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Konkurs na nową scenę Teatru 
Zagłębia rozstrzygnięty! 
Wygrał projekt, którego 
autorem jest zespół 
szczecińskiej pracowni 
architektonicznej Analog.  
Nowoczesny budynek 
zostanie zbudowany 
na parkingu przy ul. Teatralnej. 
Centralnym miejscem nowego 
obiektu będzie Scena Nowa, 
czyli przestrzeń teatralna typu 
Black Box.

Św. Mikołaj 
zaprasza

Tomasz Szymczyk  
 
Za pra sza my naj młod szych miesz -
kań ców Sosnowca i nie tyl ko. – Ma -
nu fak tu ra od bę dzie się w nie dzie lę  
5 grud nia, a od so bo ty w alei Zwy -
cię stwa rozpocznie się Jar mark 
Świą tecz ny, pod czas któ re go bę dzie 
moż na m.in. na być świą tecz ne pre -
zen ty – pod kre śla Ar ka diusz Chę -
ciń ski, pre zy dent So snow ca. 

Wydarzenie od by wać się bę dzie 
w tym ro ku w ra mach pro gra mu 
„Bli żej Sie bie”. Ca łość roz pocz nie 
się o godz. 13 od po ka zu rzeź bie nia 
w lo dzie, z ko lei na go dzi nę 14 za -
pla no wa no po ka zy cyr ko we. O go -
dzi nie 16 roz pocz nie się kon cert 
So sno wiec kiej Or kie stry Dę tej. 
O 16.45 uro czy ście zo sta ną za pa lo -
ne świa tła na miej skiej cho in ce. Nie 
bę dzie to ko niec atrak cji, bo sko rzy -
stać bę dzie moż na m.in. z mo bil ne -
go to ru do na uki snow bo ar du dla 
dzie ci, gór ki snow tu bin gu, ka ru ze li, 
prze je chać się ciuch cią św. Mi ko ła -
ja, a tak że od wie dzić je go chat kę, 
w któ rej bę dzie so bie moż na zro bić 
z nim zdję cie. Bę dzie rów nież mnó -
stwo kon kur sów, gier i za baw – każ -
dy znaj dzie coś dla sie bie! 

Tra dy cyj nie już, jak pod czas po -
przed nich edy cji, dzie cia ki bę dą mo -
gły na pi sać list do św. Mi ko ła ja i wrzu -
cić do spe cjal nej skrzyn ki. – Po sta ra -
my się zre kom pen so wać dzie cia kom 
fakt, że w ubie głym ro ku Manufaktura 
nie mo gła otwo rzyć swo ich po dwoi. 
Za pra sza my na warsz ta ty pla stycz ne, 
do pracowni ekoozdób cho in ko wych. 
Nie za brak nie cho inek 3D, a jed ną 
z atrak cji bę dą świą tecz ne ogro dy 
w szkle – wy li cza Mi chał Mer cik, peł -
no moc nik pre zy den ta ds. kul tu ry, roz -
wo ju i dia lo gu spo łecz ne go. 

Już dzień wcze śniej, w so bo tę  
4 grud nia, roz pocz nie się So sno wiec ki 
Jar mark Świą tecz ny. Sto iska han dlo -
we z róż ny mi świą tecz ny mi to wa ra -
mi, wśród któ rych bę dzie moż na zna -
leźć bo żo na ro dze nio we pre zen ty, 
usta wio ne zo sta ną na alei Zwy cię -
stwa. Jar mark od wie dzić bę dzie moż -
na rów nież 5 grud nia, pod czas Ma -
nu fak tu ry Świę te go Mi ko ła ja. 

Part ne ra mi Ma nu fak tu ry są 
Ama zon, Si le sia In vest oraz Au -
chan, któ rzy po mo gą speł nić ży cze -
nia dzie ci opi sa nych w li stach do św. 
Mi ko ła ja. W ude ko ro wa niu Ma nu -
fak tu ry po mo gą z ko lei sie ci Ca sto -
ra ma, Obi i De ca th lon.

W ubiegłym roku miejska impreza mikołajkowa nie odbyła 
się z uwagi na obostrzenia pandemiczne. Tym razem 
powraca, ale z tą zmianą – właśnie ze względu 
na pandemię – że wszystkie atrakcje dostępne będą 
na parkingu przed Urzędem Miejskim. Będzie w czym 
wybierać. Wspólnie „odpalimy” także światełka 
na miejskiej choince.
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Miasto

We wto rek 23 li sto pa da w So snow cu ofi -
cjal nie otwar to Ron do Praw Ko biet. 
Znaj du je się ono u zbie gu ulic Pił sud skie -
go, Dę bliń skiej i 3 Ma ja. W przej ściu 
pod ron dem po ja wi ły się z ko lei spe cjal ne 
ta bli ce przy po mi na ją ce wy bit ne so sno wi -
czan ki i in for mu ją ce o pra wach ko biet.  

Idea ta kiej na zwy so sno wiec kie go ron da 
ma swój po czą tek w grud niu 2020 ro ku, kie -
dy to Do ro ta Kurcz zło ży ła pe ty cję o nada -
nie imie nia Praw Ko biet ron du na tra sie 
DK9 4. Po kon sul ta cjach do szło jed nak 
do zmia ny lo ka li za cji na cen trum So snow -
ca. Wy ra zi ła na nią zgo dę ini cja tor ka.  
25 mar ca 2021 Ra da Miej ska jed no gło śnie 
pod ję ła uchwa łę w spra wie na zwy ron da. 

– Dzię ku ję wszyst kim, któ rzy po mo gli 
nam w zor ga ni zo wa niu te go pro jek tu. Cie -
szę się, że na resz cie to na stą pi ło. Kie dyś 
usły sza łam sło wa, że mą dry bu du je mo sty, 
a głu pi mu ry. Chcia ła bym, że by to ron -
do by ło ta kim mo stem łą czą cym nas 
wszyst kich. W ko bie tach jest si ła i moc. Pa -
mię taj cie o tym – mó wi ła pod czas uro czy -
sto ści po my sło daw czy ni na zwy ron da. 

– Je ste śmy w So snow cu. W miej scu, 
gdzie za wsze przed sta wi cie le róż nych kul -
tur mo gli żyć w spo ko ju i ze so bą roz ma -
wiać. To wła śnie w tym mie ście nie za leż nie 

od po glą dów i wia ry mo gli śmy żyć w po ko -
ju. Gdy przy szły do mnie ini cja tor ki nada -
nia ron du ta kiej na zwy, ni gdy nie po my śla -
łem, że mo że to w ja kiś spo sób kon flik to -
wać i do pro wa dzać do nie po ko ju. O pra wa 
ko biet trze ba by ło wal czyć. Nie wiem, cze -
mu świat się tak uło żył, że my męż czyź ni 
po pro stu to do sta wa li śmy. Ko bie ty za wsze 
o swo je pra wa wal czyć mu sia ły i wal czyć 
mu szą – po wie dział pre zy dent So snow ca 
Ar ka diusz Chę ciń ski. 

– Uczest ni czy my w wy da rze niu sym bo -
licz nym, któ re ma dla nas ko biet ogrom ne 
zna cze nie. W rocz ni cę uzy ska nia pra wa 
wy bor czych na da je my na zwę jed ne mu 

z rond, któ re od te raz bę dzie się na zy wać 
Ron do im. Praw Ko biet. Ko bie ty tak że ma -
ją swo je pra wa, o czym wie le osób na świe -
cie na dal nie wie lub nie chce wie dzieć. So -
sno wiec pamięta, cze go naj lep szym do wo -
dem jest na sza obec ność tu taj – do da ła An -
na Je dy nak, peł no moc nik pre zy den ta So -
snow ca ds. fun du szy ze wnętrz nych i po li ty -
ki spo łecz nej. 

W przej ściu pod ziem nym pod Ron dem 
Praw Ko biet otwar to wy sta wę po świę co ną 
te ma ty ce ko bie cej. Zna la zły się na niej m.in. 
po do bi zny ko biet zwią za nych z So snow -
cem – mat ki Te re sy Kie ro ciń skiej, Po li Ne -
gri czy Wan dy Te la kow skiej. TOS

Rondo Praw Kobiet otwarte
reklama

KRÓTKO

• Na Placu Papieskim posadzono Dąb Niepodległości. Drzewo 
zostało wcześniej poświęcone przez papieża Franciszka. 

• M. in. w Milowicach, Maczkach, Zagórzu i centrum Sosnowca  
11 listopada odbyły się obchody Narodowego Święta Niepodległości. 

• Zakończyła się kadencja Rady Seniorów miasta Sosnowca. 
• Na scenie Teatru Zagłębia odbył się benefis 45-lecia pracy 

artystycznej wybitnego aktora Wojciecha Leśniaka. 
• Przy sosnowieckiej katedrze pw. Wniebowzięcia NMP odsłonięto 

tablicę poświęconą funkcjonariuszom Korpusu Ochrony 
Pogranicza i Straży Granicznej. 

• Podpisano umowę na remont gloriety w Parku Dietla. Prace 
pochłoną około 600 tysięcy złotych. Projekt realizowany będzie 
w ramach budżetu obywatelskiego. 

• 11. urodziny obchodziło znajdujące się przy Patelni Centrum 
Informacji Miejskiej. 

• Ruszyła budowa stacji rowerowej w Milowicach. W przyszłym 
roku będzie można tam wypożyczyć jednoślady w ramach 
Sosnowieckiego Roweru Miejskiego. 

• Zmarł wieloletni sosnowiecki radny Stefan Wojnowski. Miał 81 
lat. Był radnym z okręgu obejmującego m.in. Pogoń i Milowice.  

• Siedmioro nowych funkcjonariuszy złożyło przysięgę 
w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu. TOS

Tomasz Szymczyk 
 
Do przy szło rocz nych wa ka cji so sno wiec -
ka Pa tel nia ma wy glą dać zu peł nie ina czej. 
Wszyst ko dzię ki pra com, któ re za pla no -
wał za rzą dza ją cy tym miej scem Miej ski 
Za kład Za so bów Lo ka lo wych. Wszyst ko 
po to, że by miesz kań cy spę dza li tam wię -
cej cza su.  

– Chce my, że by miesz kań cy spę dza li czas 
w cen trum So snow ca. Prze bu do wa Pa tel ni 
to przede wszyst kim wię cej zie le ni. Star si 
pa mię ta ją, jak był tu klomb, na któ rym gro -
ma dzi li się so sno wi cza nie i z chę cią spę dza li 
tu taj wol ny czas. Wie rzy my, że zmia ny bę -
dą nie tyl ko wi zu al ne, ale że wró cą tu taj 
rów nież lu dzie po sie dzieć, od po cząć czy 
umó wić się na rand kę – mó wi pre zy dent 
So snow ca Ar ka diusz Chę ciń ski. 

Pra ce to czyć się bę dą za rów no na do le, 
jak i na gó rze. 

– W oko li cach po mni ka Ja na Kie pu ry 
prze pro wa dzo ny zo sta nie re mont pły ty 
stro po wej, uszczel nie nie i od kry cie na -
wierzch ni. Co waż ne, sa ma na wierzch nia 
nie bę dzie od two rzo na, bo w to miej sce po -
ja wi się zie le niec – za pew nia Ra fał Ły dek, 
dy rek tor Miej skie go Za kła du Za so bów Lo -
ka lo wych. 

Na dal bę dzie moż na so bie usiąść i od po -
cząć, ale na pew no oko licz no ści bę dą te mu 
bar dziej sprzy ja ły. Od two rzo ne zo sta ną 
skar py, któ re znaj du ją się po obu stro nach 
scho dów. Waż ne zmia ny zaj dą na do le. 
Przed wej ściem do pa sa żu wy re mon to wa -

ne zo sta ną pły ty na pla cu, po ja wi się no wy 
sys tem od wad nia ją cy, a na wierzch nia bę -
dzie nawiązywała do obec nej. 

– Co waż ne, na środ ku po ja wi się zie le -
niec, a wraz z nim ma ła ar chi tek tu ra, jak 
choć by ław ki – do da je Je re miasz Zło tec ki, 
za stęp ca dy rek to ra ds. tech nicz no -eks plo -
ata cyj nych so sno wiec kie go MZZL-u. 

War tość umo wy opie wa na pra wie  
1,3 mi lio na zło tych. Przy po mnij my, że za -
awan so wa ne są pra ce rów nież po dru giej 
stro nie uli cy 3 Ma ja. Trwa tam bo wiem 

prze bu do wa pla cu przed dwor cem ko le jo -
wym. Ak tu al nie pra cow ni cy wy ko naw cy 
zaj mu ją się kła dze niem na wierzch ni. Rów -
nież w tym miej scu po ja wi się zie leń. Po sa -
dzo nych zo sta nie tu taj trzy dzie ści drzew. 
Od stro ny daw ne go Se za mu wi dać 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. Pra ce przed dwor cem ko -
le jo wym ma ją się za koń czyć do mar ca przy -
szłe go ro ku.

Patelnia się zmieni
Sosnowiecki MZZL podpisał z dąbrowską firmą Remdom umowę na rewitalizację Patelni. Po zmianach ma być 
tutaj przede wszystkim więcej zieleni.
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Petycję o nadanie rondu takiej właśnie nazwy złożyła w UM sosnowiczanka, Dorota Kurcz. 

Zmodernizowana Patelnia to kolejna inwestycja w ramach przebudowy centrum miasta. 

Tom
asz Szym

czyk
arc U

M
 w

 Sosnow
cu



grudzień 2021 nr 11 kurier miejski Miasto 3

Już od Mi ko ła jek w ca łym So snow cu za czną świe cić bo żo na ro dze -
nio we ozdo by. W tym ro ku w cen trum mia sta sta nie cał ko wi cie no -
wa cho in ka. 
Ozdo by, któ re w tym ro ku po ja wią się na te re nie mia sta, zo sta ły 
wy na ję te na dwa la ta – na ten i przy szło rocz ny okres świą tecz ny. 
W ce nie są rów nież mon taż i usłu gi ser wi so we.  

– W tym ro ku po ja wi się spo ro no wo ści. Au to bus, któ ry stał 
na Pa tel ni, zo sta nie za stą pio ny przez ciuch cię. My ślę, że bę dzie to 
ogrom na fraj da nie tyl ko dla naj młod szych miesz kań ców – mó -
wi Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. 

W ra mach za mó wie nia do So snow ca przy je dzie m.in. cał ko wi cie 
no wa cho in ka, któ ra tra dy cyj nie już po ja wi się u zbie gu alei Zwy cię -

stwa i uli cy 3 Ma ja. Bę dzie to imi ta cja świer ku o wy so ko ści po nad 16 
me trów. Na bo żo na ro dze nio wym drzew ku roz bły śnie pra wie 26 ty -
się cy lam pek LED. Nie za brak nie też fo to punk tu, bra my ze śnie -
żyn ka mi, ba lo nu z gon do lą i mnó stwa de ko ra cji ulicz nych. 

– Bę dzie my się sta ra li, aby ozdo by po ja wi ły się w róż nych czę -
ściach mia sta, ale nie da się ukryć, że cen trum bę dzie naj bar dziej 
ko lo ro we. Nie spo dzian ką bę dzie też ozdo ba na ron dzie Wiel kiej 
Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy przy Gór ce Śro dul skiej. Nie za brak -
nie na niej cha rak te ry stycz nych ser du szek – do da je pre zy dent. 

