łek, ko stiu my na to -
miast za pro po no wa ła Mar ta 
Śnio sek -Ma sacz, a mu zy kę Ka -
mil Tu szyń ski. W spek ta klu 
wy ko rzy sta no kil ka krot nie ob -
ra zy wi deo, któ re są dzie łem 
Paw ła Szym ko wia ka. 

 W tym miej scu wy pa da 
z obowiązku nie ja ko po dać ob -
sa dę ak tor ską. Po nie waż wy stę -
pu je du żo osób, po za człon ka mi 
na sze go za spo łu, tak że go ścin -
nie dwie pa nie i dwie dziew czy -
ny, wy mie nię je dy nie wy stę pu -
ją cych, bez po daw nia, któ re po -
sta ci kreu ją. Za in te re so wa ni 
znaj dą to w na der sta ran nie wy -
da nym pro ga mie. Oto ak to rzy: 
Agniesz ka Ba ła ga -Okoń ska, 
Na ta lia Bie lec ka, Agniesz ka 
Bień kow ska, Ma ria Bień kow -

ska, Ry szar da Bie lic ka -Ce liń -
ska, Be ata Deut sch man, We ro -
ni ka Ja rosz, Mi chał Ba ła ga, 
Alek san der Bli tek, Pa weł Cha -
ry ton, Prze my sław Ka nia, 
Krzysz tof Ko rze niow ski, Grze -
gorz Kwas, To masz Mu szyń -
ski, Ju lia Po la czek \ Kla ra Ba -
ron. Po nad to w spe cjal nym ma -
te ria le wi deo udział bio rą: 
Katarzyna Gi żyń ska, Ka mil 
Boch niak i Wik tor Fe renc. 

 Ja ko się rze kło po wy żej, 
przedstawienie to waż ne i nie 
tyl ko z po wo du roz ma chu re ali -
za cyj ne go. In try ga kry mi nal -
na nie ba nal na, trud na do roz wi -
kła nia, ale cie ka wa i wcią ga ją ca. 
Wy mo wa zaś ca ło ści z wy raź -
ny mi publicystycznymi ak cen -
ta mi tak że in te re su ją ca i jak że 
na cza sie. Ca łość zaś w in try gu -
ją cej, choć nie co dzi wacz nej, 
opra wie sce no gra ficz nej. 

 A wy ko na nie? Pi szę to 
z cięż kim ser cem, bo za wsze le -
piej i mi lej chwa lić niż się cze -
piać, ale w tym wy pad ku mu szę. 
Otóż nie któ rzy ak to rzy czę ściej 
prze ma wia li do sie bie niż 
do nas (wi dow ni). Na do da tek 
ro bi li to ci cho, tak że du ża część 
tek stu nie do cie ra ła. Tro chę to 
wi na re ży se ra, tro chę sa mych 
ak to rów, a pew nie i mo ja (star -
czy nie do słuch), ale ku lu aro we 
roz mów ki w trak cie an trak tów 
po twier dza ły mo ją opi nię. Na -
zwisk „grzesz ni ków” nie wy -
mie nię, niech prze my ślą sa mi 
prze wi nę i na przy szłość po pra -
wią się. to ko

Wielki „Gniew” w Teatrze 

W tym ro ku ob cho dzi 45 lat gry na sce nie. Zna ko -
mi ty ak tor Te atru Za głę bia, czy li Woj ciech Le -
śniak (na zdjęciu), za grał set ki ról te atral nych i fil -
mo wych. Już w so bo tę, 6 li sto pa da, po wie czor nym 
po ka zie spek ta klu „Ni kaj” Zbi gnie wa Ro ki ty w reż. 
Ro ber ta Ta lar czy ka, od bę dzie się je go be ne fis.  

Naj wię cej i naj czę ściej ak tor grał w So snow cu, 
naj pierw w la tach 1978-1981, a na stęp nie od 1990 
r. do dnia dzi siej sze go. Je go pra ca i kre acje ak tor -
skie by ły wie lo krot nie wy róż nio ne i do ce nio ne. 
Woj ciech Le śniak zo stał od zna czo ny Srebr nym 

(1985 r.) i Zło tym Krzy żem Za słu gi (1998 r.) oraz 
Brą zo wym Me da lem „Glo ria Ar tis” – Za słu żo ny 
Kul tu rze (2007 r.). Jest zdo byw cą pię ciu Zło tych 
Ma sek za ro le: Ty tu sa w „Ty tu sie, Rom ku 
i A’Tom ku” A. Ama ry lis, J. Bom (1988 r.), Blon -
da w „Kró lu” G. Ca il la vet, R. Flers, E. Are ne 
(1991 r.), Szam be la na w „Iwo nie Księż nicz ce 
Bur gun da” W. Gom bro wi cza i Pe ro te’a w „Księż -
nicz ce na opak wy wró co nej” Cal de ro na (1998 r.), 
Sza ta na w „Kor dia nie” J. Sło wac kie go (1999 r. – ta 
ro la za owo co wa ła rów nież wy róż nie niem przez 
Mi ni ster stwo Kul tu ry i Sztu ki i Za rząd Głów ny 
ZASP w Kon kur sie Wiel cy Ro man ty cy w 1999 r.) 
oraz Szwej ka w „Do brym Wo ja ku Szwej ku” J. 
Hasz ka (2016 r.). W 2020 ro ku otrzy mał na gro dę 
im. Le ny Star ke przy zna wa ną przez ZASP za ca -
ło kształt pra cy. Jest dwu krot nym lau re atem „Kre -
ato na” (1998 r. i 2017 r.) – na gro dy przy zna wa nej 
przez To wa rzy stwo Przy ja ciół Te atru Za głę bia. 

