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Odeszli tego samego dnia.  
23 grudnia 2021 r. zmarł 
radny Paweł Wojtusiak 
i ksiądz Sergiusz 
Dziewiatowski, wieloletni 
proboszcz sosnowieckiej 
parafii prawosławnej. 
Zasłużeni dla Sosnowca, 
pracowali od lat na rzecz 
mieszkańców, służąc im 
wsparciem i pomocą. 
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Rodzice dzieci w wieku  
do 3 lat już od tego miesiąca 
mogą ubiegać się 
o przyznanie bonu 
żłobkowego. To kolejne  
500 plus, tym razem 
przyznawane przez miasto. 
Do tej pory dotacja trafiała 
do niepublicznych żłobków, 
które zostały wybrane 
w konkursie ofert. Teraz 
pieniądze „pójdą” 
za dzieckiem. 

KIERUNEK? 
ROZWÓJ!

Sylwia Turzańska  
 
Do cho dy mia sta ma ją wy nieść 1 094 299 116,93 zł, 
a wy dat ki osią gnąć po ziom 1 151 304 762,53 zł. 
W tym ro ku cze ka nas fi nał naj więk szych i naj bar -
dziej ocze ki wa nych in we sty cji w hi sto rii mia sta. 
Miesz kań cy li czą na to, że za rów no zmo der ni zo wa -
ne Eg zo ta rium otwo rzy no wy roz dział w swo jej hi -
sto rii, jak rów nież, iż dzia łal ność za in au gu ru je Za -
głę biow ski Park Spor to wy. 

Po raz pierw szy od pół wie ku, zo sta ną od da ne 
do użyt ku gmin ne miesz ka nia. Na wio snę za koń -
czy się bu do wa 88 gmin nych miesz kań w czte rech 
bu dyn kach przy ul. Trau gut ta. W tym sa mym 
okre sie so sno wi cza nie za czną ko rzy stać z no wej 
prze strze ni w sa mym cen trum mia sta. Do użyt ku 
zo sta nie od da ny zmo der ni zo wa ny plac przed 
dwor cem ko le jo wym PKP. Wy jąt ko wym obiek -
tem bę dzie Cen trum Edu ka cji Eko lo gicz nej 
– Eg zo ta rium, któ ry ra zem z Par kiem Bio róż no -
rod no ści oraz Par kiem Ty siąc le cia, po ło żo nym 
po dru giej stro ny dro gi eks pre so wej S86, bę dą sta -
no wić zie lo ne płu ca mia sta. Do łą czy do nich stre -
fa re kre acji w no wym par ku w Za gó rzu przy Pla -
cu Pa pie skim, gdzie zo sta nie za sa dzo nych po -

nad ty siąc drzew. W nad cho dzą cym ro ku za koń -
czą się tak że pra ce przy mo der ni za cji pły wal ni 
kry tej przy ul. Że rom skie go i prze bu do wa ny zo -
sta nie rów nież sta dion lek ko atle tycz ny przy al. 
Mi rec kie go. 

Przed na mi prze bu do wa dróg i chod ni ków, 
któ ra obej mie m.in. uli ce 1 Ma ja, Sien kie wi cza, 
Pił sud skie go, Orlą, Parkową, Wa wel, Za ru skie -
go, Blach nic kie go, Bo ra -Ko mo row skie go, Ujej -
skie go, Czoł gi stów i Naf to wą. Roz bu do wa ne zo -
sta nie skrzy żo wa nie uli cy Le nar to wi cza z Ale ją 
Pa de rew skie go i wy bu do wa na zo sta nie dro ga łą -
czą ca uli cę Se dla ka i uli cę Nie pod le gło ści. Po -
nad to ter mo mo der ni za cja obej mie wie le bu dyn -
ków miesz kal nych, m.in. przy ul. Do brzań skie -
go, Szcze ciń skiej, Li po wej, An der sa, Pu ław skie -
go, Cze ladz kiej oraz So bie skie go. Ostat nie go 
sło wa nie po wie dzia ły jesz cze Tram wa je Ślą -
skie S. A., któ re bu du ją li nię tram wa jo wą w Za -
gó rzu i mo der ni zu ją li nię tramwajową wzdłuż 
ulic 1 Ma ja i An der sa. Ko lej ne mi lio ny zło tych 
na prze bu do wę sie ci ka na li za cyj nej i wo do cią go -
wej wy da dzą So sno wiec kie Wo do cią gi, jak rów -
nież po więk szy się flo ta hy bry do wych au to bu sów, 
na le żą cych do PKM So sno wiec.