 Mon taż ozdób już się roz po czął, a wszyst kie ma ją świe cić w Mi -
ko łaj ki. Prze targ wy gra ła fir ma IPB z Za brza, a koszt to 1,2 mln zło -
tych za dwa se zo ny. TOS

Świąteczne ozdoby w całym Sosnowcu

Zaszczep się  
przeciw grypie

reklama reklamareklama

Niezwykły koncert  
na Placu Papieskim

13 grudnia minie w tym roku czterdzieści lat od momentu wprowadzenia przez władze PRL stanu wojennego. 
W Sosnowcu tę okrągłą rocznicę uczci koncert na Placu Papieskim, na którym wystąpią czołowi artyści polskiego rocka.

Tomasz Szymczyk 
 
Ta kich postaci jak Mar ty na Ja ku bo wicz, Mał -
go rza ta Ostrow ska, Ja nusz Pa na se wicz, To -
masz Or ga nek czy Woj ciech Wa glew ski nie 
trze ba ni ko mu przed sta wiać. – To ar ty ści, któ -
rzy ma ją coś do po wie dze nia – mó wi Mie tall 
Wa luś, po cho dzą cy z My sło wic mu zyk od lat 
zwią za ny ze sce ną roc ko wą i al ter na tyw ną, któ -
ry od po wia da za ar ty stycz ną część wy da rze nia, 
a sam ra zem z wo ka li stą De zer te ra Ro ber tem 
Ma te rą za śpie wa słyn ne „Spy taj mi li cjan ta”.  

Osią kon cer tu od by wa ją ce go się pod ha słem 
„Ja pło nę”, bę dzie te mat wol no ści. – Jest naj -
waż niej sza i cią gle mu si my o nią wal czyć i trze -
ba to ro bić – mó wi Mie tall Wa luś. – Nie cho -
dzi tu taj o fre kwen cję na kon cer cie. Cho dzi 
o sy gnał z So snow ca, że to mia sto chce w ten 
spo sób upa mięt nić to, co wy da rzy ło się czter -
dzie ści lat te mu – do da je. 

Ar ty ści, któ rych usły szeć bę dzie moż na 13 
grud nia na Pla cu Pa pie skim, oprócz swo ich 
pio se nek z tam tych lat, wy ko ny wać bę dą także 
utwo ry z re per tu aru Zbi gnie wa Hoł dy sa, któ ry 
rów nież w grud niu ob cho dzić bę dzie 70. uro -
dzi ny. Usły szy my ta kie pio sen ki jak m.in. „Ob -
ra cam w pal cach zło ty pie niądz”, „W do mach 
z be to nu” czy „Fa bry ka Małp”. Współ za ło ży -
ciel i wie lo let ni mu zyk gru py Per fect rów nież 

bę dzie go ściem so sno wiec kie go kon cer tu. Ca łą 
im pre zę po pro wa dzi Ka mil Dą bro wa. Kie row -
ni kiem mu zycz nym im pre zy bę dzie Mar cin 
Bors. 

Po czą tek lat osiem dzie sią tych i wpro wa dze -
nie sta nu wo jen ne go ozna cza ło dla Pol ski 
straj ki, go dzi nę mi li cyj ną, sank cje, kry zys eko -
no micz ny i pu ste pół ki. Jed ną z nie licz nych 
ostoi nie za leż no ści po mi mo cen zu ry sta ła się 
mu zy ka, któ ra ze swo im prze ka zem do da wa ła 

otu chy i sił mło dym lu dziom w sza rej rze czy -
wi sto ści ów cze snej Pol ski. Pod czas im pre zy 
bę dzie moż na po słu chać mu zy ki, ale też po -
czuć kli mat tam tych lat. Or ga ni za to rzy 
koncertu za pro si li bo wiem rów nież gru py re -
kon struk cyj ne z cza sów PRL-u, któ re od two -
rzą kli mat grud nia 1981 ro ku. Po czą tek kon -
cer tu w po nie dzia łek 13 grud nia o godz. 19. 
In for ma cje o za sa dach wej ścia na imprezę na 
stronie: www.so sno wiec.pl.

W tym roku nie zabraknie nowych iluminacji świetlnych. 
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„Ja płonę” to przewodnie hasło koncertu, podczas którego zaśpiewa m.in. Janusz Panasewicz. 

M
ariusz B

inkiew
icz

Od 23 li sto pa da wszyst kie oso by peł no let nie mo gą 
sko rzy stać z ogól no pol skie go pro gra mu dar mo wych 
szcze pień prze ciw gry pie. Przy po mi na my, że już 
wcze śniej z bez płat nych szcze pień w na szym mie -
ście mo gli sko rzy stać miesz kań cy So snow ca w wie -
ku 60-75 lat. 

 – Tra dy cyj nie jak w la tach ubie głych przy go to wa -
li śmy za pas szcze pio nek dla na szych se nio rów, któ rzy 
w kil ku punk tach mia sta mo gli za szcze pić się za dar -
mo. Wów czas nie wie dzie li śmy, że wdro żo ny zo sta -
nie w ży cie ogól no pol ski pro gram dar mo wych szcze -
pień dla wszyst kich peł no let nich ro da ków. Zde cy do -
wa na więk szość szcze pio nek dla na szych se nio rów, 
któ re za mó wi ły na sze pla ców ki, zo sta ła już wy ko rzy -
sta na. Miej ski pro gram do pro wa dzi my oczy wi ście 
do koń ca, a ma my na dzie ję, że w przy szłym ro ku 
o ewen tu al nych dzia ła niach mi ni ster stwa bę dzie my 
wcze śniej in for mo wa ni, tak aby pew ne dzia ła nia nie 
du blo wa ły się – pod kre śla Ar ka diusz Chę ciń ski, pre -
zy dent So snow ca. 

Oso by, któ re chcą sko rzy stać z bez płat ne go szcze -
pie nia prze ciw gry pie, nie mu szą mieć re cep ty 
na szcze pion kę. Wy star czy, że zgło szą się do wy bra ne -
go punk tu szcze pień i umó wią ter min. W So snow cu 
moż na się za szcze pić w su mie w po nad dwu dzie stu 
przy chod niach w mie ście, m.in.: w punk cie szcze pień 
po wszech nych przy ul. Wa wel 2 (szkoła muzyczna), 
w San te Cli nic (Al. Wol no ści 6), w przy chod ni re jo -
no wo -spe cja li stycz nej nr 1 (ul. Woj ska Pol skie go 19) 
czy przy chod ni Brac ka (ul. Dmow skie go 6a). Peł ny 
wy kaz punk tów znaj du je się na stro nie https://pa cjent. 
gov. pl/ak tu al nosc/szcze pie nia -na -gry pe. 

Na szcze pie nie po win ny się zgła szać oso by bez ob -
ja wów ostrej in fek cji i wy so kiej go rącz ki. Nie trze ba ro -
bić prze rwy po mię dzy szcze pie nia mi, np. prze ciw 
COVID-19 i prze ciw gry pie. KP
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Ostatnia kopalnia w rękach miasta
Był 29 maja 2015 roku. O godz. 11.41, gdy z szybu Kazimierz I na powierzchnię wyjechał wagonik z ostatnią toną węgla, zakończyła się historia sosnowieckiego 
górnictwa. Kopalnia Kazimierz-Juliusz była ostatnim czynnym zakładem górniczym na terenie miasta. 

Tomasz Szymczyk 
 
Cho ciaż jesz cze na po cząt ku lat dzie więć dzie sią -
tych dzia ła ły w So snow cu rów nież ko pal nie Niw -
ka -Mo drze jów, So sno wiec i Po rąb ka Kli mon -
tów, a tak że ruch Mi lo wi ce cze ladz kiej ko pal ni 
Sa turn, dziś gór nic two po zo sta je wspo mnie niem. 
Po więk szo ści sosnowieckich za kła dów gór ni -
czych nie ma już dzi siaj śla du. Po dob ny los miał 
spo tkać rów nież za bu do wa nia po ko pal ni Ka zi -
mierz -Ju liusz. Część bu dyn ków wy bu rzo no, jed -
nak sie dem z nich w grud niu ubie głe go ro ku 
prze ję ło od Spół ki Re struk tu ry za cji Ko palń mia -
sto. Mo wa o kom plek sie bhp z czę ścią biu ro wą, 
sta cji ra tow nic twa gór ni cze go, nad szy biu szy bu 
Ka zi mierz I wraz z wie żą szy bo wą, ma szy now ni 
szy bu Ka zi mierz I, warsz ta cie MD i bu dyn ku 
trans for ma to rów z roz dziel nią elek trycz ną 500V. 

Obiek ty nie są w złym sta nie tech nicz nym, acz kol -
wiek fakt, że SRK prze zna czy ło je do wy bu rze nia, 
po wo du je, że za da niem So sno wiec kich In we sty -
cji sp. z o. o., któ ra w imie niu gmi ny ni mi za rzą dza, 
jest eli mi na cja róż nych drob nych uste rek. Po ko pal -
nia ne bu dyn ki są ob ję te ca ło do bo wą ochro ną. W no -
wym ro ku na po trze by mia sta wykorzystana bę dzie 
część biu ro wa kom plek su bhp. 

– Prze ję li śmy nie tyl ko bu dyn ki po ko pal ni, ale 
też kil ka dzia łek mię dzy kom plek sem bhp  

a ul. Głów ną. W no wym ro ku chce my zor ga ni -
zo wać kon kurs ar chi tek to nicz ny na za go spo da ro -
wa nie tych dzia łek. Pla nu je my, że po wsta nie tu 
m.in. przed szko le, ale też miej sce pa mię ci o so -
sno wiec kim gór nic twie – mó wi pre zy dent Ar ka -
diusz Chę ciń ski.  

Cho ciaż na te re nie So snow ca nie ma już dzi siaj 
czyn ne go za kła du gór ni cze go, to prze mysł wy do -
byw czy i wę giel wciąż są ele men tem kul tu ry na -
sze go mia sta. W So snow cu miesz ka wie lu gór ni -
czych eme ry tów, ale też gór ni ków, któ rzy do jeż -
dża ją do pra cy na Śląsk czy do Ja worz na. Dla nich 
wszyst kich Bar bór ka wciąż jest bar dzo waż nym 
dniem w ka len da rzu.  

– Z oka zji Bar bór ki skła dam wszyst kim czyn -
nym gór ni kom, jak i tym, któ rzy są już na eme ry -
tu rze i ich ro dzi nom, naj lep sze ży cze nia – do da je 
pre zy dent. 

W So snow cu pa mię ta się nie tyl ko o ko pal ni 
Ka zi mierz -Ju liusz. W ostat nich la tach z ini cja -
ty wy by łych gór ni ków ko pal ni Niw ka -Mo drze -
jów obok ron da, któ re dziś no si imię te go za kła -
du, usta wio no la tar nię gór ni czą. Z ko lei dzię ki 
by łym pra cow ni kom KWK So sno wiec przy szy -
bie An na za mon to wa no ta bli cę upa mięt nia ją cą 
pra cę tej ko pal ni. Ko lej nym upa mięt nio nym za -
kła dem gór ni czym w mie ście ma być ko pal nia 
Mi lo wi ce. 

reklama

Siedem pokopalnianych budynków, w tym dawną siedzibę dyrekcji, przejęło miasto. Już w przyszłym roku ten 
budynek zostanie zagospodarowany. 

Tom
asz Szym

czyk
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Znikną kolejne kopciuchy
Termomodernizacja i wymiana systemu grzewczego obejmie budynki przy ul. Szczecińskiej 1, Wierzbowej 3 
i Sobieskiego 18 w Sosnowcu. To wynik umowy zawartej pomiędzy Miejskim Zakładem Zasobów Lokalowych w Sosnowcu 
a Budoprimex Budownictwo Sp. z o.o.

Sylwia Turzańska 
 
In we sty cja bę dzie re ali zo wa -
na w dwóch eta pach.  W pierw szym 
zo sta ną prze pro wa dzo ne pra ce 
w bu dyn kach przy ul. Szcze ciń skiej 
i Wierz bo wej. – Wy ko naw ca w cią -
gu czte rech mie się cy ma prze pro -
wa dzić ter mo mo der ni za cję bu dyn -
ków. Już na wio snę, po za koń cze niu 
okre su grzew cze go, a więc po 31 
ma ja 2022 ro ku, ru szą z ko lei pra ce 
zwią za ne z in sta la cją ga zo wą 
i ogrze wa niem – mó wi Je re miasz 
Zło tec ki, za stęp ca dy rek to ra ds. 
tech nicz no -eks plo ata cyj nych 
MZZL w So snow cu. 

Dru gi etap in we sty cji obej mie 
bu dy nek przy ul. So bie skie go. Ter -
mo mo der ni za cja tak że zo sta nie za -
koń czo na wio sną, a przed wa ka cja -
mi na stą pi przy łą cze nie bu dyn ku 
do sie ci cie płow ni czej. Pra ce po -
trwa ją pięć mie się cy. 

In we sty cja bę dzie kosz to wać pra -
wie 1,3 mln zło tych. Zo sta nie zli -
kwi do wa nych 26 nieekologicznych 

źródeł cie pła, wy mie nio ne zo sta ną 
drzwi i okna oraz wy re mon to wa ne 
klat ki scho do we.  

Po nad to MZZL wy stą pił z wnio -
skiem o do fi nan so wa nie z Wo je -
wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro -
do wi ska i Go spo dar ki Wod nej. 
Po otrzy ma niu fun du szy, ter mo mo -
der ni za cja i wy mia na źró deł cie pła 
ma ob jąć ko lej ne 17 bu dyn ków.  

– Cie szę się, że po zby wa my się 
ko lej nych kop ciu chów w mie ście. 
Nie tyl ko bu dyn ki zo sta ną ocie plo -

ne, co bę dzie się wią zać z mniej szą 
utra tą cie pła, ale zmie ni się tak że ich 
wy gląd – mó wi Ar ka diusz Chę ciń -
ski, pre zy dent So snow ca. 

Ko lej ne pie ce wę glo we zo sta ną 
tak że zli kwi do wa ne na Ju liu szu. 
Trzy la ta te mu na tym osie dlu 
do sie ci cen tral ne go ogrze wa nia 
pod łą czo no 22 bu dyn ki, co umoż li -
wi ło li kwi da cję oko ło 1000 pie ców. 
Pro jekt, któ re kosz to wał ok. 10 mln 
zł, re ali zo wa li wów czas MZZL 
i Dal kia Pol ska Ener gia SA. Te raz 

Dal kia Pol ska Ener gia S. A. re ali -
zu je II etap in we sty cji. Tyl ko tym 
ra zem nie z MZZL, a Ślą sko -Dą -
brow ską Spół ką Miesz ka nio wą. 
Jesz cze tyl ko w tym ro ku do sie ci 
ma zo stać pod pię tych 6 bu dyn ków, 
a w na stęp nym ro ku 13 kolejnych. 
W su mie ma zo stać zli kwi do wa -
nych ok. 340 pie ców wę glo wych.  

 – Miesz kań cy tej dziel ni cy 
w ogrom nej licz bie ko rzy sta li 
z pie ców wę glo wych. Te raz nie 
mu szą dbać o opał, ma ją wię cej 
miej sca w swo ich miesz ka niach, 
a co naj waż niej sze, po wie trze jest 
czyst sze – pod kre śla Ar ka diusz 
Chę ciń ski. – In we sty cja na Ju liu -
szu opar ta by ła na part ner stwie 
pu blicz no -pry wat nym. To był 
chy ba pierw szy te go ty pu pro jekt 
w Pol sce. Każ da ko lej na in we sty -
cja, któ ra spra wia, że ja kość po -
wie trza się po pra wia, mo że li czyć 
na na sze peł ne wspar cie. Cie szę, 
że no wy pro jekt w tej dziel ni cy 
bę dzie re ali zo wa ny – pod su mo wał 
pre zy dent. 