Pod czas be ne fi su wy stą pią nie tyl ko przy ja cie le 
z so sno wiec kiej sce ny, ak to rzy Te atru Za głę bia, 
ale po ja wią się tak że in ni go ście. Bę dzie moż -
na po słu chać opo wie ści bo ha te ra wie czo ru, a tak -
że obej rzeć ar chi wal ne zdję cia i na gra nia. Na be -
ne fis obo wią zu ją te sa me bi le ty, co na spek takl 
„Ni kaj”. ST 

Benefis Wojciecha Leśniaka 
w Teatrze Zagłębia 

„Gniew” to najnowsza sztuka w repertuarze TZ. 
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Przyłącz się do Sosnowieckiej Rady Seniorów
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Z ZAGŁĘBIA DO KADRY

17 punktów w 15 meczach i 8. pozycja w tabeli. To dorobek hokeistów Zagłębia na dwie kolejki przed końcem 
drugiej rundy rozgrywek ekstraligi. W bieżącym sezonie sosnowiczanie chcą zatrzeć złe wrażenie, które 
zostało po minionych sezonach, gdy ekipa ze Stadionu Zimowego wlokła się w ogonie ligowej tabeli.

Wygrać każdy mecz

Krzysztof Polaczkiewicz 
 
W prze ci wień stwie do mi nio nych se zo nów 
tym ra zem w So snow cu po zo sta wio no 
więk szość skła du z mi nio nych roz gry wek. 
Ode szli tyl ko ci, któ rzy ewi dent nie za wie -
dli oraz ta cy, któ rych po pro stu nie uda ło się 
za trzy mać. Dwu let ni kon trakt pod pi sał 
Alek sandr Wa sil jew, z ko lei rocz ną umo wę 
pa ra fo wał Jew ge nij Ni ki fo row, któ ry w mi -
nio nym se zo nie był czo ło wym gra czem ze -
spo łu. W bie żą cych roz gryw kach Ro sja nin 
tak że nie za wo dzi, ma jak na ra zie naj wię -
cej go li na kon cie. 

Nie ste ty, nie uda ło się za trzy mać naj lep -
sze go strzel ca Za głę bia w mi nio nych roz -
gryw kach, Ru sła na Ba szy ro wa. Na Zi mo -
wym po ja wi li się z ko lei Ni ki ta Mic kie wicz, 
po wra ca ją cy na lód po prze rwie Bar tło miej 
By chaw ski oraz za wod ni cy z re pre zen ta cyj -
nym do świad cze niem: Ja ro sław Rze szut ko, 
Oskar Jaś kie wicz i Mar tin Przy godz ki. Si łę 
ata ku so sno wi czan wzmoc ni li rów nież po -
wra ca ją cy z GKS Ka to wi ce Do mi nik Na -
hun ko oraz Da mian Pio tro wicz, któ ry 
wcze śniej zwią za ny był z Re -Plast Unią 
Oświę cim. 

Pie czę nad ze spo łem na dal spra wu ją 
Grze gorz Klich oraz Mar cin Ko złow ski. 
– Na wa run ki fi nan so we, któ re po sia da my, 
uda ło nam się ścią gnąć war to ścio wych za -
wod ni ków. Przed se zo nem nie mó wi li śmy 
o ce lach. Od po cząt ku roz gry wek przy świe -
ca nam idea, że chce my się cie szyć ze zwy -
cięstw, a czas po ka że, o co bę dzie my gra li 
– mó wi tre ner Klich. 

So sno wi cza nie roz po czę li se zon 
od dwóch po ra żek po rzu tach kar nych. 
Na in au gu ra cję li gi ule gli Cra co vii, a na -
stęp nie GKS-owi Ty chy. W czwar tej ko lej -
ce Za głę bie po do gryw ce po ko na ło Ener gę 
To ruń, a na kom plet punk tów trze ba by ło 
cze kać do me czu nu mer sześć. Wów czas 
nasz ze spół po ko nał 10:2 Pod ha le No wy 
Targ. 

Znacz nie le piej roz po czę ła się dla ho ke -
istów ze Sta dio nu Zi mo we go dru ga run -
da spo tkań. Naj pierw so sno wi cza nie po -
ko na li u sie bie Cra co vię, po tem, co praw -
da, mu sie li uznać wyż szość GKS-u Ty -
chy, ale w ko lej nym star ciu ze spół du etu 
Klich -Ko złow ski wy grał na wy jeź dzie 
z li de rem, eki pą GKS-u Ka to wi ce 2:0! 
Czwar te zwy cię stwo za trzy punk ty za głę -

bia cy wy wal czy li w ko lej nym me czu 
z Sza rot ka mi z No we go Tar gu. W przed -
ostat nim me czu II run dy eki pa z So snow -
ca po do gryw ce ule gła są sia do wi w ta be li, 
eki pie z Sa no ka 2:3. Zaj mu ją ce 7. miej sce 
w ta be li Ciar ko STS ma ty le sa mo punk -
tów co nasz ze spół, ale lep szy bi lans bram -
ko wy i je den mecz ro ze gra ny mniej. 
Ostat ni mecz w II run dzie Za głę bie ro ze -
gra w Ja strzę biu.

Trzeba zapomnieć o minionym sezonie

Krystyna CzajkowskaRawska, legenda polskiej 
siatkówki, otrzymała tytuł Honorowego Obywatela 
Sosnowca. Oficjalna uroczystość odbyła się  
23 października w hali w Milowicach. 

 
Dwu krot na me da list ka olim pij ska uro dzi ła się 25 kwiet -
nia 1936 r. w So snow cu. W bo ga tej ka rie rze ni gdy nie bro -
ni ła barw so sno wiec kie go klu bu ja ko za wod nicz ka, za to 
po za koń cze niu ka rie ry przez la ta by ła zwią za na z Pło mie -
niem Mi lo wi ce. Ja ko tre ner ka do pro wa dzi ła so sno wi czan ki 
do czte rech ty tu łów mi strza Pol ski. 

– Ogrom nie się cie szę, że ktoś o mnie jesz cze pa mię ta. To 
wy róż nie nie wie le dla mnie zna czy – pod kre śla ła pod czas 
uro czy sto ści Kry sty na Czaj kow ska -Raw ska. – Bę dąc po la -
tach w So snow cu, od ży ły wspo mnie nia. Utrzy mu ję kon takt 
z dziew czy na mi, któ re pro wa dzi łam w Mi lo wi cach, po dob -
nie jak z by ły mi ko le żan ka mi z bo iska. Zo sta ło już nas tyl -
ko pięć me da li stek olim pij skich, wła ści wie każ de go ro ku ko -

goś uby wa. Naj bar dziej je stem dum na z te go, że na dal nie 
po tra fi my żyć bez siat ków ki i bez sie bie, two rząc wiel ką ro -
dzi nę. To wspa nia ła spra wa – do da ła by ła re pre zen tant ka 
Pol ski, któ ry z try bun ha li w Mi lo wi cach ob ser wo wa ła po -
czy na nia ko lej ne go po ko le nia siat ka rek Pło mie nia. – Faj nie 
by ło zo ba czyć w ak cji dziew czy ny, któ re dziś gra ją w bar -
wach klu bu z So snow ca. Mam na dzie ję, że tro chę przy nio -
słam im szczę ście, bo wy gra ły bez stra ty se ta. Raz jesz cze 
wszyst kim, któ rzy przy czy ni li się do te go, że otrzy ma łam to 
wy róż nie nie, bar dzo ser decz nie dzię ku ję – nie kry ła wzru -
sze nia le gen da żeń skiej siat ków ki w na szym kra ju. 

Kry sty na Czajkowska-Raw ska to dwu krot na me da list ka 
igrzysk olim pij skich (w To kio w 1964 oraz w Mek sy ku 
czte ry la ta póź niej się gnę ła po brąz), z re pre zen ta cją zdo by ła 
tak że brą zo wy me dal mi strzostw świa ta w 1962, dwa srebr -
ne me da le mi strzostw Eu ro py w 1963 i 1967 oraz brą zo wy 
w 1958. Ja ko za wod nicz ka bro ni ła barw Gór ni ka Ka to wi -
ce, AZS AWF War sza wa i Ko le ja rza Ka to wi ce. KP

Flo ren ty na Da dzi bug ta lent do ka ra te ma we krwi. Cór ka 
Eugeniusza i Małgorzaty Dadzibug, legend polskiego karate 
kyokushin, sięgnęła po złoty medal podczas Mistrzostw Polski 
Open i Kata oraz Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych. 

Pod czas za wo dów, któ re od by ły się w Za mo ściu, za wod nicz ka So -
sno wiec kie go Klu bu Ka ra te, zdo by ła zło ty me dal w ka ta ju nio rek. 
W ry wa li za cji w tej ka te go rii wzię ło udział 46 za wod ni czek. Oprócz 
Da dzi bug klub z So snow ca re pre zen to wa ła Ole na Ta cza ła, któ ra za -
koń czy ła zma ga nia na 10. miej scu. W ka te go rii open in ny re pre zen -
tant SKK Je rzy Pry ga prze grał po do gryw ce w re pa sa żach. KP

Siatkarska legenda Honorową Obywatelką Sosnowca

Poszła w ślady rodziców

Pokonały mistrzynie Polski

Florentyna Dadzibug kontynuuje rodzinne tradycje. Na zdjęciu obok 
taty, Eugeniusza Dadzibuga oraz Oleny Taczały i Jerzego Prygi, 
reprezentantów SKK. 

 Tak prezentuje się hokejowe Zagłębie w sezonie 2021/2022.

Krystyna Czajkowska-Rawska w towarzystwie byłych podopiecznych podczas 
uroczystego nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta. 
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Koszykarki CTL Zagłębie to pierwszy zespół w Polsce, który 
po dwóch sezonach znalazł sposób na pokonanie mistrzyń kraju, 
ekipę Arki Gdynia. 
Mistrzynie z Wybrzeża w dwóch minionych sezonach nie 
przegrały żadnego meczu w sezonie zasadniczym, w bieżących 
rozgrywkach także zaczęły od dwóch wygranych. W trzeciej kolejce 
gdynianki musiały uznać wyższość drużyny z Sosnowca, która 
pokonała uczestnika EuroLigi. – Przed meczem marzyło nam się, 
aby nawiązać równorzędną walkę. O wygranej jednak nikt tutaj 
raczej nie myślał, a tymczasem…To jest piękno sportu – podkreśla 
prezes CTL Zagłębie Marek Lesiak. 
Celem nadrzędnym koszykarek z Sosnowca jest awans do play-off 
z jak najwyższego miejsca po sezonie zasadniczym. Najbliższy mecz 
w hali przy Żeromskiego nasz zespół rozegra 31 października. 
Rywalem będzie zespół z Gorzowa Wielkopolskiego. Początek 
o godz. 17.00. KP