Od 12 grud nia obo wią zy wać bę dzie no wy roz -
kład jaz dy na ko lei. Dla So snow ca naj więk szą 
zmia ną bę dzie sie dem do dat ko wych par po cią -
gów re la cji Ka to wi ce -Sław ków, któ re za trzy ma ją 
się na dwor cu So sno wiec Po łu dnio wy oraz 
na Dań dów ce, w Po rąb ce i Ka zi mie rzu Gór ni -
czym. 

Z dwor ca So sno wiec Głów ny na dal bę dzie 
się moż na do stać m.in. do Pra gi, Bu da pesz tu 
czy Wied nia, a w ru chu kra jo wym do Gdy ni, 
Lu bli na, Bia łe go sto ku, Olsz ty na czy Po la ni cy -
-Zdro ju. Część po cią gów z uwa gi na prze bu do -
wę to rów w Dą bro wie Gór ni czej po je dzie ob -
jaz dem i za trzy ma się na dwor cu So sno wiec Po -
łu dnio wy. Tak bę dzie m.in. z po cią giem Kar ko -
no sze, któ rym do je chać bę dzie moż -
na do Szklar skiej Po rę by. W ru chu re gio nal nym 
do mi no wać bę dą po łą cze nia Ko lei Śląskich 
do Czę sto cho wy, Gli wic i Ty chów Lo do wi ska, 
a w week en dy rów nież do Zwar do nia i Wi sły 
Głę biec (na tej tra sie od Sko czo wa kur su je au -
to bus). Zni ka ją po łą cze nia Ka to wi ce -Kiel ce 
przez Za wier cie, do dys po zy cji bę dą jed nak dwa 
po łą cze nia do Kielc przez So sno wiec Po łu dnio -
wy, z któ rych po ran ne z Kielc po je dzie do Bu -
ska -Zdro ju. Po ja wi się tu taj też w dni ro bo cze 
sie dem do dat ko wych par po cią gów re la cji Ka to -
wi ce -Sław ków, któ re za trzy ma ją się też na sta -
cjach So sno wiec Dań dów ka, So sno wiec Po rąb -
ka i So sno wiec Ka zi mierz. Te fi nan so wa ne 
przez Gór no ślą sko -Za głę biow ską Me tro po lię 
po łą cze nia bę dą sta no wić do brą al ter na ty wę dla 
ko mu ni ka cji miej skiej. TOS

Nowy rozkład 
jazdy i połączenia

Od 1 do 17 grudnia obowiązują wprowadzone przez rząd 
nowe pandemiczne obostrzenia zakładające m.in. mniejsze 
limity osób w obiektach kulturalnych, sportowych czy 
kościołach. W Sosnowcu tymczasem zdecydowano 
o zniżkach dla osób, które okażą zaświadczenie 
o szczepieniu, dokument potwierdzający przejście choroby 
czy negatywny wynik testu na COVID19. 
 
– Wpro wa dza my za sa dę, że oso by, któ re bę dą chcia ły po ka zać ta -
kie do ku men ty, otrzymają zniż ki. Niż sze ce ny bę dą obo wią zy wać 
na wie le rze czy, któ re się w mie ście dzie ją – mó wi pre zy dent Ar ka -
diusz Chę ciń ski. 

Zniż ki obo wią zy wać bę dą m.in. w Te atrze Za głę bia, któ ry wy -
prze dał już na gru dzień pra wie wszyst kie bi le ty.  

– Wszyst kie ob ostrze nia są dla nas du żym utrud nie niem. Chce my, 
że by kul tu ra by ła otwar ta. Bę dzie my pro sić o do bro wol ne oka zy wa nie 
oświad czeń. Od stycz nia bę dą też zniż ki dla osób, któ re oka żą pasz por ty 
co vi do we – mó wi Iwo na Woź niak, dyrektorka so sno wiec kiej sce ny. 

Do wpro wa dze nia ulg szy ku je się rów nież Miej ski Ośro dek 
Spor tu i Re kre acji. 

– Mo wa o ob niż ce rzę du 20 pro cent od ak tu al nej ce ny wstę pu 
na dwie kry te pły wal nie – przy ul. Bo ha te rów Mon te Cas si no 
i w Kli mon to wie. Te zniż ki bę dą obo wią zy wa ły oso by, któ re do bro -
wol nie oka żą cer ty fi ka ty – za zna cza Je rzy Gó rak, dy rek tor so sno -
wiec kie go MOSiR-u. 

Tym cza sem w bu dyn ku szko ły mu zycz nej przy ul. Wa wel ca ły 
czas dzia ła punkt szcze pień. Od 4 ma ja za szcze pio no tu oko -
ło 65 000 osób.  

– W ostat nim cza sie ob ser wu je my wzmo żo ne za in te re so wa nie 
szcze pie nia mi. W li sto pa dzie szcze pion kę przy ję ło oko ło 9 ty się cy 
osób. Bar dzo do brą rze czą jest fakt, że 18 pro cent z nich to oso by, 
któ re za szcze pi ły się pierw szą daw ką. Za in te re so wa nie szcze pie nia -
mi po mi mo za koń cze nia kon kur sów wzro sło. Po mo że nam to bez -
piecz nie przejść czwar tą fa lę za cho ro wań – pod kre śla Da riusz Skło -
dow ski, peł no moc nik pre zy den ta ds. szcze pień. TOS

Zaszczepieni zapłacą mniej
Najwyższej jakości sprzęt, mammograf cyfrowy Giotto 
Class, wart prawie 700 tys. zł, został zakupiony dzięki 
wsparciu Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowej 
Strategii Onkologicznej. Będzie służył pacjentkom 
Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. 
Inwestycja została połączona z modernizacją pracowni 
rentgenowskiej i mammograficznej.  
 
Za ku pio ny sprzęt umoż li wia prze pro wa dze nie ba da nia kil ku -
krot nie szyb ciej niż do tej po ry, za pew nia jąc przy tym większą 
wygodę pa cjen tek. Apa rat moż na do sto so wać do po zy cji ba -
da nej oso by, co za pew ni bar dziej kom for to we prze pro wa dze -
nie ba da nia w przy pad ku osób z nie peł no spraw no ścia mi. Co 
wię cej, daw ka pro mie nio wa nia w no wym mam mo gra fie jest 
na wet o 50 pro cent mniej sza w po rów na niu do do tych cza so -
we go apa ra tu ana lo go we go. 

– Za kup ul tra no wo cze sne go cy fro we go apa ra tu mam mo -
gra ficz ne go i urzą dze nia do re ha bi li ta cji neu ro lo gicz nej z elek -
tro mio gra fią, a wcze śniej dwóch ul tra so no gra fów, w kwo cie 
bli sko 1,2 mln zło tych, zwięk szy moż li wo ści i szyb kość dia gno -
sty ki ob ra zo wej w szpi ta lu, a tym sa mym za pew ni lep szą ja kość 
ca łe go pro ce su le cze nia. To ko lej ne z dzia łań, któ re re ali zu je -
my z my ślą o bez pie czeń stwie pa cjen tów i roz wo ju na sze go 
szpi ta la – mó wi Ane ta Kaw ka, pre zes So sno wiec kie go Szpi ta la 
Miej skie go sp. z o.o. – Do dat ko wo prze pro wa dzo ny przy tej 
oka zji re mont pra cow ni RTG i Mam mo gra fii za pew ni pa cjen -
tom i per so ne lo wi me dycz ne mu kom fort w cza sie ko rzy sta nia 
i udzie la nia świad czeń w no wych pra cow niach szpi ta la. 

Szpi tal re mon tu je po miesz cze nia, w któ rych wy ko ny wa -
ne są ba da nia ob ra zo we. W po miesz cze niach zo sta nie m.in. 
za in sta lo wa na ka bi na dla pa cjen tów, a tak że wen ty la cja me -
cha nicz na w pra cow ni RTG oraz kli ma ty za cja w sa li mam -
mo gra fu.  

To już ko lej ny no wo cze sny sprzęt dia gno stycz ny, któ ry 
tra fił do szpi ta la. W czerw cu w szpi ta lu otwar ta zo sta ła no wa 

pra cow nia re zo nan su ma gne tycz ne go, któ ra mie ści się 
na pierw szym pię trze lecz ni cy przy ul. Ze ga dło wi cza. Do dat -
ko wo szpi tal za ku pił apa rat USG VIVID T8 umoż li wia ją cy 
dia gno sty kę pa cjen tów ze scho rze nia mi kar dio lo gicz ny mi 
oraz USG Ca non APLIO dla Od dzia łu Neu ro lo gii, po zwa -
la ją cy na do kład ną oce nę przy czyn i wy dol no ści krą że nia mó -
zgo we go oraz kwa li fi ka cję pa cjen tów do za bie gów we wnątrz -
na czy nio wych w przy pad kach uda ru nie do krwien ne go. So -
sno wiec ki szpi tal otrzy mał też do fi nan so wa nie na za kup urzą -
dze nia re ha bi li ta cyj no -dia gno stycz ne go do wcze snej re ha bi -
li ta cji neu ro lo gicz nej z elek tro mio gra fią, któ re zo sta nie prze -
zna czo ne na po trze by Od dzia łu Re ha bi li ta cji Neu ro lo gicz nej. 
In we sty cja zo sta nie zre ali zo wa na w ra mach Pro gra mu Pro fi -
lak ty ki i Le cze nia Cho rób Ukła du Ser co wo -Na czy nio we go 
POLKARD na la ta 2017-2022 pro wa dzo ne go przez Mi ni -
ster stwo Zdro wia. ST 

Nowoczesny mammograf w Szpitalu Miejskim

Budynek przy ul. Sobieskiego 18 przejdzie gruntowną termomodernizację. 

P
aw

eł Leśniak

Mammograf, model Giotto Class, umożliwi przeprowadzenie większej 
niż do tej pory liczby badań. 

arc Sosnow
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Czterdzieści lat temu  
na kopalni Sosnowiec
Tomasz Szymczyk 
 
W la tach 1980-1981 ro ku przez ca łą Pol skę 
prze le wa ła się fa la straj ków. Pro te sto wa li rów -
nież gór ni cy ko pal ni So sno wiec. Pod czas straj -
ku ostrze gaw cze go we wrze śniu 1981 ro ku dzia -
ła cze ko pal nia nej So li dar no ści za mknę li dy rek -
cję ko pal ni w sa li kon fe ren cyj nej, a gór ni cy z od -
dzia łu szy bo we go zdję li z ist nie ją cej do dziś wie -
ży szy bu An na pię cio ra mien ną, me tro wą, świe -
cą cą w no cy czer wo ną gwiaz dę. Wy da rze nie nie 
po zo sta ło bez echa, bo wła dze ko pal ni zgło si ły 
to do pro ku ra tu ry. Prze wod ni czą cy So li dar no -
ści w KWK So sno wiec Woj ciech Fi giel i sied -
miu in nych dzia ła czy zo sta ło oskar żo nych o za -
bór mie nia oraz za mknię cie dy rek cji. 

– Sąd ogło sił, że wy rok bę dzie wy da ny  
27 paź dzier ni ka 1981 ro ku o godz. 10. Okazało 
się jed nak, że sę dzia jest cho ry. Wró co no do ko -
mi sji za kła do wej i cze ka no. Dwie go dzi ny póź -
niej we dług świad ków pod je cha ła czar na woł ga 
i zo sta ły z niej wy rzu co ne trzy fiol ki z ga zem. 
Jed na się po tłu kła, dwie nie – wspo mi nał pod -
czas uro czy sto ści od sło nię cia po świę co ne go ko -
pal nia nej So li dar no ści obe li sku Ta de usz Olek -
sy, daw ny gór nik i dzia łacz związ ko wy. 

Hen ryk Na ko niecz ny, dziś czło nek Pre zy -
dium NSZZ So li dar ność ds. dia lo gu spo łecz ne -
go i ne go cja cji, a wte dy gór nik KWK So sno -
wiec, wy je chał na po wierzch nię po po ran nej 
zmia nie, gdy fiol ki zo sta ły już roz rzu co ne.  

– Już by ły wy gro dze nia tu taj po ro bio ne. Już 
od by wa ła się ma sów ka, na któ rej nas po in for mo -
wa no o sy tu acji. Roz po czął się strajk. Trze ba po -
wie dzieć, że za ło ga wy ka za ła się ogrom nym zro -
zu mie niem i dys cy pli ną, ale rów nież bar dzo du -
żą de ter mi na cją nie od stę pu jąc od swo ich po stu -
la tów aż do koń ca – wspo mi na. 

Czar ną woł gę lub ciem no zie lo ne go fia ta – jak 
do no si ła ka to wic ka „Try bu na Ro bot ni cza” 
– na ów cze snej ul. Wa ryń skie go (dziś Na ru to -
wi cza) – świad ko wie za uwa ży li ok. 11.30. Miej -
sce, w któ rym stłu kła się jedna z fio lek, pra cow -
ni cy ko pal nia nej stra ży prze my sło wej za bez pie -
czy li przy po mo cy fo lii pod sadz ko wej. W mi li -
cyj nym la bo ra to rium stwier dzo no, że w am puł -
kach znaj do wał się czte ro hy dro tio fen – na le żą -
ca do trze ciej kla sy tok sycz no ści sub stan cja uży -
wa na do spraw dza nia szczel no ści ru ro cią gów 
i sie ci ga zo wych. 

Pro ku ra tu ra po dej mu je śledz two, ale w ko pal -
ni trwa strajk. „Try bu na Ro bot ni cza” cy tu je An -
drze ja Ba na sie wi cza z So li dar no ści: „Straj ku je my 
dla te go, że wtor ko wy in cy dent z fiol ka mi przy -
ję ty zo stał przez za ło gę ja ko za gro że nie dla ży cia 
gór ni ków. Lu dzie nie są pew ni, czy nikt nie 
wrzu ci po dob ne go pre pa ra tu np. do szy bu”. Pro -
test od bi ja się sze ro kim echem w całym kraju. 

– Bar dzo gło śno by ło o tych wy da rze niach 
w ca łej Pol sce. To był je den z ważniejszych straj -

ków w ów cze snym cza sie o wol ność i wol ność 
sło wa. O prze kaz, bo de fac to on się tym skoń -
czył. To by ła bar dzo istot na demonstracja 
z punk tu wi dze nia So li dar no ści, jak rów nież 
z punk tu wi dze nia lu dzi my ślą cych o wol no ści 
– przy po mi na Hen ryk Na ko niecz ny.  

Tym cza sem do szpi ta li i na po go to wie zgła sza -
ją się po szko do wa ni. Ja ko pierw sza sprze daw czy -
ni ze sto ją ce go przed ko pal nią kio sku i prze cho -
dzą ca tę dy mat ka z dziec kiem. Jest też kie row ca 
ma lu cha, któ ry prze jeż dżał ko ło za kła du i czu jąc 
smród, za trzy mał się, my śląc, że to awa ria sil ni ka. 

Zgła sza ją cy się do le ka rza skar żą się na bó le gło -
wy, osła bie nie, pie cze nie spo jó wek oczu i ślu zó -
wek gar dła, nie któ rzy rów nież na ka szel i nud no -
ści. Łącz nie po mo cy u le ka rzy szu ka ło 69 osób.  