W dniach 11-13 listopada hokejowa 
reprezentacja Polski weźmie udział 
w Turnieju Baltic Challenge Cup, który 
odbędzie się w Estonii. Poza 
gospodarzami imprezy rywalami biało-
czerwonych będą ekipy Łotwy i Litwy. 
Selekcjoner Robert Kalaber powołał  
24 zawodników i 13 rezerwowych. 
W tym gronie znaleźli się hokeiści 
Zagłębia. To Michał Czernik, Oskar 
Jaśkiewicz oraz Michał Naróg. W gronie 
rezerwowych są z kolei Michał Bernacki 
oraz Armen Khoperia.
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PAŁACE ŚRODULKI

Bu do wę pa ła cu Ern sta Schöna naj praw do po dob niej roz -
po czę to w pierw szej po ło wie lat 80. -tych XIX wie ku. Bu -
dy nek od da no do użyt ku pod ko niec te go sa me go stu le -
cia. Być mo że sta ło się to w 1897 ro ku? – ta ka da ta znaj -
du je się we wnątrz jed nej z pa ła co wych na roż nych baszt. 
Pa łac, zgod nie z pa nu ją cą wów czas mo dą, usy tu owa ny 
zo stał re pre zen ta cyj nie, w są siedz twie ru chli wej li nii ko -
le jo wej – Dro gi Że la znej War szaw sko – Wie deń skiej. 
Pier wot nie wej ście głów ne (front bu dyn ku) znaj do wa ło 
się wła śnie od stro ny to ro wi ska. Ta ki stan rze czy trwał 
do dru giej po ło wy lat czter dzie stych, gdy prze nie sio no je 
na po łu dnio wą ścia nę pa ła cu – w miej sce wy bu rzo nej 
oran że rii. We wnętrz ny roz kład po miesz czeń znacz nie 
róż nił się od obec ne go. Na par te rze (po cząw szy od wej -
ścia głów ne go) znaj do wa ły się: sień, we sty bul, szat nie. 
Z we sty bu lu wcho dzi ło się do prze stron ne go, wpra wia ją -
ce go w za chwyt ho lu, któ ry od gó ry za mknię ty był (i na -
dal jest) oka za łym świe tli kiem. Na par te rze znaj do wa ły się 
tak że ja dal nia (z log gią), sa la ba lo wa (w sty lu neo ro ko ko -
wym), po ko je: bi lar do wy, bu fe to wy, dam ski (w sty lu an -
giel skim) oraz mę ski (w sty lu mau re tań skim). Na pię trze 
mie ści ły się po miesz cze nia pa na do mu, po ko je go ścin ne 
oraz ła zien ki. Na dru gim pię trze urzą dzo no po ko je go -
ścin ne, po miesz cze nia dla służ by i spi żar nię. Su te re ny 
prze zna czo ne by ły na ce le go spo dar cze, ulo ko wa no 
w nich m.in. pral nię pa ro wą.  

W są siedz twie (du że go) pa ła cu Schöno wie wy bu do -
wa li w 1900 ro ku mniej szy, mniej re pre zen ta cyj ny pa łac, 
zwa ny po tocz nie pa ła cem Wil hel ma**. Bu dow la ta zo -
sta ła wznie sio na z prze zna cze niem na ce le miesz kal ne 
i go ścin ne. Po cząt ko wo miesz kał tu taj Oskar Schön*** 
wraz z żo ną Il se. Na stęp nie od 1910 ro ku je go brat Wil -
helm z żo ną El są oraz dzieć mi. Po II woj nie świa to wej 
pa łac zna cjo na li zo wa no i ulo ko wa no Za sad ni czą Szko łę 
Włó kien ni czą, a na stęp nie przed szko le. W 1975 otwar -
to klub stu denc ki „Za me czek”. W póź niej szym okre sie 
w pa ła cu mie ścił się Nie pu blicz ny Ze spół Szkół Eko no -
micz no –Tu ry stycz nych, a tak że Ogni sko To wa rzy stwa 
Krze wie nia Kul tu ry Fi zycz nej „In ter te xu” ****. Od 2009 
ro ku obiekt znaj du je się w rę kach pry wat nych, na dal jest 
re mon to wa ny.  

Rów nież pa łac Ern sta zo stał upań stwo wio ny. Wnę trza 
zo sta ły prze bu do wa ne na po trze by przed szko la, na pię trach 
urzą dzo no miesz ka nia „za kła do we” dla pra cow ni ków przę -
dzal ni. W 1980 ro ku pa łac wraz z par kiem (oraz pa ła cem 
Wil hel ma) wpi sa no do re je stru za byt ków. Nie ba wem przy -
stą pio no do ada pta cji obiek tu na ce le mu ze al ne. O no wym 
mu ze al nym roz dzia le w hi sto rii pa ła cu opo wiem Pań stwu 
w jednym z kolejnych wydań „Kuriera”.  
 
Ar tur Pta siń ski, Cen trum In for ma cji Miej skiej 
 
Podczas pracy nad artykułem korzystałem z materiałów udostępnionych przez 
sosnowieckie Muzeum, w tym szczególnie z prac autorstwa kustosz Anny 
Makarskiej.  
 * Powodem, dla którego Schönowie zbudowali swoje fabryki na terenie 
znajdującej się pod rosyjskim zaborem Polski, była chęć uniknięcia płacenia 
drakońskich ceł od sprzedawanych towarów. Zakłady braci Ernsta, Franza oraz 
Brunona i Roberta Schön stały się największym na terenie Rosji przedsiębiorstwem 
włókienniczym znanym pod nazwą Dom Handlowy C. G. Schön.     
** Wilhelm Schön, podobnie jak Oskar, był synem Brunona. Po śmierci Franza (1918 
r.) i Ernsta (1919 r.) przejął stery rodzinnego imperium włókienniczego. Zasiadał 
w Radzie Miejskiej, angażował się w działalność Izby PrzemysłowoHandlowej.      
*** Oskar Schön w 1903 roku został zastrzelony przez bojowców Polskiej Partii 
Socjalistycznej.  
 **** Tak od 1967 roku nazywały się znacjonalizowane po wojnie dawne zakłady 
Schönów na Środulce. 

Środulka to dawny przysiółek Zagórza leżący na lewym brzegu Czarnej Przemszy, w okolicy ulic Chemicznej i Schönów. To właśnie to miejsce na budowę nowoczesnej 
przędzalni czesankowej wybrał saksoński przedsiębiorca Ernst Schön. W 1875 roku, wraz ze swym bratem Franzem, przybył do leżących na terenie Królestwa Polskiego 
(zaboru rosyjskiego) Sosnowic. Bracia jako przedsiębiorcy branży włókienniczej zainwestowali w budowę przędzalni wigoniu (znajdowała się przy dzisiejszej ul. 1 Maja, 
została otwarta w 1879 r.) oraz we wspomnianą przędzalnię na Środulce (otwarta w 1886 r.). Z czasem powstał także zakład trykotaży i pończoch w Sielcu (1902 r.). 
Nieograniczony dostęp do ogromnego rosyjskiego rynku zbytu* oraz niskie koszty produkcji sprawiły, że biznes kręcił się znakomicie. Owocami owej prosperity są trzy 
pałace Schönów, w tym dwa zlokalizowane przy ulicy Chemicznej. 

Widok na ścianę frontową pałacu Ernsta Schöna (od strony torowiska). Uwagę zwraca bogata ornamentyka oraz nieistniejąca już ogromna oranżeria. 
Pałac zaprojektował wrocławski architekt Karl Grosser. Skan arch. UM S-ec.

 Klatka schodowa 
Pałacu Ernsta. 
Znajdujące się w tle 
witraże przedstawiają 
boga Hermesa (bóg 
kupców, podróżnych, 
pasterzy i złodziei) 
oraz Mojry (boginie 
losu). Całość stanowi 
alegorię specjalności 
biznesowych 
Schönów, czyli 
handlu 
i włókiennictwa. 

Pałac Wilhelma został zaprojektowany w stylu neobarokowym przez 
słynnego zagłębiowskiego architekta – Józefa Pomian – Pomianowskiego. 
Skan arch. Pałac Schoena – Muzeum w Sosnowcu (zdjęcie 
najprawdopodobniej pochodzi z początku XX wieku).  

Obydwa pałace otacza zaprojektowany w stylu neoromantycznym, 
zabytkowy park. Niegdyś jego centrum stanowił prezentowany 
na zdjęciu staw z tarasem widokowym i przystanią (zlikwidowany 
po II wojnie światowej). Osoby korzystające ze spacerów po tym 
uroczym zakątku miały do dyspozycji altanki, fontanny, mostki, 
malownicze pagórki, kamienne ławki i rosarium. Znajdowała się tutaj 
również kręgielnia oraz ujeżdżalnia, na której organizowano zawody 
hippiczne (brali w nich udział m.in. oficerowie 23 Pułku Artylerii lekkiej 
za Będzina). Do naszych czasów zachowały się sztuczne groty 
zlokalizowane w południowej części parku. Szczególnego charakteru 
temu miejscu nadają piękne stare drzewa. Znajdziemy tutaj aż 11 
pomników przyrody. Prezentowana widokówka została błędnie opisana 
jako Park Dietla. Skan arch. UM S-ec.
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Poziomo: 1 – w niej perła, 5 – owoc z czupryną, 8 – oprzęd 
jedwabnika, 9 – zachcianka, 10 – sprowadzanie towarów 
z zagranicy, 11 – wkład do spółki, 12 – burza na morzu,  
14 – wyznaczona data, 16 – przyczyna pożaru,  
17 – marża, 19 – boczna powierzchnia nasypu,  
21 – autko koncernu Daewoo, 22 – część broni,  
25 – czarownik, 28 – słynny polski transatlantyk, 29 – duch, 
30 – kończy małżeństwo, 32 – część łańcucha,  
34 – docelowy port promu ze Świnoujścia, 35 – drobna 
różnica, 36 – kolorowy... głowy, 37 – nosze, 38 – podział 
redukcyjny jądra komórkowego, 39 – niezłośliwa narośl. 
 
Pionowo: 1 – obuwie Indian, 2 – w czarnej masce,  
3 – miękka tkanina z meszkiem, 4 – Brodzik lub Guzik,  
5 – starożytny władca Nesy, 6 – jednostka natężenia 
prądu, 7 – chorągiew, 13 – kalendarz, 15 – starszy model 
Fiata, 18 – krasa, 20 – kwiatostan kukurydzy, 23 – często 
patrzy w gwiazdy, 24 – robaczkowy niektórym 
wycinają, 26 – dla niego specjalna plaża, 27 – niejeden 
w Holandii, 28 – basen dla maluchów, 31 – posag,  
33 – śnieżny lub inflacyjny

Rozwiązanie krzyżówki nr 9/2021, PAULINA MŁYNARSKA – MOJA LEWA JOGA 
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 10/2021

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 

G.S. Locke   

Neon  
(Wyd. Prószyński i Ska)

 NAGRODY UFUNDOWAŁO WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA.