Gór ni cy na dal pro te stu ją. 11 li sto pa da – wów -
czas nie był to dzień świą tecz ny – od wie dza ich 
prze wod ni czą cy So li dar no ści Lech Wa łę sa. Na -
stęp ne go dnia Te le wi zja Ka to wi ce na da je na ży -
wo pro gram z ko pal ni, w któ rym przed sta wia 
praw dę o wy da rze niach w zakładzie. By ło to jed -
nym z wa run ków gór ni ków do przy stą pie nia 
do roz mów. 13 i 14 li sto pa da So li dar ność z Woj -
cie chem Fi glem na cze le i de le ga cja władz z mi -
ni strem gór nic twa gen. Cze sła wem Pio trow skim 
pod pi su je po ro zu mie nie. Nikt z gór ni ków nie 
przy pusz cza, że mie siąc póź niej kar na wał So li -
dar no ści za koń czy ogło sze nie sta nu wo jen ne go. 
Za ło ga i miesz kań cy in cy dent z fiol ka mi do dziś 
uwa ża ją za pro wo ka cję ów cze snych służb. Uwa -
ża ją, bo ofi cjal nie ani w schył ko wym PRL-u, ani 
po 1989 ro ku, nie uda ło się tej spra wy wy ja śnić.  

– Pod pi sa no do ku ment, że jak tyl ko się spra -
wa wy ja śni, to bę dzie od po wied ni ko mu ni -
kat. I na tym się skoń czy ło. Cze ka li śmy mie siąc 
i pół to ra i ogło szo no stan wo jen ny. Po sta nie 
wo jen nym żad ne go ko mu ni ka tu nie by ło. 
Później sprawą za jął się dzien ni karz, któ ry chciał 
tę spra wę wy ja śnić. Do ku men ty, któ re mia ła 
So li dar ność przed sta nem wo jen nym, zo sta ły 
za re kwi ro wa ne i nie by ło nic. Jak za czął cho dzić 
do pro ku ra tu ry, po li cji, nic nie by ło. Spra wa zo -
sta ła za mie cio na pod dy wan i do tej po ry nie 
wie my, kto rzu cił te fiol ki – mó wił przed ko pal -
nią So sno wiec Ta de usz Olek sy. 

– Wiem, że pro wa dzo ne by ło po stę po wa nie 
wy ja śnia ją ce w IPN, ale co do oko licz no ści, co 
do spraw stwa nic na dzień dzi siej szy nie jest wia -
do me. Wśród miesz kań ców So snow ca, wśród 
gór ni ków, a szcze gól nie wśród człon ków So li -
dar no ści, rzecz jest ja sna. To by ła pro wo ka cja, 
a mo że pró by si ło we przed wpro wa dze niem sta -
nu wo jen ne go, na ile ów cze sna wła dza mo że so -
bie po zwo lić i ja ki mi dzia ła nia mi mo że pa cy fi -
ko wać i jaka bę dzie od po wiedź – do da je Hen ryk 
Na ko niecz ny.  

Ostat ni wę giel na po wierzch nię wy je chał 
na Siel cu 3 stycz nia 1998 ro ku po 122 la tach 
pra cy za kła du. Po czter dzie stu la tach od straj -
ków o ko pal ni So sno wiec przy po mi na już tyl ko 
wie ża szy bu An na, pod któ rą roz rzu co no fiol ki. 
Dzi siaj dzia ła tu po pu lar na w re gio nie ścian ka 
wspi nacz ko wa. Kil ka lat te mu w re jo nie szy bu, 
przy ul. Na ru to wi cza, z ini cja ty wy daw nych gór -
ni ków, usta wio no ta bli cę z in for ma cja mi o ko -
pal ni. 27 paź dzier ni ka te go ro ku od sło nię to też 
tu taj obe lisk upa mięt nia ją cy wy da rze nia z 1981 
ro ku i za kła do wą or ga ni za cję So li dar no ści. 
Przy po mi na nie tyl ko o waż nych mo men tach 
z naj now szej hi sto rii Pol ski, ale też o hi sto rii so -
sno wiec kie go gór nic twa.

Jest końcówka października 1981 roku. W kraju z jednej strony złota polska jesień, z drugiej – o czym nikt jeszcze nie wie – ostatnie tygodnie tzw. karnawału Solidarności. 
Pod kopalnią Sosnowiec z czarnej wołgi ktoś wyrzuca trzy fiolki z gazem. Jedna rozbija się, a do szpitali trafia ponad sześćdziesiąt osób, w tym dzieci. Na kopalni wybucha 
strajk. Górnicy przyjmują podrzucenie fiolek za prowokację SB. Oficjalnie tego, kto był za to odpowiedzialny, nie wyjaśniono do dzisiaj.

O wydarzeniach z 1981 roku przypomina teraz obelisk w sąsiedztwie wieży dawnego szybu Anna.

Widok na szyby KWK Sosnowiec w latach 90. Szyb Anna pierwszy od lewej. 

Tom
asz Szym
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Chciałem, żeby nasze miasto 
zaistniało na mapie kryminałów

Sosnowiczanin PRZEMYSŁAW ŻARSKI ma już na koncie kilka powieści kryminalnych. Rozmawiamy z nim o tym, jak doszło do powstania jego debiutanckiej książki 
„Umwelt”, jak jego twórczość odbierają policjanci i czym zajmuje się aktualnie.

Tomasz Szymczyk 
 
Jak zo sta je się au to rem kry mi na łów? 
Trze ba zna leźć w so bie mo ty wa cję, że -
by ten kry mi nał stwo rzyć od po cząt ku 
do koń ca, co, jak przy pusz czam, 
w wie lu przy pad kach się nie uda je. Na -
le ży go wy my ślić, skon stru ować, a po -
tem sie dzieć i stu kać w kla wia tu rę, by 
sło wa ukła da ły się w spój ną ca łość. Na -
stęp nym eta pem jest zna le zie nie wy -
daw cy. Z tym by wa róż nie w za leż no -
ści od do rob ku i te go, czy tra fi my 
w gu sta re dak to rów i czy tel ni ków. Ry -
nek wy daw ni czy jest trud ny.  
 
A jak by ło z pa na de biu tem? 
Przede wszyst kim chcia łem się spraw -
dzić, czy je stem w sta nie na pi sać coś 
od po cząt ku do koń ca, czy nie za trzy -
mam się na trze cim roz dzia le i nie 
odło żę tych pla nów na przy szłość. By -
ło to dla mnie spo re wy zwa nie, a sko ro 
uda ło mi się skoń czyć po wieść, to war -
to by ło spró bo wać ją wy dać. 
 
Minęło kilka lat i kilka książek jest już 
na pana koncie. Każda to pewno 
kolejna satysfakcja. 
Sa tys fak cja jest za każ dym ra zem, ale 
po przecz ka rów nież wę dru je w gó rę 
i sta ram się zro bić coś no we go, by no -
wa książ ka by ła lep sza od po przed niej, 
co nie za wsze się uda. Na kon cie mam 
czte ry po wie ści kry mi nal ne i jed no 
opo wia da nie w ra mach an to lo gii. Je -
stem w trak cie pi sa nia pią tej hi sto rii, 
więc szy ku je się ma ły ju bi le usz. Mi nę ły 
trzy la ta od de biu tu i my ślę, że jak 
na czło wie ka, któ ry łą czy pi sa nie z pra -
cą za wo do wą to przy zwo ity re zul tat. 
 
A czy pa sja pi sa nia kry mi na łów idzie u pa -
na w pa rze z ich czy ta niem? 
Wszyst ko za czę ło się od czy ta nia, lu bię 
kry mi na ły, ale tak że li te ra tu rę gro zy, na -
uczy łem się czy tać, się ga jąc po ko mik sy. 
Wy cho wa łem się na tym ja ko na sto la -
tek. W trak cie pi sa nia sta ram się czy tać 
coś in ne go, niż kry mi nał lub thril ler. 
Nie chcę się su ge ro wać roz wią za nia mi 
fa bu lar ny mi, in spi ro wać in ny mi au to ra -
mi i mó wiąc krót ko, mam wte dy prze -
syt kry mi nal nych hi sto rii, więc się gam 
po re por ta że lub li te ra tu rę pięk ną. 
 
Akcja pana książek w dużej mierze dzieje 
się w Sosnowcu. Nasze miasto okazało się 
interesującym miejscem zdarzeń? 
Rze czy wi ście, ak cja mo ich po wie ści 
roz gry wa się na te re nie So snow ca, ale 

nie tyl ko. Miesz ka my w aglo me ra cji, 
więc te gra ni ce się prze ni ka ją. Chcia -
łem, że by So sno wiec za ist niał na ma -
pie kry mi na łów, tym bar dziej, że ma -
my spo ro te go ty pu po wie ści, któ re 
roz gry wa ją się na Ślą sku. Uzna łem za -
tem, że So sno wiec nie po wi nien być 
gor szy i uda ło się ten cel zre ali zo wać. 
Je stem za do wo lo ny, bo to miej sca, któ -
re znam z dzie ciń stwa czy do ro sło ści, 
wy cho wa łem się tu i wciąż miesz kam. 
Wy star czy ło tam pod je chać i zo ba czyć, 
jak wy glą da ją po la tach. Co za baw ne, 
wie lu z nich już nie ma, cho ciaż ist nia ły 
jesz cze w trak cie pi sa nia książ ki.  
 
Miej sco we lo ka cje wy ma ga ją chy ba bar dzo 
do kład ne go po dej ścia do te ma tu, bo 
w przy pad ku książ ki, któ rej ak cja dzie je 
się w So snow cu, czy tel nik z So snow ca 
szyb ko mo że wy ła pać ewen tu al ny błąd.  
Na pew no, ale szu ka jąc miejsc, w któ -
rych dzie je się coś złe go, nie chcę po -
da wać pre cy zyj nych da nych. Ob ra cam 
się w świe cie fik cji. W ta kich opo wie -
ściach mia sto za wsze jest tro chę prze -
ry so wa ne, za rów no je śli cho dzi o kli -
mat, jak i to po gra fię. Cie szy mnie to, 
że miesz kań cy czy ta ją i iden ty fi ku ją się 
z tą se rią, ale też to, że przy jeż dża ją tu 
oso by z in nych miast, od wie dza ją Sta -
wi ki czy in ne miej sca, któ re zna la zły się 
w fa bu le i pi szą mi o tym. My ślę, że to 
mi łe, bo w ten spo sób So sno wiec ma 
szan sę na pro mo cję i na pew no zy sku je 
przy bliż szym po zna niu. 
 
To chyba też trochę taka moda, że akcja 
kryminałów nie dzieje się w miejscach 
wymyślonych czy w Warszawie, ale 
w konkretnych mniejszych lub większych 
miastach. 
Szu ka nie na si łę miej sca, w któ rym 
chce my osa dzić ak cję, jest nie po trzeb -
ne. W mo im przy pad ku naj waż niej sza 
jest fa bu ła. Chcia łem, że by Za głę bie 
za ist nia ło, ale w ko lej nej książ ce wy jeż -
dżam z So snow ca, po nie waż fa bu lar -
nie ta hi sto ria nie pa so wa ła by do te go 
mia sta. Kon kret ne lo ka li za cje są dla 
mnie za wsze tłem dla fa bu ły. Sta ram 
się jed nak, by to tło by ło wy ra zi ste. 
 
Ta no wa książ ka, nad któ rą pan te raz pra -
cu je, bę dzie ja koś na wią zy wa ła do tych po -
przed nich? 
Je śli cho dzi o se rię z Kre ftem (ko mi -
sarz po li cji, bo ha ter m.in. „Śla du” 
– red.), to za koń czy ła się ona w trzech 
to mach. Nie za sta na wia łem się jesz cze, 
czy bę dzie ciąg dal szy. Tak na praw dę 

zro bi łem to, co so bie za pla no wa łem. 
Wszyst kie wąt ki zo sta ły do mknię te, 
ale jed no cze śnie zo sta wi łem so bie furt -
kę na przy szłość. Obec nie prze no szę 
się da lej, po za wo je wódz two ślą skie. 
Bę dzie to thril ler z no wy mi bo ha te ra -
mi. Zu peł nie in na hi sto ria, w mo im 
sty lu, zbu do wa na na emo cjach i bez 
nie po trzeb ne go epa to wa nia prze mo cą, 
ale ode rwa na od te go, co ro bi łem do -
tych czas. Ma być go to wa w przy szłym 
ro ku. 
 
Kreft pracuje w sosnowieckiej komendzie. 
W książce pojawiają się też inni policjanci 
z Sosnowca, naturalnie fikcyjni. Docierają 
do pana sygnały, jak ich pracę 
i funkcjonowanie odbierają prawdziwi nasi 
stróże prawa? 
Mam kon takt ze zna jo my mi po li cjan -
ta mi i od zew jest za wsze bar dzo po zy -
tyw ny. Czę sto kon sul tu ję z ni mi róż ne 
kwe stie, py tam o pro ce du ry. W książ -

kach pra ca po li cji nie jest opi sa na je den 
do jed ne go. W kry mi na le nie ma ty le 
cza su, by opi sać szcze gó ło wo wszyst kie 
kwe stie pro ce du ral ne. Kon sul tu ję naj -
waż niej sze wąt ki i sta ram się, że by to 
by ło wia ry god ne, trzy mam się w pew -
nych ra mach ga tun ku.  
 
A pa na ce chy cha rak te ru prze ni ka ją 
do cha rak te rów bo ha te rów? 
My ślę, że to się dzie je mi mo wo li. Na -
wet je śli nie chciał bym te go ro bić, to 
mo je ce chy prze cho dzą na bo ha te rów, 
ale na pew no nie jest tak, że któ ryś 
z nich jest mo im al ter ego. Ob dzie lam 
ich róż ny mi ce cha mi, ob ser wu ję lu dzi, 
to jak się za cho wu ją, roz ma wia ją. Moi 
bo ha te ro wie są zlep kiem cech, za sły -
sza nych hi sto rii, mo ich do świad czeń. 
Sta ram się, by by li wia ry god ni, by mie -
rzy li się z po dob ny mi pro ble ma mi jak 
my, a nie by li tyl ko pa pie ro wy mi wy -
dmusz ka mi. 

W niektórych książkach akcja toczy się 
równolegle na kilku płaszczyznach, 
czasem również w formie retrospekcji. Jak 
powstają takie rozdziały? 
Fak tycz nie, lu bię so bie skom pli ko -
wać spra wę i te per spek ty wy cza so we, 
jak i zmia ny punk tu wi dze nia bo ha -
te rów, spra wia ją, że two rzy się spój -
na ukła dan ka. Róż nie z tym by wa 
w za leż no ści od książ ki. Cza sem pi -
szę je chro no lo gicz nie, in nym ra zem 
żon glu ję roz dzia ła mi. Sta ram się pi -
sać to, co so bie za pla nu ję, ale cza sem 
w trak cie pi sa nia wpad nie mi do gło -
wy no wy po mysł, któ ry wy wra ca fa -
bu łę do gó ry no ga mi. I trze ba wte dy 
zre zy gno wać z czę ści tek stu lub ta so -
wać wąt ka mi. 
 
Ten kończący się rok przyniósł dla 
pana nagrodę na festiwalu Kryminalna Piła. 
Fajnie, że nagroda, ale też fajnie, że 
doceniono pana w dalekiej Pile. 
By łem na praw dę za sko czo ny i dum ny, 
tym bar dziej, że na ryn ku rocz nie uka -
zu je się kil ka set kry mi na łów. Wy -
chwy cić mój tekst, do ce nić je go wa lo ry 
i przy znać głów ną na gro dę, to bar dzo 
mi łe do świad cze nie, tym bar dziej, że 
ta kich wy da rzeń jest nie wie le. Kry mi -
nal na Pi ła spo ro w bran ży zna czy. To 
mo ty wa cja do dal szej pra cy, mo je po -
wie ści ma ją wie lu czy tel ni ków, ale te -
raz zo sta ły tak że do ce nio ne przez ju ry, 
któ re na kry mi na łach zja dło zę by. Cie -
szę się, że po dob nie my śli my o li te ra -
tu rze. 
 
Nie patrząc już na gatunek, 
pana twórczość to też chyba zachęta dla 
wszystkich, że nigdy nie jest za późno 
na debiut. 
My ślę, że tak. To do wód na to, że 
chło pak z so sno wiec kie go osie dla mo -
że pi sać kry mi na ły o swo im mie ście 
i do cie rać z ni mi do czy tel ni ków, któ -
rzy są roz rzu ce ni po ca łej Pol sce. To 
mi łe, gdy otrzy mu ję in for ma cję z Bia -
łe go sto ku o tym, że ktoś dzię ki mo jej 
po wie ści od wie dził So sno wiec. Nie jest 
to ła twa pra ca, ale je śli ko muś bar dzo 
za le ży, to ta kie przy kła dy jak mój mo -
gą sta no wić in spi ra cję, by nie re zy gno -
wać z ma rzeń i pa sji. Trud no jest wy -
dać książ kę, ale jest to moż li we i to 
na pew no cie ka wa przy go da. 
 
Dla naszych Czytelników mamy trzy 
egzemplarze powieści Przemysława 
Żarskiego „Ślad”. Prosimy o kontakt 
z redakcją po 6 grudnia. 
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Rusza regionalna kampania  
społeczna „Bezpieczna Więź  
to Wielka Moc”, prowadzona  
przez Stowarzyszenie Moc Wsparcia  
wraz z Regionalnym Ośrodkiem  
Polityki Społecznej województwa 
śląskiego i jako partnerem  
– miastem Sosnowiec. 
 
Głów ny cel kam pa nii to prze ciw dzia ła nie prze -
mo cy psy chicz nej wo bec dzie ci. Pro wa dzo ne 
dzia ła nia są ad re so wa ne do ro dzi ców i opie ku -
nów, w szcze gól no ści ma łych dzie ci, w wie ku 
do 6 lat, miesz kań ców wo je wódz twa ślą skie go. 
– Pod czas kam pa nii bę dzie my po ka zy wać, jak 
wzmoc nić bez piecz ną więź z dziec kiem, jak funk -
cjo nu ją za sa dy ko mu ni ka cji w ro dzi nie i zaj mo -
wać się edu ka cją emo cjo nal ną. Wszyst kie dzia ła -
nia bę dą sprzy jać roz wo jo wi naj młod szych miesz -
kań ców wo je wódz twa – mó wi Ad rian Drdzeń ze 
Sto wa rzy sze nia Moc Wspar cia, głów ny po my -
sło daw ca kam pa nii. 

Obec na sy tu acja pan de micz na na si li ła zja -
wi sko do świad cze nia prze mo cy psy chicz nej 
– szcze gól nie dzie ci w okre sie wcze snosz kol -
nym. – Sy tu acja ta do ty czy ro dzi ców, któ rzy 
w kon tek ście do świad cza nych stre so rów sy tu -
acyj nych ja ko for mę wy wie ra nia wpły wu wy -
bie ra ją za cho wa nia prze mo co we. W aspek cie 
pro fi lak tycz nym istot ne jest zwięk sza nie wie -
dzy o for mach i skut kach sto so wa nia prze mo -
cy psy chicz nej wo bec dzie ci, a tak że spo so -
bach re ago wa nia, osła bia niu funk cjo nu ją cych 
ste reo ty pów oraz upo wszech nia nie po zy tyw -
nych wzor ców ro dzi ciel skich – przy zna je 

Pau li na Gó rec ka, psy cho te ra peut ka Sto wa -
rzy sze nia. 

Plat for mę kam pa nii sta no wi stro na wiel ka moc. 
eu oraz pro fil na FB fa ce bo ok. com/MocWsparcia, 
na któ rych ro dzi ce znaj dą szcze gó ły na te mat two -
rze nia bez piecz nej re la cji, czyn ni ków wspie ra ją cych 
pra wi dło wy i zdro wy roz wój ich dzie ci. Zdo bę dą 
wie dzę, jak w trud nych sy tu acjach za pa no wać 
nad emo cja mi swo imi i dzie ci. 

– By cie ro dzi cem, to trud ny pro ces. Jest wie le 
dróg, ja ki mi mo że my wes przeć ja kość re la cji ro -
dzic -dziec ko i spra wić, by po ja wia ją ce się w tej re -
la cji po tknię cia by ły prze ży te jak naj bar dziej świa -
do mie, co po zwo li na zmia nę nie kon struk tyw nych 
za cho wań – mó wi 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. 

Elementem kam pa nii jest tak że cykl we bi na -
riów dla ro dzi ców i opie ku nów dzie ci. Te ma ty 
we bi na riów wy bio rą sa mi uczest ni cy po przez gło -
so wa nie in ter ne to we. Link do wy da rze nia do -
stęp ny bę dzie na stro nie kam pa nii oraz pro fi lu FB 
Sto wa rzy sze nia Moc Wspar cia. 

Kam pa nia re ali zo wa na bę dzie od 18 li sto pa da 
do 31 grud nia 2021 ro ku, w ra mach Pro gra mu 
prze ciw dzia ła nia prze mo cy w ro dzi nie w wo je -
wódz twie ślą skim na la ta 2021-2025. ST

Jak zbudować bezpieczną więź?

Gdzie w cen trum So snow ca moż na zna leźć lo -
kal, w któ rym wy pa li in te res? W do brej lo ka li za -
cji, z sen sow nym par kin giem, za nie wy gó ro wa -
ną staw kę, ale przede wszyst kim, gdzie ła two 
tra fią klien ci? Ta kie py ta nia sta wia ją so bie 
przed się bior cy, któ rzy my ślą o roz wo ju i eks -
pan sji swo ich usług we wschod niej czę ści Gór -
no ślą sko -Za głę biow skiej Metropolii. 

I na te py ta nia po zy tyw nie od po wia da Cen -
trum Usłu go wo-Han dlo we w So snow cu przy  
ul. Te atral nej 11. W cza sie kie dy wie le lo ka li w ga -
le riach jest nie wy na ję tych, przy Te atral nej 11 po -
zo sta ły do wy na ję cia dwa ostat nie lo ka le o po -
wierzch ni 500 i 1300 m kw. Ca ły obiekt to po -
nad 10 ty się cy me trów kwa dra to wych! 

Ta część cen trum So snow ca uległa w ostat nich 
la tach chy ba naj więk szym prze obra że niom. Po -
wsta ją no we bu dyn ki miesz kal ne. W są siedz twie 
od mar ca te go ro ku funk cjo nu je Pro ku ra tu ra Okrę -
go wa. W kwiet niu przy szłe go ro ku roz pocz nie dzia -
łal ność Sąd Okrę go wy, a od czerw ca przy Te atral -
nej 11 dzia ła już naj no wo cze śniej sza dia gno sty ka 
me dycz na fir my He li med. 

W bu dyn ku dzia ła je den z naj więk szych 
skle pów ro we ro wych – PROROWERY, ol brzy -
mie cen trum Well Fit ness, Ba wial nia, Wrot kar -
nia, a tak że skle py: z wy kła dzi na mi i pod ło ga -
mi, odzie żą uży wa ną, mo de la mi ste ro wa ny mi 
ręcz nie czy ar ty ku ła mi spo żyw czy mi. W bu -
dyn ku biu row ca funk cjo nu je od lat cie szą ca 
się do brą opi nią re stau ra cja – „Sta cja So sno -
wiec”. 

Po mi mo ta kie go roz wo ju i znacz ne go wzro -
stu licz by użyt kow ni ków, wciąż moż na spo koj -
nie za par ko wać, co by wa za wsze du żym pro ble -
mem w cen trum mia sta. A do je chać moż na nie 
tyl ko sa mo cho dem, bo Cen trum znaj du je się 
przy dworcu PKP So sno wiec Po łu dnio wy, w po -
bli żu przy stan ków au to bu so wych i tram wa jo -
wych. 

Ale to nie ko niec, bo wła ści ciel obiek tów 
– Agen cja Roz wo ju Lo kal ne go S.A. – ma w pla -
nach dal szy roz wój i in we sty cje, któ re spra wią, 
że miej sce to mo że stać się naj bar dziej pre sti -
żo wą lo ka li za cją w mie ście, o czym bę dzie my 
Pań stwa na pew no in for mo wać.

Gdzie w Sosnowcu dobry lokal na biznes?
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ZAĆMA – co to jest? Ja kie są ob ja wy? 
Za ćma to cho ro ba oczu wy stę pu ją ca naj cze ściej u osób po 50 tym 
ro ku ży cia, ale od kil ku lat ob ser wu je my, że po ja wia się czę sto 
rów nież u osób młod szych. We dług da nych GUS sza cu je się, że 
w Pol sce obec nie na za bieg usu nię cia za ćmy cze ka 1 mln osób. 
Co ro bić kie dy le karz po sta wi ta ką dia gno zę? Przede wszyst kim 
nie wol no pa ni ko wać, po nie waż za ćmę w prze ci wień stwie 
do wie lu in nych cho rób moż na cał ko wi cie usu nąć! 

Za ćma ina czej ka ta rak ta jest cho ro bą, któ ra pro wa dzi do za -
bu rze nia wi dze nia na sku tek męt nie nia so czew ki. Naj częst szym 
po wo dem po ja wie nia się za ćmy jest sta rze nie się or ga ni zmu. 
Wraz z wie kiem na sza so czew ka sta je się żół ta lub bru nat -
na przez co po gar sza nam się wzrok i ja kość wi dze nia. In ny mi 
przy czy na mi za ćmy mo gą być ura zy w wy ni ku wy pad ku, sta ny 
za pal ne oka oraz przyj mo wa nie nie któ rych le ków, np. ste ry dów, 
le ków na tar czy cę, cu krzy cę. 

Na le ży pa mie tać, że za ćma po stę pu je z każ dym dniem a nie -
le czo na pro wa dzi do cał ko wi tej utra ty wzro ku.  

 
Ob ja wy za ćmy.  
We wcze snym eta pie cho ro by ob ja wy nie są zbyt do kucz li we, 
jed nak nie na le ży ich ba ga te li zo wać.  
 

Co powinno nas zaniepokoić i skłonić do wizyty 
u lekarza okulisty: 
• Po gor sze nie ostro ści wi dze nia, 

• Sil ne łza wie nie, swę dze nie, pie cze nie oczu, 

• Świa tło wstręt lub gor sze wi dze nie wie czo rem, 

• Za mglo ne wi dze nie o róż nym na si le niu, 

• Znie kształ ce nie wi dze nia przed mio tów, 

• Wie lo krot ność wi dzia nych rze czy, np. po dwój ny księ życ 
 
Zba ga te li zo wa nie ta kich ob ja wów mo że pro wa dzić do znacz -

ne go po gor sze nia wi dze nia, a co za tym idzie do po gor sze nia kom -
for tu ży cia, de pre sji a na wet do cał ko wi tej utra ty wzro ku. 

  
Co zro bić je że li oku li sta po wie nam, że ma my za ćmę? 
Nie zwłocz nie na le ży umó wić się na za bieg usu nię cia za ćmy. 
To jest je dy na sku tecz na me to da aby po zbyć się te go ro dza -
ju scho rze nia. Kro ple czy in ne le ki nie po mo gą. Za bieg usu -
nię cia za ćmy trwa 15 – 20 min, od by wa się w znie czu le niu 
miej sco wym przy uży ciu me to dy zwa nej fa ko emul sy fi ka cją. 

Za bieg prze pro wa dzo ny jest w znie czu le niu miej sco wym 
(znie czu lo na jest tyl ko gał ka oczna). Od by wa się w try bie 
jed ne go dnia i nie wy ma ga po by tu w szpi ta lu. Po 14 dniach 
od za bie gu od by wa się obo wiąz ko we ba da nie kon tro l ne. 

 
Za ćma a COVID? 
W dzi siej szych cza sach szcze gól nie waż ne jest to aby śmy 
dba li o swo je zdro wie i od wie dza li spe cja li stów. Dla te go je -
że li masz za ćmę nie zwle kaj i umów się na za bieg. Na sza kli -
ni ka ca ły czas jest otwar ta i na bie żą co wy ko nu je my za bie gi. 

W kli ni ce dba my o bez pie czeń stwo pa cjen tów i ca łe go per so ne -
lu. Bar dzo ry go ry stycz nie prze strze ga my wy tycz nych GIS. Wpro -
wa dzi li śmy do dat ko we bez płat ne pro ce du ry, któ re ma ją na ce lu 
zmi ni ma li zo wa nie roz prze strze nia nia się wi ru sa COVID – 19. 

 
So czew ka – ja ką wy brać? 

Za bieg usu nię cia za ćmy wy ko nu je się je den raz w ży ciu dla -
te go tak waż ny jest wy bór od po wied niej so czew ki. War to 
prze ana li zo wać róż ne moż li wo ści. W Oku lis każ dy pa cjent 
ma moż li wość wy bo ru po mię dzy róż ny mi ro dza ja mi so cze -
wek. W na szej ofer cie dys po nu je my so czew ka mi wie lo ogni -
sko wy mi, so czew ka mi o wy dłu żo nej ogni sko wo ści, so czew -
ka mi to rycz ny mi oraz so czew ka mi jed no ogni sko wy mi.  

Pod czas po by tu w kli ni ce, każ dy pa cjent prze cho dzi naj pierw 
bar dzo do kład ne ba da nia kwa li fi ka cyj ne, po któ rych od by wa się 
kon sul ta cja z le ka rzem. Le karz ma jąc przed so bą wy ni ki ba dań 
za wsze do ra dzi, któ re roz wią za nie bę dzie dla pa cjen ta naj bar dziej 
opty mal ne.  

 W Pol sce za bieg jest wy ko ny wa ny w ra mach NFZ i nie ma 
moż li wo ści do pła ty do in ne go ro dza ju so czew ki. U nas jest ta ka 
moż li wość po nie waż dzia ła my w ra mach dy rek ty wy trans gra -
nicz nej.

Za ćma. Nie zwle kaj z za bie giem.

OKULIS 
Grupa Okulis jest jednym z liderów leczenia zaćmy 
w ramach dyrektywy transgranicznej. Zabiegi 
wykonywane są przez polskich lekarzy z ogromnym 
doświadczeniem, przy wykorzystaniu 
najnowocześniejszego sprzętu i technologii. Zabiegi 
wykonywane są w Czeskim Cieszynie z Refundacją 
NFZ. Wszystkimi rozliczeniami, formalnościami 
zajmuje się OKULIS. Dla pacjenta cały zabieg może 
odbyć się bez żadnych kosztów lub za niewielką 
dopłatą związaną z wyborem soczewki 
ponadstandardowej. 
Każdy pacjent po zabiegu otrzymuje od nas komplet 
dokumentów, bezpłatnie dwa rodzaje kropli oraz 
okulary przeciwsłoneczne. W naszej klinice każdy 
pacjent objęty jest profesjonalną opieką 
przed zabiegiem, w trakcie i po zabiegu.  
 
 
DOJAZD DO KLINIKI 
Na zabieg można dojechać we własnym zakresie lub 
korzystając z naszego przejazdu. Pacjentów 
zabieramy spod domu i tego samego dnia po zabiegu 
odwozimy z powrotem do domu. Dla pacjentów 
z Sosnowca, którym bardzo chcemy podziękować 
za zaufanie jakim nas obdarzyli, w styczniu 2022 
przejazd na zabieg i badanie kontrolne jest zupełnie 
darmowe!  
 