Żona inspektora Matta 
Jacksona ginie z ręki 
seryjnego zabójcy Neona, 
który znany jest 
z eksponowania ciał swoich 
ofiar jako iluminowanych 
instalacji 
artystycznych. I choć nie 
chce żyć bez ukochanej 
żony, nie potrafi też się zabić 
– wynajmuje więc kogoś, kto 
zrobi to za niego. 
Jednak w dniu, który miał 
być jego ostatnim, nagle 
trafia na przełom, który 
może doprowadzić go 
do przestępcy. Proponuje 
więc swojej niedoszłej 
zabójczyni – Iris Palmer – kuszący układ: w zamian za pomoc 
w znalezieniu i pozbyciu się Neona, odda jej cały swój majątek. 
Kobieta zgadza się na propozycję, ale bynajmniej nie zamierza 
stosować się do reguł ustalonych przez inspektora. I choć szybko 
okazuje się, że zabójczyni radzi sobie lepiej od dotychczasowych 
partnerów zawodowych Jacksona, to sprawa Neona zaczyna 
stawać się coraz bardziej skomplikowana... 
A to wszystko tylko początek szarpiącej nerwy gry między 
policjantem, najemniczką i seryjnym mordercą. 
 
Data wydania: 04.11.2021

Lisa Scottoline  

Ktoś wie  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Czwórka 
nastolatków 
spędza razem lato. 
Młodość musi się 
wyszumieć, więc 
piją, dzielą się 
sekretami, testując 
własne granice. Ich 
beztroskie 
dzieciństwo 
gwałtownie się 
kończy. Ginie 
młody człowiek. 
Gdyby nie oni, nie 
straciłby życia. 
Rozdziela ich 
poczucie winy i 
pytanie o to, kto 
załadował broń… 
Dwadzieścia lat 
później spotykają 
się po raz pierwszy 
od tamtego 
tragicznego lata. Przyjeżdżają na pogrzeb… Stare sekrety 
wychodzą na jaw i ożywają dawne demony. 
Ktoś wie, co się stało, a jednak postanawia to ukryć. Jak daleko jest 
gotów się posunąć, żeby uniknąć kary? 
 
Data wydania: 16.11.2021

Cate Quinn  

Trzy wdowy  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Blake ukrywa 
przed światem 
tajemnicę – wraz z nim 
żyją w poligamicznym 
związku aż trzy 
kobiety. Rachel, 
pierwsza żona, to ta 
posłuszna aż 
do przesady, 
z przeszłością, o której 
wolałaby zapomnieć. 
Tina, była striptizerka, 
wzięta prosto 
z odwyku, to urodzona 
buntowniczka. 
Najmłodsza z nich, 
naiwna Emily, żyje 
w oddzieleniu 
od srogiej katolickiej 
rodziny. Jedyne, co je 
łączy, to Blake. 
To one stają się pierwszymi podejrzanymi, gdy zostają znalezione 
zwłoki ich męża. Każda z kobiet musi zadecydować, komu może 
zaufać. W obliczu plotek o sekretnym kulcie, tajemniczej żonie 
numer cztery, trzy wdowy zaczynają wątpić w to, co dotąd 
uznawały za prawdę. Bo im dłużej trwa śledztwo, na światło 
dzienne wychodzą kolejne mroczne informacje… 
 
Data wydania: 04.11.2021
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HOROSKOP

KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.) 
– Nadchodzi bardzo spokojny 
okres w Twoim życiu. Wykorzystaj 
brak problemów i zmartwień 

na odpoczynek i relaks. Pomyśl 
nad wyłącznie własnymi potrzebami 
i marzeniami. Czas je spełnić. 

WODNIK (20.01. – 18.02.) 
– W życiu uczuciowym dalej 
sielanka. Jeśli niczego nie 
zaczniesz zmieniać na siłę, będzie 

trwała jeszcze długo… może nawet 
wiecznie? Musisz nieco przesunąć swoje plany 
biznesowe. Lepiej trochę poczekać niż żałować 
pochopnych decyzji. 

RYBY (19.02. – 20.03.) – Postaraj się 
w tym roku wcześniej zacząć 
o świątecznych prezentach, aby 
uniknąć katastrofy finansowej 

na koniec roku. Szykują się 
dodatkowe, nieprzewidziane wydatki.  

BARAN (21.03. – 19.04.) – Gwiazdy 
szykują kilka drobnych zmian 
w Twoim życiu. Bądź otwarty 
na nowości, a niczego nie 

pożałujesz. Samotne barany będą 
cieszyć się wyjątkowym powodzeniem u płci 
przeciwnej. Wykorzystaj więc szansę, jaką daje 
Ci los. 

BYK (20.04. – 22.05.) – Świetny 
czas na porządki, zarówno w życiu, 
jak i w domu. Zacznij od spraw 

uczuciowych i wyjaśnij wszystkie 
niejasności z partnerem. Wasze 

relacje ulegną poprawie. Nie popełniaj drugi raz 
tych samych błędów. 

BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Plany 
wyjazdowe przełóż na kolejny rok. 
W tym roku skup się bardziej 
na relacjach rodzinnych. Ostatnio 

uległy pogorszeniu, ale jest szansa, 
że święta spędzicie wspólnie, jak za dawnych lat.  