 
TERMINY I REZERWACJA 
Możesz umówić się na zabieg nie wychodząc z domu. 
Wystarczy zadzwonić do nas pod jeden 
z numerów: 32 610 00 01 lub 515 696 711, 
zarezerwować termin zabiegu i transport. Czas 
oczekiwania jest krótki i trwa do 7 dni.  
Zapraszamy na naszą stronę www.okulis.pl 
i facebooka https://www. facebook. com/wyleczzacme. 

Na koniec  
pragniemy złożyć wszystkim 

Zdrowych, Wesołych 
 i Rodzinnych Świąt  
Bożego Narodzenia  

oraz spełnienia marzeń  
w 2022 roku. 
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Sosnowiecki Teatr Zagłębia zyska nową scenę! Nowoczesny budynek powstanie w miejscu dotychczasowego parkingu przy ul. Teatralnej. Projekt, którego autorem 
jest szczecińska pracownia architektoniczna Analog, wyłoniono w drodze konkursu, zorganizowanego przez miasto wspólnie z katowickim oddziałem 
Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Będzie nowa scena Teatru Zagłębia

Tomasz Szymczyk 
 
Udzia łem w kon kur sie by ło za in te re so -
wa nych 35 pod mio tów. Do I eta pu do -
pusz czo no 23 pra cow nie, spo śród któ -
rych pra ce zło ży ło osta tecz nie osiem 
z nich. Z tych ośmiu do II eta pu za -
kwa li fi ko wa no cztery projekty. Osta -
tecz nie trzy pra ce otrzy ma ły wy róż nie -
nia, zaś zwy cięz cą kon kur su w gło so -
wa niu są du kon kur so we go zo sta ła pro -
po zy cja przy go to wa na przez szcze ciń -
ską pra cow nię Ana log. Bu dy nek za pro -
jek to wał ze spół w skła dzie Piotr Śmie -
rzew ski, Sta ni sław Czuj kow ski, Ma te -
usz Mo dze lew ski, Ra fał Ta ra cha, Mi -
chał Mi ro sław ski, Szy mon Pa wel czuk, 
Igor Kly us oraz Ka mi la Bucz kow ska. 
Ich po mysł na no wą część Te atru Za -
głę bia wi dać na zdję ciach obok. 

Jak po wie dział prze wod ni czą cy są -
du kon kur so we go, prof. An drzej 
Grzy bow ski, pra cę szcze ciń skich ar -
chi tek tów na gro dzo no za czy tel ną 
pro po zy cję urba ni stycz ną oraz czy tel -
ne roz wią za nie naj le piej speł nia ją ce 
wa run ki kon kur su i ocze ki wa nia za -
ma wia ją ce go. 

– Pra ca wła ści wie roz wią zu je zło żo -
ną funk cję te atral ną. Do brze łą czy za -
byt ko wą i no wo pro jek to wa ną część 
te atru w po sta ci spój nej i jed no rod nej 
bry ły – stwier dził prof. Grzy bow ski. 

– Po mysł na ten bu dy nek wy szedł 
przede wszyst kim z hi sto rii te go miej -
sca i te go, jak w ogó le pre zen to wał się 
na tle ar chi tek tu ry Za głę bia. Szu ka li -
śmy spo so bu, w któ rym ten te atr mo że 
dzia łać w tym oto cze niu urba ni stycz -

nym, któ re nie na le ży do naj ła twiej -
szych – tłu ma czył z ko lei wy bra ne roz -
wią za nia ar chi tek to nicz ne Piotr Śmie -
rzew ski. 

Kon cep cja ar chi tek to nicz na za kła da 
„zmo nu men ta li zo wa nie” obec ne go bu -
dyn ku Te atru po przez do da nie po je go 
obu stro nach no wej, po zba wio nej eks -
cen trycz nych de ta li ku ba tu ry.  

Cen tral nym miej scem no wo pro jek -
to wa ne go bu dyn ku bę dzie Sce na No wa 
– uni wer sal na prze strzeń te atral na ty pu 
Black Box. Obu do wa na z każ dej stro ny 
po miesz cze nia mi bę dzie two rzyć od izo -
lo wa ne aku stycz nie miej sce, z da la 
od ha ła su mia sta. Jej do dat ko wym atu -
tem bę dzie moż li wość otwar cia się 
na ogród let ni po przez ru cho mą ścia nę. 

Sce na Kla sycz na i Sce na No wa po -
łą czo ne zo sta ną par te ro wy mi, funk cjo -
nal nie zróż ni co wa ny mi łącz ni ka mi, 
któ re za pew nią opty mal ne wy ko rzy -
sta nie wspól nej in fra struk tu ry. Hol 
wej ścio wy przed Sce ną No wą ma mieć 
swo ją funk cjo nal ną i prze strzen ną 
kon ty nu ację w po sta ci łącz ni ka i znaj -
du ją ce go się za nim foy er Sce ny Kla -

sycz nej. Foy er przed Sce ną No wą bę -
dzie mia ło cha rak ter wy peł nio ne go 
zie le nią ogro du zi mo we go, wi docz ne -
go wzdłuż ca łe go bu dyn ku. 

Na le ży pod kre ślić, że pro jek to wa -
na sie dzi ba Te atru Za głę bia za kła da 
peł ną do stęp ność zgod nie z za sa dą pla -
no wa nia uni wer sal ne go – pod sta wo we 
roz wią za nia w bu dyn ku bę dą z za ło że -
nia od po wia da ły po trze bom wszyst -
kich użyt kow ni ków. 

– Ogrom nie nas cie szy, że zwy cię -
ski pro jekt jest kom plet ny. Za wie ra 
funk cjo nal ne roz wią za nia, któ re po -
mo gą nam z jed nej stro ny za dbać 
o wi dza, a z dru giej uła twią ko mu ni -
ka cję i pra cę wszyst kich dzia łów Te -
atru. Ar chi tek ci za dba li o kom fort wi -
dzów i pra cow ni ków, a tak że 
uwzględ ni li wy mo gi eko lo gicz ne, 
któ re ja ko zie lo na in sty tu cja kul tu ry 
chce my speł niać. Ma my na dzie ję, że 
po re ali za cji te go pro jek tu bę dzie my 
naj le piej wy po sa żo ną sce ną w wo je -
wódz twie – mó wi Iwo na Woź niak, 
dyrektorka Te atru Za głę bia. 

– Je ste śmy w mo men cie hi sto rycz -
nym dla Te atru Za głę bia i dla so sno -
wiec kiej kul tu ry. Nie jest to pierw szy 
kon kurs, któ ry jest re ali zo wa ny 
przy udzia le ka to wic kie go SARP-
u i mam na dzie ję, że nie ostat ni. 
W tym kon kur sie kon ku ren cja by ła 
du ża. Ob ra dy by ły burz li we. Wy bra -
ny pro jekt jest świet ny – do da je wi ce -
pre zy dent So snow ca Mi chał Za strze -
żyń ski. 

No wa sce na Te atru Za głę bia ma 
po wstać do 2027 ro ku. 

Po pre mie rach: wrze śnio wej i paź -
dzier ni ko wej, któ re to przed sta wie nia 
są bo ga te i gło śne, przy szedł czas na li -
sto pa do wą skrom ność. Pre mie ra sztu -
ki „Utra co na cześć Ka ta rzy ny W.” od -
bie ga i roz ma chem in sce ni za cyj nym, 
i ob sa dą ak tor ską (5 osób na sce nie) 
od swych po przed ni czek w tym se zo -
nie. Na wet po ka zu przed pre mie ro we -
go nie by ło. Je dy ne, co łą czy, to wy raź -
ne na sta wie nie pu bli cy stycz ne, ak tu al -
ne i cza sem od waż ne. 

W swo im cza sie, w Niem czech, wy -
da na zo sta ła gło śna książ ka au tor stwa 
He in ri cha Bol la pod pa mięt nym ty tu -
łem „Utra co na cześć Ka ta rzy ny Blum”. 
Był na jej pod sta wie na krę co ny film, 
któ ry jak lie rac ki ory gi nał, wzbu dził 
wie le po le mik i kon tro wer sji. Ty tuł 
spek ta klu jaw nie do książ ki Bol la na -
wią zu je, acz odro bi nę przez au to rów 
zo stał zmie nio ny. Po noć też tre ści 
zbyt nio się nie róż nią. Na pi sa łem „po -
noć”, z cze go mam za miar się wy tłu -

ma czyć. Ale to za chwi lę. Na ulot ce 
na pi sa no, że to „baśń dla do ro słych, 
opo wieść o do świad cze niu opre sji, bu -
do wa niu nar ra cji na czyjś te mat 
na pod sta wie plot ki, do my słu, po mó -

wie nia”. Tak, to wciąż się dzie je i za -
pew ne dziać się bę dzie. 

Ty tuł spek ta klu ze wspo mnia ną 
zmia ną: „Utra co na cześć Ka ta rzy ny W.” 
in ter pre to wa na by ła przez znacz ną 

część wi dow ni, ja ko na wią zu ją ca do nie 
tak znów daw nych wy pad ków w So -
snow cu z udzia łem wła śnie Ka ta rzy ny 
W. Czy to rze czy wi ście in ter pre ta cja 
słusz na, to in na spra wa i chy ba mniej 
waż na. Niech każ dy snu je so bie wła sne 
do my sły. Spra wa by ła w swo im cza sie 
gło śna i nie ogra ni czo na do re gio nu. 

Te raz czas się wy tłu ma czyć z owe go 
„po noć” uży te go po wy żej. Otóż mam 
uza sad nio ne pre ten sje do twór ców 
spek ta klu z au to rem tek stu (Pa weł Sa -
blik) i re ży se rem (Ka ro li na Szczy pek) 
na cze le. Zbyt wie le słów i zdań nie do -
cie ra ło do wi dow ni i to nie jest star czy 
nie do słuch ni żej pod pi sa ne go, bo 
na ów man ka ment na rze ka ło wie lu. 
Trud no śle dzić ak cję, gdy tak wie le 
słów nie spo sób usły szeć i zro zu mieć. 
Bez błęd nie do cie ra ły tak zwa ne wul ga -
ry zmy i chy ba by ło ich za wie le. Mia -
łem już nie przy jem ność na ten te mat 
się wy po wia dać i bar dzo chciał bym 
wię cej te go nie mu sieć ro bić. 

 I jesz cze jed no: vi deo (au tor stwa Ja ny 
Mo roz) od sa me go po cząt ku wpro wa -
dza at mos fe rę ba śni. To jest efek tow ne, 
tyl ko dla cze go na koń cu prze rwa -
ne? I dla cze go na gle po ja wia ją się po sta ci 
w zwie rzę cych ma skach, któ re po za fak -
tem po ka za nia się w ogó le nie gra ją? 
Na sce nie wi dzi my tyl ko pięć osób: 
Agniesz kę Ba ła gę -Okoń ską, Mag da le -
nę Dę bic ką (go ścin nie), Ad rian nę Ma -
lec ką (też go ścin nie) oraz dwóch pa nów: 
Mi cha ła Ba ła gę i To ma sza Ko cu ja. Po -
za tym, co po wy żej na pi sa no, nie bar dzo 
zro zu mia łem ko niecz ność (o ile to by ła 
ko niecz ność) sa dza nia pa ni Agniesz ki 
na huś taw kę i to do gó ry no ga mi. 

 Sce no gra fia (An na Ora mus) pro sta, 
choć – jak dla mnie – jak by sprzecz -
na z vi deo. Z jed nej stro ny ko lo ro we, 
ba śnio we ob ra zy, a z dru giej klat ka 
– bud ka – przy sta nek. Cóż, mnie mam, 
że ze spół au tor ski to ze spół mło dy, 
a na wet bar dzo mło dy. Po zo sta je ży -
czyć po wo dze nia. to ko

Katarzyny W. cześć utracona

Scena z najnowszego spektaklu Teatru Zagłębia. 

M
aciej Stobierski

Centralnym miejscem budynku będzie Scena Nowa - przestrzeń teatralna typu Black Box. 

zdjęcia: arc
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Pasterka na kopalni Maurycy

Za le d wie głos dzwon ka prze biegł ca -
łą osa dę, a już roz bły sły świa tłem 
okna do mostw gór ni czych, a za 
chwi lę wszyst kie ścież ki za ro iły się 
dziw nie drga ją cy mi ogni ka mi, któ re 
po pew nym cza sie po łą czy ły się 
i utwo rzy ły dłu gi, ko ły szą cy się rów -
no mier nie ko ro wód świa te łek. 

To gór ni cy ko pal ni Mau ry cy i Jó -
zef w Niw ce oraz Ja cek w Bo br ku, 
snu li się dłu gim łań cu chem, jak by 
noc ne du chy oświe tla jąc so bie dro gę 
ka gan ka mi gór ni czy mi. Dą ży li od -
święt nie ubra ni na miej sce swo jej 
pra cy, aby stam tąd, z wnę trza zie mi, 
wy śpie wać świa tu prze cud ną me lo dię 
o przyj ściu Zba wi cie la. Lecz ko ro -
wód ten był ja kiś prze dziw nie mil -
czą cy; nie sły chać by ło ani szep tów, 
ani gło śnej roz mo wy, nie sły chać też 
by ło ze szło rocz nych śmie chów ra do -
snych, nie sły chać i ko lę dy... Wszyst -
kie twa rze ob le czo ne smut kiem, 
skrzy wio ne bo le śnie, a po nie któ rych 
sta cza ją się łzy, skry cie ro nio ne. 
Na prze dzie ko ro wo du idzie sta ry 
gór nik Ma te usz Mar te la z po chy lo ną 
smut nie gło wą, szep cząc do sie bie ja -
kieś nie zro zu mia łe wy ra zy. Mróz 
skrzy pi pod no ga mi, ale zim na nikt 
nie czu je, dzwo nek na ko pal ni kwi li 
i pła cze, jak by nie w dzień wi gi lij ny, 
lecz te raz nikt go nie sły szy. Wszyst -
ko dziś ina czej się dzie je jak ro ku ze -
szłe go, na wet młódź gór ni cza mil czy 
jak za klę ta i nie wy czy nia so bie na -
wza jem nie win nych psot wi gi lij nych. 

Ko ro wód się za trzy mał, bo oto za -
czer nił się otwór po chyl ni scho do wej. 
Przed otwo rem stoi na czel nik ko pal -
ni, a obok nie go bia ła po stać ka pła na. 
Idą cy na prze dzie Ma te usz, zdjął 
z usza no wa niem czap kę z gło wy, po -
kło nił się zwierzch ni ko wi, sto ją ce mu 
rów nież smut nie w ubio rze co dzien -
nym, po zdro wił go gór ni czym 
„Glückauf” i zła ma nym gło sem za -
py tał: – „Czy ich od ko pa no”... Nie 
otrzy mał od po wie dzi, ale do my ślił się 
z smut nej twa rzy zwierzch ni ka, że 
od ko py wa nie za gi nio nych nie da ło 
re zul ta tu. Po pew nej chwi li na czel nik 
z księ dzem zwró ci li się do wy lo tu ko -
pal ni, a ko ro wód za in to no waw szy 
„Kto się w opie kę...”, po szedł za ni mi. 
Za skrzy pia ły stop nie scho dów, za -
dud ni ło w cze lu ści po chyl ni, głos pie -
śni stłu mi ły ścia ny gar dzie li tu ne lu -
-chod ni ka i za chwi lę wąż świa te łek 
po grą żył się w pod zie miach i zna lazł 
się w ka pli cy, o ścia nach cięż kich, po -
ły sku ją co sza rych, – ot tak sza rych jak 
do la gór ni cza, jak je go ca łe ży cie. 
Na skrom nym oł ta rzy ku wid niał po -
sąg św. Bar bur ki, a obok urzą dzo ny 

„żłó bek”. Przed tym to oł ta rzem sta -
nął Sługa Bo ży, a z ust je go po pły nę ła 
ra do sna wieść „Chri stus na tus est 
Glo ria in excel sis... „i prze bi ja jąc 
mrocz ne głę bie, od bi ja ła się dłu go nie -
milk ną cym echem o czar ne ścia ny 
i stro py ko pal nia ne, ła ma ła się o pod -
po ry drew nia ne i bie gła hen, aż po fi -
la ry. Z pier si bra ci gór ni czej buch nę ła 
żwa wo chó rem ko lę da „Anioł pa ste -
rzom mó wił”, a po tem „Lu laj że lu laj”. 
Kar ne sku pie nie opa no wa ło wszyst -
kich, du sze na mo ment roz ra do wa ły 
się, łza bły snę ła w oku jak gwiaz da be -
tle jem ska z roz rzew nie nia. 