RAK (22.06. – 22.07.) – Pomyśl 
nad jakimś dodatkowym zajęciem. 
Nadchodzi kruchy okres 
finansowy, a wydatki mogą się 

piętrzyć. Masz masę wolnego czasu, 
głowę pełną pomysłów i mnóstwo energii…
Wykorzystaj to, zanim wpadniesz w kłopoty! 
Odwiedzi Cię ktoś z daleka.  

LEW (23.07. – 23.08.) – Jesień to dla 
Ciebie czas odpoczynku, na pracę 
przyjdzie czas w grudniu. 
Tymczasem wykorzystaj 

możliwość i zrelaksuj się przed tv 
z gorącą czekoladą w ręce. Nie myśl 
o obowiązkach, a o przyjemnościach. Spełniaj 
swoje zachcianki. Żyje się raz! 

PANNA (24.08. – 22.09.) – Długie 
wieczory sprzyjają spotkaniom ze 
znajomymi, z którymi zaniedbałaś 
kontakt. Świetna okazja, by go 

odświeżyć i miło spędzić czas. Nie 
wchodź tylko z nikim w żadne interesy. To mają 
być wyłącznie spotkania towarzyskie. 

WAGA (23.09. – 22.10.) – Z powodu 
Twoich kłopotów organizacyjnych, 
lepiej już teraz zaplanuj 
świąteczne przygotowania. Warto 

raz na jakiś czas zrobić gruntowny 
przegląd wszystkiego, co nas otacza i wykluczyć 
zbędne rzeczy. Oczyści to wbrew pozorom nie 
tylko Twoją szafę, ale i duszę.  

SKORPION (23.10. –21.11) – Pora 
trochę zwolnić tempo. Organizm 
potrzebuje odpoczynku i właśnie 
teraz jest to wskazane. Zadbaj 

o swoje zdrowie i dobre 
samopoczucie. Zaproś przyjaciółkę na plotki lub 
wyskocz z przyjaciółmi na dobrą kolację. To 
z pewnością polepszy Twój nastrój.  

STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Los 
nie szykuje dla Ciebie żadnych 
fajerwerków w życiu uczuciowym. 
Skup się na tych, których masz 

blisko siebie – rodzinie 
i przyjaciołach. Na miłość przyjdzie jeszcze 
czas. Zadbaj o swoją kondycję fizyczną. Pora 
roku nie jest wymówką dla lenistwa.

TEATR  
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05, pt, godz. 19:00 Nikaj 
06, sb, godz. 15:30 Nikaj 
06, sb, godz. 18:00 Nikaj 
(Benefis Wojciecha Leśniaka) 
07, nd, godz. 15:30 Nikaj 
07, nd, godz. 18:00 Nikaj 
11,czw, godz. 18:00 Gniew   
12, pt, godz. 19:00 Gniew 
13, sb, godz. 18:00 Gniew 
14, nd, godz. 11:00 Nowa 
Księga Dżungli  
14, nd, godz. 18:00 Pomoc 
domowa  

19, pt, godz. 19:00 PREMIERA 
Utracona cześć Katarzyny W. 
20, sb, godz.  18:00 Utracona 
cześć Katarzyny W.  
21, nd, godz. 18:00 Utracona 
cześć Katarzyny W.  
26, pt, godz. 19.00 Pomoc 
domowa 
27, sb, godz. 18:00 Horror szał 
28, nd, godz. 18:00 
POŻEGNANIE Z TYTUŁEM 
Horror szał

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: 
 
• „Gniew” – 13 listopada, godz. 18:00 
• „Utracona cześć Katarzyny W.” – 20 listopada, godz. 18:00 
•  „Horror szał” – 27 listopada, godz. 18:00.

ZAPROSZENIA

Na sosnowieckiej scenie oglądać możemy nowe przedstawienie.  
To „Gniew” zrealizowany przez Szymona Kaczmarka według powieści 
Zygmunta Miłoszewskiego. Co o spektaklu mówi MICHAŁ BAŁAGA, 
odtwórca głównej roli prokuratora Teodora Szackiego?

„Gniew” na scenie 
Teatru Zagłębia

Kryminał to gatunek, który bardziej 
kojarzymy z telewizją czy kinem. 
„Gniew” według książki Zygmunta 
Miłoszewskiego pokazuje, że może być 
obecny również na scenie teatralnej. 
To dla nas cie ka wa pra ca, ale rów nież wy -
zwa nie. Kry mi nał rze czy wi ście ko ja rzy nam 
się bar dziej fil mo wo czy se ria lo wo, na to -
miast nie wiem, przy znam się, czy by ło wie -
le prób in sce ni za cji te atral nych. Na pew no 
nie był to Mi ło szew ski. Też by ło to tro chę 
na szym klu czem. Z jed nej stro ny, nie ma tu 
moż li wo ści nar ra cji fil mo wych, a jest bar dzo 
du żo scen, bar dzo du żo lo ka cji i zmian. To 
spo ry wy si łek, że by wszyst ko funk cjo no wa -
ło jak naj spraw niej. Sam kry mi nał ja ko ga -
tu nek ma w so bie coś ta kie go, że za ra ża chę -
cią po zna nia i od kry cia ta jem ni cy. Plus 
nad fil mem – to ta kie od kry cie – w fil mie 
ma my tak na praw dę to, co nam po ka że ka -
me ra, a tu taj wi dzo wie, je że li wy ty pu ją ja -
kie goś po dej rza ne go, to mo gą go śle dzić nie 
tyl ko w tych mo men tach, kie dy jest na nie -
go skie ro wa na uwa ga, tyl ko w każ dej sce nie, 
w któ rej się po ja wi.  
 