Po skoń czo nej ko lę dzie wszy scy 
ogląd nę li się za Ma te uszem, któ ry 
prze cież klę czał od sa me go po cząt ku 
pasterki przy żłób ku Bo żej Dzie ci ny, 

mo dląc się żar li wie. W tej chwi li go 
nie by ło. Zmar twiał tłum gór ni ków 
z trwo gi. Wie dział, do kąd się udał 
Ma te usz. Wszak jesz cze wczo raj mó -
wił on, że źle szu ka się za sy pa nych 
to wa rzy szów, któ rzy już trzy dni po -
zo sta ją od cię ci od świa ta. Zro zu miał 
i na czel nik trwo gę gór ni ków, bo 
szep nąw szy kil ka słów do księ dza, 
ski nął na trzech do świad czo nych 
i sta rych gór ni ków, od cho dząc 
w stro nę po przecz ne go „gan ku”.  

A Ma te usz? Ten z na tchnie nia 
Bo żej Dzie ci ny po szedł sta ry mi 
chod ni ka mi w gar dziel świa tów pod -
ziem nych, gdzie cza iła się wiecz na, 
nie prze by ta ciem ność, żar łocz nie 
chło ną ca w so bie pod po ry stro pu jak 
stu gęb ny smok. Nie prze stra sza ła go 

cze luść zło wro ga i ta jem ni czo szu -
mią ca ci sza za mar łych z daw na chod -
ni ków, nie prze stra sza ły go trza ski pę -
ka ją ce go stro pu i spa da ją ce odłam ki 
skał, on dą żył na ra tu nek za sy pa nym 
to wa rzy szom, lecz in ną dro gą, któ rą 
mu wska zał Bóg -Dzie cię, gdy mo dlił 
się u Je go żłób ka. Wy szedł z ka pli cy 
z moc ną wia rą, że od naj dzie ży wych 
lub umar łych, ale oto si ły go opusz -
cza ją, coś chwy ta za gar dło i du si, ja -
kiś pół sen go ogar nia, ja kieś nie zna ne 
mo ce, ja kieś po twor ne ma ry ota cza ją 
go do oko ła, szcze rząc swo je pasz cze, 
zie ją ce tyl ko nie szczę ściem i chło dem, 
mro żą ce krew w ży łach. Nie wie dział, 
co się z nim dzie je. Ni by nie spał, 
a prze cież da le kim był od rze czy wi -
sto ści, od ży cia. Za czął się mo co wać 
z so bą, po wta rzał so bie z upo rem, że 
prze cież z roz ka zu Bo żej Dzie ci ny 
przy szedł tu taj, aby ra to wać za sy pa -
nych to wa rzy szów. W tym zma ga niu 
się, przez pół otwar te oczy, wi dzi roz -
stę pu ją ce się ścia ny chod ni ka, wi dzi 
wy ła nia ją cą się groź ną po stać Skarb -
ni ka, oto czo ne go gro ma dą gno mów 
i du chów ko pal nia nych z ki lo fa mi 
na ra mie niu i z błysz czą cy mi gwiazd -
ka mi nad czo łem, któ re świe ci ły jak 
drob ne lamp ki gór ni cze. Póź niej zo -
ba czył ognie bu cha ją ce z otwo rów 
i szcze lin ścian, ko ro wód lu dzi ol brzy -
mów, któ rzy wko ło gro ma dzi li się 
przy Skarb ni ku. Wresz cie uci chło 
wszyst ko, a Ma te usz usły szał po tęż ny 
głos kró la pod zie mi Skarb ni ka: 
– „Iżeś po słu chał gło su su mie nia, iżeś 
nie ba cząc na strasz ne nie bez pie czeń -
stwo, szedł na ra tu nek to wa rzy szom 
za sy pa nym, iżeś przez ca łą pasterkę 
mo dlił się o oca le nie ko le gów, – wyj -
dziesz stąd ca ły i zdrów, lecz nie sam. 
Patrz! tam za tym „bą klem” jest wej -
ście wą skie do miej sca, gdzie twoi to -
wa rzy sze za pa rę go dzin za koń czy li by 
ży wot. Idź! Spiesz się, bo cza su nie -
wie le po zo sta je za sy pa nym”.  

Koń cząc te sło wa, znikł Skarb nik, 
a z nim ca ły je go dwór. Ock nął się 
sta ry gór nik Ma te usz, chwy cił 
w drżą ce dło nie lamp kę i po biegł we 
wska za nym kie run ku. Już mi nął toń 
„bą kla”, gdy wtem strasz ny trzask, ło -
mot i huk za peł nił opusz czo ny chod -
nik. Ru nął strop je go, roz stą pi ła się 
bocz na ścia na, sy piąc gru zem i ru mo -
wi skiem, spoza których wy ło ni ła się 
po stać anio ła skrzy dla te go, nu cą ce go 
„Glo ria in excel sis...”. Jesz cze je den 
krok, jesz cze je den wy si łek i Ma te usz 
zla ny po tem, okrwa wio ny, po ka le -
czo ny, do padł do omdla łych to wa -
rzy szów, któ rzy le żąc na spo dzie fi la -
ru tyl ko dla te go oca le li, że bel ki stro -

pu pa da jąc, opar ły się uko sem o ścia -
nę, two rząc ro dzaj da chu nad nie -
szczę śliw ca mi. Ostat nim wy sił kiem 
wy cią gnął z kie sze ni bla szan kę z ja -
kimś na po jem, któ ry so bie przy go to -
wał na tę „po dróż”; jesz cze w do mu 
przed pasterką, wlał w usta trzem to -
wa rzy szom po kil ka kro pel i omdlał 
z wy czer pa nia. Po od zy ska niu przy -
tom no ści, roz ra do wał się wiel ce, bo 
zo ba czył dro gich ko le gów już sie dzą -
cych, choć strasz nie zmi ze ro wa nych. 

W tej chwi li znów za trzę sły się 
pod zie mia, znów po wtó rzył się po -
tęż ny trzask i huk, a Ma te usz 
przy bla dym świe tle swej lamp ki wi -
dzi, że „ca li zna” bocz na roz chy la się, 
a w otwo rze jej uka zu je się od blask 
da le kie go, mdła we go świa tła. Ze rwał 
się na rów ne no gi, ru nął w ten ciem -
ny otwór, a nie mo gąc z wy sił ku nad -
mier ne go biec da lej, usiadł na ku pie 
gruzu i ostat nim tchem za in to no wał 
„Glo ria in excel sis Deo...”.  

Co się póź niej dzia ło, sta ry Ma te -
usz nie mógł po wie dzieć. Gdy się 
prze bu dził, zo ba czył znów oł ta rzyk 
z św. Bar bur ką, obok żłó bek z Bo żą 
Dzie ci ną, a przy nim trzech ura to wa -
nych to wa rzy szów klę czą cych, i tłum 
gór ni ków, i księ dza w bie li, i na czel -
ni ka, któ re mu po twa rzy pły nę ły 
stru mie nie łez z ra do ści. 

I za skrzy pia ły znów scho dy po -
chyl ni, ale ja koś ra do śniej i we se lej. 
Tłum gór ni ków z na czel ni kiem, ka -
pła nem i trze ma to wa rzy sza mi ura to -
wa ny mi cu dow nie, ma jąc w po środ -
ku bo ha ter skie go Ma te usza. Wra cał 
po pasterce do do mów z ra do sną pie -
śnią na ustach: – „Bóg się ro dzi...”. 

Szu ka jąc po my słu na tekst do ko -
lej ne go wy da nia „Z Ku rie rem po So -
snow cu”, bra łem pod uwa gę te ma ty -
kę zwią za ną z Bar bór ką oraz Bo żym 
Na ro dze niem. Przy po mnia łem so bie 
wte dy o pięk nej le gen dzie spi sa nej 
oneg daj przez Ma ria na Kan to ra-Mir -
skie go. Po cząt ko wo no si łem się z za -
miarem prze ka za nia tej opo wie ści 
swo imi sło wy, jed nak urze czo ny ory -
gi nal nym za pi sem po sta no wi łem ina -
czej. Kie dy od Mar ka i Łu cji uzy ska -
łem wspar cie w zi lu stro wa niu ar ty ku -
łu, to by łem już pe wien, że w gru dnio -
wym „Ku rie rze” znaj dzie się le gen da 
o pasterce na ko pal ni Mau ry cy.  
 
Ar tur Pta siń ski,  
Cen trum In for ma cji Miej skiej 
 
* Patrząc z pespektywy dnia dzisiejszego należy 
liczbę 100 zastąpić liczbą 200.  
**Kopalnia Maurycy była niedużą kopalnią węglową 
działającą w latach 18141857 (być może już 
wcześniej). Znajdowała się w okolicach ulicy 
Konstytucji. 

Było to przed ponad stu laty*. Na ciemnym firmamencie nieba roziskrzyły się miliardy gwiazd. Dziwnie cicha i pełna tajemnic noc, spowiła osiedla górnicze dawnej kopalni 
Maurycy** w Niwce. Wędrowcowi, przechodzącemu przez osadę, zdawać by się mogło, że mieszkańcy jej zasnęli twardym snem, bo nigdzie najmniejszego znaku życia 
zauważyć się nie dało, a przecież był to dzień świętej Wigilii, dzień radości i wesela. Nagle w tę ciszę śmiertelną wdarł się kwilący głos dzwonka kopalnianego, 
wzywającego górników na pasterkę, która wyjątkowo na kopalni Maurycy odbywała się w podziemnej kapliczce, zbudowanej jeszcze za czasów górnictwa rządowego.

Górnicy idą na pasterkę. Autorką pracy jest Łucja Wieczorek z klasy III a – SP 42.  

 Skarbnik – demoniczny władca podziemnego świata. Jego atrybuty to łuczywo, 
kaganek lub karbidówka oraz złoty kilofek. Potrafił przybierać zwierzęce lub ludzkie 
postacie, upodabniając się np. do sztygarów. W tym jednakże przypadku mamy 
do czynienia z sytuacją odwrotną: inżynier górniczy Marek Pypno (na potrzeby artykułu) 
przybrał postać Skarbnika. Zdjęcie najprawdopodobniej zostało zrobione w kopalni 
Maurycy lub w upadowej Wojciech – autor niestety już tego nie pamięta. 
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Młodzi gracze sosnowieckiej Akademii Zagłębia im. Włodzimierza Mazura prowadzeni przez Łukasza Nadolnego odrobili straty z pierwszego meczu z Lechią Zielona Góra  
(na boisku rywala było 1:2) i po efektownej wygranej 5:1 zapewnili sobie historyczny awans do Centralnej Ligi Juniorów U-17. 

Historyczny awans piłkarzy Zagłębia 

Krzysztof Polaczkiewicz 
 
So sno wi cza nie za czę li od ra bia nie strat już 
w 15. se kun dzie re wan żo we go me czu, 
a na li stę strzel ców wpi sał się Szy mon Ce -
lej, któ ry wy ko rzy stał po da nie An to nie go 
Ku la wia ka. Asy stu ją cy w tej sy tu acji An tek 
wy stą pił od po cząt ku me czu mi mo ura zu. 
Am bit ny gracz na dru gą po ło wę już nie wy -
szedł, ale po świę ce nie, za rów no je go, jak 
i ko le gów, nie po szło na mar ne. Dwa go le 
dla Za głę bia zdo był Igor Dzie dzic, ka pi tan 
ze spo łu U -17, któ ry pod ko niec 2020 ro ku 
pod pi sał z klu bem pro fe sjo nal ną umo wę. 
To naj młod szy pił karz, z któ rym klub z So -
snow ca pod pi sał do tej po ry taki dokument. 
Igor uro dził się 5 lip ca 2005 ro ku. – Dzię -
ku ję ze spo ło wi, tre ne rom i ki bi com, któ rzy 
wspa nia le nas do pin go wa li – mó wił po me -
czu ura do wa ny mło dzian, któ ry od pew ne -
go cza su ucho dzi za je den z naj więk szych 
ta len tów w so sno wiec kiej aka de mii. 
Oprócz Ce le ja i Dzie dzi ca do bram ki Le -
chii tra fia li tak że, Łu kasz Uchnast i Fi lip 
Ła gan. Po zo sta je mieć na dzie ję, że już nie -
ba wem wy żej wy mie nie ni gra cze bę dą 

strze la li go le dla pierw szej dru ży ny so sno -
wiec kie go klu bu. 

– Strze li li śmy pięk ne bram ki, by li śmy 
pił kar sko lep szym ze spo łem. Pierw szy mecz 
w Zie lo nej Gó rze wpro wa dził ner wo wość, 
ale wszyst ko skoń czy ło się po na szej my śli. 
Chcie li śmy szyb ko strze lić bram kę w re -
wan żu, mieć prze wa gę w grze, ale mu sie li -
śmy uwa żać na Le chię. Wszyst ko mo gło się 
zda rzyć. Bar dzo chcie li śmy wy grać i awan -
so wać do CLJ-tki i by ło to wi dać na bo isku. 
Cie szy my się, że te raz bę dzie my mo gli ry -
wa li zo wać z naj lep szy mi ze spo ła mi w Cen -
tral nej Li dze Ju nio rów – nie kry je ra do ści 
Łu kasz Na dol ny, któ ry pro wa dzi ze spół 
wspól nie z Ad ria nem Kacz kow skim. 

– Na si mło dzi ju nio rzy udo wod ni li, że 
aka de mia Za głę bia kro czy we wła ści wym 
kie run ku – mó wi z za do wo le niem Łu kasz 
Gi rek, pre zes Za głę bia. 

W me czu, któ ry za de cy do wał o awan sie, 
Za głę bie wy stą pi ło w skła dzie: Siu ta – To -
ma la (85. Kryp ciak), Pią tek, Klim czyk, Sra -
ga – Dzie dzic (88. Mo roń), Ga cal, Lis (89. 
Pasz cze la), Uchnast (88. Sa ła pa tek), Ce lej 
(79. Za woj ski) – Ku la wiak (46. Ła gan). 

Zespół Łukasza Nadolnego zagra w Centralnej Lidze Juniorów U17 

Młodzi piłkarze Zagłębia dokonali historycznego osiągnięcia. Wiosną zagrają z najlepszymi drużynami w Polsce.
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Poziomo: 1 – łódź rozbitków, 5 – klekoczący ptak, 8 – podobno 
nie idzie w las, 9 – wziątka szachowa, 10 – „męski” płyn 
do mycia naczyń, 11 – w kierpcach i z ciupagą, 12 – grecki 
filozof, 14 – hiszpańskie czerwone wino z Alcante,  
16 – hiszpański burmistrz, 17 – śmieszność, zabawność, 19 – autor 
„Dzwonów Bazylei”, 21 – samiec świni, 22 – żona Zygmunta 
Starego, 25 – opiekun, 28 – podatek od wódki, papierosów,  
29 – pospolita nazwa choinki, 30 – Botnicka lub Biskajska,  
32 – biała broń, 34 – góralski gospodarz, 35 – chroni blat 
kuchennego stołu, 36 – metalowy pieniądz, 37 – rodzaj 
makaronu, 38 – domek na działce, 39 – czworoboczna figura 
geometryczna. 
 
Pionowo: 1 – pastylka, pigułka, 2 – gatunek kawy zbożowej lub 
mieszkaniec Ankary, 3 – wyraz utworzony z tych samych liter,  
4 – niejedna w tabelce, 5 – utwór lirycznoepicki, 6 – dziwak,  
7 – trucizna w papierosach, 13 – przywilej nietykalności,  
15 – państwo południowoamerykańskie, 18 – w czarnej masce 
ze szpadą, 20 – złapał złotą rybkę, 23 – przeciwstawienie 
swoich poglądów innym, 24 – naczynie na atrament,  
26 – słynny wodospad w Ameryce, 27 – polewa, lukier,  
28 – materiał z „włoskami”, 31 – strach, 33 – sympatyczny 
czarnobiały niedźwiadek.

Rozwiązanie krzyżówki nr 10/2021, MARCIN MARGIELEWSKI – MODELKI Z DUBAJU 
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 11/2021

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 

Olga Rudnicka   

Dwie lewe ręce  
(Wyd. Prószyński i Ska)

 NAGRODY UFUNDOWAŁO WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA.

Matylda ma dość 
pracy u Salomei 
Gwint. Odchodzi 
z agencji 
i rozpoczyna 
działalność 
na własny 
rachunek. 
Pierwsze 
zlecenie wydaje 
się proste. Ma 
odnaleźć 
eksmęża klientki.  
Nie byłoby 
w tym nic 
niezwykłego, 
gdyby nie fakt, że 
jej klientką 
została Salomea 
Gwint. Matylda 
jest pewna, że sprawa ma drugie dno, nie przypuszcza 
jednak, że była szefowa wepchnie ją pod rozpędzony 
pociąg. Ale, jak od dawna wiadomo, pieniądze nie 
śmierdzą… 
Kolejna opowieść o losach eksbibliotekarki, obecnie 
przyciągającej wszelkie komplikacje prywatnej detektyw 
Matyldy Dominiczak. 
 
Data wydania: 23.11.2021

Rachela Berkowska  

Życie za szczyt. Polacy 
w Himalajach i Karakorum  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Ruszając na wyprawy w Himalaje i Karakorum, 
godzili się na wyrzeczenia, zimno, głód, 
chorobę wysokościową, ale przecież nikt 
z nich nie myślał o ostatecznym. O tym, że 
zapuszczając się w strefę śmierci, może już 
z niej nie wróci.  
Niebosiężne szczyty – wśród nich Lhotse, K2, 
Annapurna Południowa, Broad Peak… 
Niezwykli ludzie – jak Stanisław Latałło, 
Andrzej Bieluń, Barbara Kozłowska czy Łukasz 
Chrzanowski… Los splótł ich ze sobą 
– człowieka i górę – na zawsze. Jaka była ta 
ostatnia wspinaczka? Co sprawiło, że 
zdobywając szczyt, przekroczyli kruchą 
granicę między wyzwaniem a ryzykiem? 
Wysokogórskie wyprawy i próba drobiazgowego odtworzenia tych 
decydujących chwil. Historie złożone z wielu puzzli, wyczytane z prasy, 
książek, raportów, wyniesione ze spotkań i rozmów. By je ocalić w pamięci. Nie 
zapomnieć. Nie tylko o tych, którzy znaleźli się po drugiej stronie grani, ale też 
o ich partnerach i ratownikach – jakże często narażających własne życie. 
Opowieść o granicach ryzyka, odwadze i poświęceniu. O emocjach 
związanych z pasją wspinania będących zapłatą, rozgrzeszeniem i powodem, 
dla którego zapomina się o trudnościach, by znów wyruszyć w góry, na szczyt. 
Rachela Berkowska pośród rodzin, najbliższych i członków tragicznych 
wypraw szuka odpowiedzi na pytania, które pozostają tajemnicą gór. 
 
Data wydania: 18.11.2021

Piotr Borlik   

Czterdzieści dusz  
(Wyd. Prószyński i Ska)

W klasztorze 
na odludziu, będącym 
schronieniem dla 
czterdziestu 
duchownych 
o nadwerężonej 
reputacji, dochodzi 
do makabrycznej 
zbrodni. Zamordowano 
opiekuna placówki, 
a jego ciało powieszono 
na krzyżu w ogrodzie. 
W obawie, że 
wybuchnie skandal, 
władze kościelne 
próbują zachować 
incydent w tajemnicy. Do sprawy zostaje wyznaczona 
młoda i niedoświadczona policjantka Sara Bednarek. 
Wyznaczona i… pozostawiona bez wsparcia. Sara szybko 
zdaje sobie sprawę, że jej przełożonym bardziej niż 
na odkryciu prawdy zależy na jak najszybszym wskazaniu 
kozła ofiarnego. Z uwagi na życiorysy duchownych, każdy 
z nich mógłby być mordercą. Sprawa się komplikuje, gdy 
dochodzi do kolejnej zbrodni. 
Borlik prowokuje i zadaje niewygodne pytania. To 
najbardziej kontrowersyjna powieść w jego 
dotychczasowym dorobku. 
 
Data wydania: 18.11.2021
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HOROSKOP

KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.) 
– Grudzień w tym roku zasypie Cię 
zarówno prezentami, jak 
i niespodziewanymi wieściami. 

Od „przybytku” może lekko Ci się 
zawrócić w głowie, ale postaraj się zachować 
trzeźwość w nowej sytuacji. 

WODNIK (20.01. – 18.02.) 
– Tegoroczne święta będą 
wyjątkowe, bo wreszcie u Twego 
boku zasiądzie ktoś wyjątkowy. 

Ciesz się chwilą, doceń, że wreszcie 
spełniają się Twoje marzenia. Nie zapomnij 
o potrzebujących. 

RYBY (19.02. – 20.03.) – Szykuje się 
piękny czas, pełen rodzinnych 
spotkań i miłych akcentów. Troski 
odejdą w niepamięć, a do Twego 

serca zapuka ktoś nowy. Daj się 
porwać na Sylwestra w nieznane, z pewnością 
będzie to niezapomniana noc. 

BARAN (21.03. – 19.04.) – Postaraj 
się bardziej zorganizować, jeśli nie 
chcesz wprowadzać nerwowej 
atmosfery z błahych powodów tuż 

przed Wigilią. Szkoda czasu 
na kłótnie. Wykorzystaj go na rozmowy 
z bliskimi. Może ktoś wyjawi Ci jakąś ważną 
tajemnicę… 

BYK (20.04. – 22.05.) – W tym roku 
szykują się święta na wyjeździe. 
Skup się zatem na tym, jak go 
umilić i uatrakcyjnić. Zamiast 

choinki kup nowe narty i ciesz się, że 
nie musisz sprzątać! Po powrocie czekają Cię 
życiowe zmiany. 

BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) 
– Pomimo wielu przeciwności losu 
święta upłyną rodzinnie 
i spokojnie. W sprawach sercowych 

małe zamieszanie, ale finalnie okaże 
się, że nie jest to coś, czym warto się 
zamartwiać. Panuj nad wydatkami, aby nie 
popaść w finansową ruinę.  

RAK (22.06. – 22.07.) – W ostatniej 
chwili będziesz musiała zmienić 
wszystkie plany świąteczne. Jesteś 
jednak mistrzem organizacji 

i sprawisz, że Wigilia będzie 
niezapomniana, a bliscy będą Ci naprawdę 
wdzięczni za wspólnie spędzony czas. Nie 
odkładaj nic na później.  

LEW (23.07. – 23.08.) – Grudzień to 
nie jest Twój ulubiony okres, ale 
przetrwasz go zaskakująco dobrze. 
Przygotowania do świąt będą 

intensywne, ze względu na ilość 
obowiązków. Odpoczniesz w sylwestrową noc, 
w domowym zaciszu.  

PANNA (24.08. – 22.09.) – Nowa 
miłość zawróci Ci w głowie. Nie daj 
się jednak namówić na rezygnację 
z rodzinnej atmosfery w zamian 

za romantyczne święta we dwoje. To 
nie jest w twoim stylu i z pewnością będziesz 
żałować takiej decyzji… 

WAGA (23.09. – 22.10.) – Końcówka 
roku będzie bardzo pracowita. 
Twoje starania zostaną jednak 
docenione i w prezencie 

pod choinkę szef zaskoczy cię 
awansem. W natłoku spraw nie zapomnij 

o najbliższych i czasie zarezerwowanym 
wyłącznie dla nich.  

SKORPION (23.10. –21.11) 
– Wreszcie zdasz sobie sprawę, jak 
bardzo w ostatnim czasie 
zaniedbujesz bliskich. Postaraj się 

choć trochę to nadrobić. 
Wykorzystaj zaległy urlop i zabierz rodzinę 
na małe wakacje. Zamiast gonić ich 
do sprzątania, spędzicie miło, wspólnie czas. 

STRZELEC (22.11. – 21.12.) 
– Koniec roku przyniesie same złe 
wieści. Nie poddawaj się, walcz 
do końca. Musisz mieć siłę, by 

w Nowy Rok wejść z ogromną 
energią, która będzie Ci bardzo potrzebna. 
W trudnych chwilach, jak zwykle będziesz 
mogła liczyć na bliskich.

TEATR  
grudzień 2021

10, pt., godz. 18:00 Opowieść wigilijna  
11, sb., godz. 18:00 Gniew 
12, nd., godz. 18:00 Gniew 
17, pt., godz. 18:00 Opowieść wigilijna 
18, sb., godz. 16:00 Opowieść wigilijna  
19, nd, godz. 12:00 Wspólne kolędowanie   
19, nd, godz. 16:00 Opowieść wigilijna  
31, pt, godz. 18:00 Sylwester w Teatrze Zagłębia – Pomoc domowa 

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 
zaproszenie na spektakl  „Opowieść wigilijna” (18 grudnia).

ZAPROSZENIA

Zwariowana komedia może okazać się najlepszym prezentem,  
by się zrelaksować w trakcie świątecznej gonitwy.

Nerwica natręctw

 Zabawny spektakl o skomplikowanych 
osobowościach, czyli „Nerwicę natręctw”, 
w reżyserii Artura Barcisia, będzie można 
zobaczyć na deskach Sali Widowiskowo-
Koncertowej „Muza” w Sosnowcu już  
18 grudnia.  

Wi dzo wie prze ko na ją się, co się wy da -
rzy w sy tu acji, kie dy psy chia tra nie po ja -
wi się w ga bi ne cie, a pa cjen ci za czną le -
czyć się na wza jem. Pa cjen ci to oso by 
zma ga ją ce się z ta ki mi pro ble ma mi jak: 
nie kon tro lo wa ne prze kli na nie (cho ro ba 
To uret te’a), prze li cza nie wszyst kie go 
(aryt mo ma nia), strach przed bak te ria mi 

(no zo fo bia), po wta rza nie każ de go zda nia 
(pa li la lia), nie moż ność sta nię cia na li nii 
czy ty tu ło wa ner wi ca na tręctw. Na sce nie 
wy stą pią zna ni z wy stę pów na ma łym 
i du żym ekra nie: Ka ro li na Saw ka, Jo wi ta 
Bud nik, Ka ta rzy na Her man (lub Ka ta -
rzy na An ku do wicz/Mał go rza ta Rudz ka), 
Ar tur Bar ciś (lub An drzej Zie liń ski), 
Zdzi sław War dejn, Ra fał Kró li kow ski 
(lub Kamila Kula).  

Spek takl prze zna czo ny jest dla wi dzów 
od 18. ro ku ży cia. Ak to rzy za gra ją dwu -
krot nie, o godz. 16.00 i o godz. 19.00. Bi -
le ty kosz tu ją 75, 95 i 125 zł. ST

reklama

Dla naszych Czytelników w siedzibie redakcji czekają 
pojedyncze wejściówki do kina „Helios”  do odebrania  
od 7 grudnia.

BILETY DO KINA

Fotografie Roberta Neumanna „Polska nieznana z lotu 
ptaka”, można oglądać w Zagłębiowskiej Mediatece.  
36letni autor prac pochodzi z Gliwic. Studiował 
w Wielkiej Brytanii, gdzie na szkockim Uniwersytecie 
w Glasgow uzyskał tytuł inżyniera budownictwa. 
   
Uwielbia fotografować i filmować za pomocą dronów. Najbardziej 
w swoich pracach lubi tematykę lotniczą, sportową i tradycje lokalne. 
Jest otwarty na otoczenie i we wszystkim szuka interesujących 
kadrów. Z niecodziennej perspektywy uchwycił także ciekawe 
miejsca w całej Polsce.  Jego prace umożliwią widzom nie tylko 
szybką „relokację” po różnych miejscach w Polsce, od Sosnowca po 
Bieszczady, ale także podróż w czasie, bo sfotografowane miejsca 
będą pokazane w różnych porach roku. 

Wystawa udostępniana będzie w Galerii Zagłębiowskiej 
Mediateki do 21 stycznia, w trakcie wszystkich wydarzeń 
kulturalnych odbywających się w auli. Osoby, które chciałyby 
zobaczyć prace poza odbywającymi się wydarzeniami 
kulturalnymi, muszą skontaktować się pracownikami 
Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki lub zwrócić się po 
pomoc w szatni. ST

W ma gicz ny i ra do sny świą tecz ny czas 
wpro wa dzi słu cha czy w „Mu zie” już 12 
grud nia KC Nwo koye i je go ze spół. Ar -
ty ści za śpie wa ją m.in. utwo ry ta kich wy -
ko naw ców jak: Nat King Co le, Mi cha el 
Bu ble, Bing Cros by czy Frank Si na tra. 

KC Nwo koye to ni ge ryj ski kom po zy tor, 
ar ty sta i au tor tek stów miesz ka ją cy w Pol -
sce. Je go mu zy ka jest dy na micz na i ory gi -
nal na, z ener ge tycz nym, udu cho wio nym 
i ra do snym po sma kiem mu zycz nym in spi -
ro wa nym naj lep szy mi ar ty sta mi wszech cza -

sów. Ja ko wy ko naw ca KC za chwy ca pu -
blicz ność zna ny mi me lo dia mi i wy ko nu je 
każ dą pio sen kę w świe ży i in try gu ją cy spo -
sób. Je go kon cer ty są peł ne ser ca, pięk nych 
pio se nek, tań ca, świę to wa nia i ra do snych 
prze żyć, któ re two rzą ma gicz ną at mos fe rę. 
Wspa nia le łą czy swin go wą mu zy kę z in ny -
mi sty la mi, two rząc fa scy nu ją cą kom bi na -
cję, któ ra po zwa la na wspa nia łą za ba wę. 
Za wsze gra ze zna ko mi ty mi i uta len to wa -
ny mi mu zy ka mi. Kon cert roz pocz nie się 
o godz. 19.00. Bi le ty kosz tu ją 49 zł. ST 

Takiej Polski nie znacie

Święta w rytmie swingu

Zrób sobie prezent i wybierz się do „Muzy”

arc
arc

Jak nie dać się zwariować? Odpowiedzi próbuje udzielić Artur Barciś, reżyser spektaklu. 

Nigeryjski wykonawca KC Nwokoye wraz z zespołem pokaże, jak trzeba cieszyć się 
świątecznym czasem. 
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