„Gniew” to spore przedsięwzięcie 
artystyczne, ale też od strony bardziej 
przyziemnej. Spektakl trwa aż trzy 
godziny z dwiema przerwami. 
Czy nas to za sko czy ło? Tro chę mo że tak. 
Bu do wa li śmy, bu do wa li śmy i wy bu do wa -

li śmy wiel ki me cha nizm. Dla mieć po stać 
Teo do ra Szac kie go i w ogó le ca ły spek takl 
jest jak start ra kie ty ko smicz nej, to zna czy 
naj pierw po ma lut ku roz grze wa ją się sil ni ki 
i idzie my w gó rę. Każ dy ko lej ny ele ment 
do da ny po wo du je pew ną mul ti pli ka cję 
wra żeń. Nie chcę spo ile ro wać, bo ła two te -
raz coś zdra dzić, na to miast im da lej w las, 
bę dzie bar dziej prze ra ża ją co. 
 
Miłoszewski Miłoszewskim, ale coraz 
częściej ta współczesna literatura gości 
na deskach teatrów na równi z klasyką. 
Chyba dobrze? 
Tak. Szcze gól nie nad tym, że Że li sław 
(Że li sław ski, au tor ada pta cji – red.) pra co -
wał nad ję zy kiem Mi ło szew skie go i to faj -
ne, że ten ję zyk, rów nież i so czy sty, tak 
funk cjo nu je. To też nie sa mo wi te, bo daw -
no nie mia łem tak, a w tym spek ta klu du -
żo in for ma cji do sta wa łem przez SMS-y. 
Na gle tę współ cze sność, bo prze cież ca ły 
czas wi dzi my lu dzi z te le fo na mi, wy ko rzy -
stu ję pierw szy raz ja ko śro dek w te atrze. 
 
Zastanawiałem się, czy to prywatny, czy 
rekwizyt? 
Re kwi zyt (śmiech), ale na po cząt ku pró bo -
wa łem z pry wat nym. Ten świat jest bli ski. 
Co praw da opo wia da my hi sto rię z 2013 
ro ku, ale jest to wy czu wal ne, że je ste śmy 
we współ cze snym świe cie.  TOS

reklama

Dla naszych Czytelników w siedzibie redakcji czekają 
pojedyncze wejściówki do kina „Helios”  do odebrania  
od 3 listopada.

BILETY DO KINA

W Te atrze Za głę bia ru szy ły za -
pi sy do sek cji ak tor skiej klu bu 
te atral ne go. Je śli chcesz spró bo -
wać sił na sce nie i uczyć się 
pod okiem Ry szar dy Bie lic kiej -
-Ce liń skiej, ak tor ki Te atru Za -
głę bia, sek cja ak tor ska cze ka 
na cie bie. Za ję cia bę dą od by wać 
się dwa ra zy w mie sią cu, w po -
nie dział ki, od li sto pa da do 
czerw ca, a cykl dzia łań koń czy 
po kaz po warsz ta to wy al bo in -
na for ma pre zen ta cji pra cy, 
wspól nie usta lo na przez gru pę. 
By za pi sać się do sek cji ak tor -
skiej, nie jest po trzeb ne wcze -

śniej sze po sia da nie do świad cze -
nia sce nicz ne go. Za ję cia prze -
zna czo ne są dla osób od 19. ro -
ku ży cia, będą się odbywać 
w godz. od 18.30 do 21.30. Za -
ję cia kosz tu ją 700 zł (jest moż li -
wość płat no ści w dwóch ra tach 
w wy so ko ści 350 zł). 

Za pi sy ru szy ły 4 paź dzier ni -
ka 2021 r. Wia do mość za wie ra ją -
cą imię, na zwi sko oraz wiek 
uczest ni ka, na le ży wy słać na ad res: 
edu ka cja@te atrza gle bia.pl. Do -
dat ko wo wszy scy uczest ni cy Klu -
bu Te atral ne go otrzy ma ją zniż ki 
na spek ta kle Te atru Za głę bia. ST

To bę dzie wy jąt ko wa oka zja, że by po słu chać 
nie zwy kłej wo ka list ki, ja ką jest Edy ta 
Geppert. Artystka wystąpi w Sa li Wi do wi -
sko wo -Kon cer to wej „Mu za” w So snow cu 
już 6 li sto pa da.  

Jej re ci ta le są wy re ży se ro wa ne, a re per tu ar 
sta ran nie wy bra ny, dzię ki cze mu słu cha cze 
mo gą li czyć na nie za po mnia ne wra że nia 
i kon trast na stro jów. Pio sen ki li rycz ne zde -
rzo ne są z dra ma tycz ny mi, a dra ma tycz ne 
z za baw ny mi, a na wet ka ba re to wy mi. 

Wśród au to rów tek stów od naj du je my: 
Mag dę Cza piń ską, Agniesz kę Osiec ką, Jac -
ka Cy ga na, Mar ka Da gna na, Je rze go Fi -
cow skie go, Jo na sza Ko ftę, Woj cie cha Mły -
nar skie go, An drze ja Po nie dziel skie go, Ja -
na Ka zi mie rza Siw ka, a wśród kom po zy to -
rów: Hen ry ka Al be ra, Wło dzi mie rza Kor -
cza, Se we ry na Kra jew skie go czy An drze ja 
Ry biń skie go. Wie czór z cha ry zma tycz ną 
Edy tą Gep pert roz pocz nie się o godz. 19.00. 
Bi le ty są w ce nie 75 i 90 zł. ST 

Zapisz się do aktorskiego 
klubu teatralnego

Edyta Geppert zaśpiewa w „Muzie” 
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