– Dziękuję radnym, którzy poparli ten budżet. Ważne są inwestycje, 
komunikacja, pomoc społeczna, edukacja, kultura i sport. Tutaj nie ma miejsca 
na podziały. Jest miejsce na zmiany oraz wspólne działanie i to właśnie chcemy 
robić i robimy – stwierdził Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, dziękując 
radnym podczas przedostatniej sesji za poparcie projektu budżetu na rok 2022. 
Za przyjęciem budżetu głosowało 20 radnych, pięciu wstrzymało się od głosu, 
nikt nie był przeciw.
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Finał WOŚP już 30 stycznia. Czytaj więcej na str.2  ➤
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Miasto

Bo cia ny na le żą do gru py pta ków od -
la tu ją cych na zi mę do cie płych kra -
jów. Po je dyn cze sztu ki z róż nych 
przy czyn nie wy ru sza ją w po dróż. Tej 
zi my je den z bo cia nów po sta no wił 
spę dzić ten okres w So snow cu z pra -
cow ni ka mi Miej skie go Przed się bior -
stwa Go spo dar ki Od pa da mi. Przez 
kil ka ty go dni pra cow ni cy spół ki ob -
ser wo wa li go, ale pew ne go dnia je den 
z nich zna lazł prze mar z nię te go pta ka 
przy dro dze. Bo cian zo stał prze trans -
por to wa ny do mi ni zoo w Ka zi mie rzu 
Gór ni czym, skąd za bra li go pra cow -
ni cy Le śne go Po go to wia. Tam bę dzie 
mógł do cze kać wio sny. TOS

Niezwykły gość 
w sosnowieckim 
MPGO

reklama

KRÓTKO

• Zakończył się kolejny sezon Sosnowieckiego Roweru Miejskiego. 
Od kwietnia do końca listopada zanotowano 49302 
wypożyczenia jednośladów. Kolejny sezon ruszy 1 kwietnia. 

• W dzielnicach Niwka, Sielec i Kazimierz Górniczy odbyły się 
obchody Barbórki. Zagrała m.in. Sosnowiecka Orkiestra Dęta. 

• Najmłodsi sosnowiczanie po raz kolejny mogli bawić się podczas 
Manufaktury Świętego Mikołaja na placu przed Urzędem Miasta. 
Manufakturze towarzyszył Sosnowiecki Jarmark Świąteczny oraz 
ceremonia zapalenia świateł na miejskiej choince. 

• Na Placu Papieskim odbył się koncert upamiętniający 40. rocznicę 
wprowadzenia stanu wojennego. Wystąpili m.in. Małgorzata 
Ostrowska, Tomasz Organek, Janusz Panasewicz, Martyna 
Jakubowicz i Zbigniew Hołdys. 

• Nowe place zabaw powstały przy sosnowieckich przedszkolach: 
nr 14 na Walcowni, nr 20 na Niwce i w filii w Jęzorze, nr 22 
na Pogoni, nr 29 i 57 na Rudnej, nr 30 na Sielcu oraz nr 34 
na Juliuszu. 

• Policjanci wyjaśniają skutki tragicznego zdarzenia na ul. 
Bohaterów Monte Cassino. Śmieciarka śmiertelnie potrąciła 
tam 54-letnią kobietę.  

• Działa już PsiLądek, czyli wybieg dla psów. Powstał na Starym 
Sosnowcu, między ulicą Królewską a Piłsudskiego. To inwestycja 
z budżetu obywatelskiego. 

• Będąc po pracy post. Marek Żarowiak z Komisariatu II Policji nie 
zapomniał o swojej służbie i zatrzymał złodzieja, który kradł 
z jednej posesji w Zagórzu metalowe słupki ogrodzeniowe. 

• Rozpoczęła się przebudowa mostu w ciągu ulicy Objazdowej 
na Juliuszu. Z tego powodu autobusy linii 220, 221 i 260 kursują 
objazdem. 

• Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia zorganizowało w hali 
sportowej w Zagórzu miejską wigilię dla potrzebujących. TOS 

Tomasz Szymczyk 
 
Gdy przekazywano informację o kolejnym finale 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Sosnowcu, usłyszeliśmy, że jest pani 
sosnowieckim Jurkiem Owsiakiem. Miło było 
usłyszeć takie słowa?  
By ło bar dzo mi ło, bo Ju rek Owsiak to dla 
mnie wzór do na śla do wa nia, bo od trzy -
dzie stu lat ro bi coś wspa nia łe go dla wszyst -
kich nas, nie tyl ko dla dzie ci, bo sprzęt me -
dycz ny tra fia nie tyl ko do szpi ta li dzie cię -
cych, ale wszyst kich szpi ta li. Jest też dla 
mnie wzo rem, bo po tra fi zno sić hejt, któ ry 
się po ja wia.  
 
Pamięta pani swoje pierwsze zetknięcie 
z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy? 
Już od sie dem na stu lat je stem sze fem szta bu 
WOŚP. Pa mię tam, że po de szli do mnie 
moi ucznio wie i za py ta li, czy otwo rzy my 
sztab. Tro chę mnie to na po cząt ku prze ra -
zi ło. Ten pierw szy sztab był bar dzo nie wiel -
ki. Zor ga ni zo wa li śmy im pre zę i li cy to wa li -
śmy w szko le do słow nie wszyst ko, m.in. 
gąb kę w kształ cie kacz ki i pac kę na mu chy. 
Wszyst ko uda ło się sprze dać. 
 
Tegoroczny finał będzie jubileuszowy, bo 
trzydziesty. Odbywać się będzie trochę później 
niż zazwyczaj. Dlaczego? 
To kwe stia te go, że na po cząt ku stycz nia 
z uwa gi na świę ta mo że być wię cej za ka żeń 
ko ro na wi ru sem. Wzo rem ro ku ubie głe -
go 30 stycz nia mo że być bez piecz niej szy, 
dla te go ta ka też by ła de cy zja fun da cji. 
 
Sosnowiec od kilku lat jest miejscem, w którym 
odbywa się finał wojewódzki WOŚP. 
Po raz ko lej ny uda ło nam się zdo być przy -
chyl ność dla wy da rze nia, któ re za pro po no -
wa li śmy fun da cji WOŚP. Bę dą m.in. trans -
mi sje te le wi zyj ne z So snow ca. W tym ro ku 
trans mi to wa ne bę dą wy da rze nia tyl ko z sze -

ściu miast. Znaj dzie się na tej li ście m.in. 
sto li ca Za głę bia.  
 
Co bę dzie się dzia ło na Gór ce Śro dul skiej? 
Przede wszyst kim za pra sza my na kon cer -
ty. Głów ne gwiaz dy to Fe el i Blue Ca fe. 
Wcze śniej na sce nie po ja wią się zespoły 
Po go ria i Se xy Su ici de. O godz. 20 od bę -
dzie się tra dy cyj ne świa teł ko do nie ba. Za -
pra sza my tak że na ko ro wód prze bie rań -
ców. Oso by, któ re lu bią się prze bie rać 
i ma ją kre atyw ne po my sły na prze bra nie, 
ale przede wszyst kim prze bra nie oczu, bo 
w tym ro ku Wiel ka Or kie stra Świą tecz nej 
Po mo cy gra na po trze by dia gno sty ki cho -
rób oczu u dzie ci i le cze nia tych cho rób. 
Chce my promować ten cel w po sta ci ma -
sek na oczy. Oso by, któ re bę dą mia ły naj -
bar dziej kre atyw ne prze bra nia, oczy wi ście 
na gro dzi my. Bę dzie też wie le atrak cji to -
wa rzy szą cych. O godz. 10 przy ron dzie 
Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy 

roz pocz nie się or ga ni zo wa ny przez sto wa -
rzy sze nie Har pa gan bieg „Po licz się z cu -
krzy cą”. Za pla no wa no rów nież po ka zy 
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej, wy stę py 
dzie ci i mło dzie ży z so sno wiec kich szkół 
i przed szko li, ani ma cje dla dzie ci, kier ma -
sze z ga dże ta mi rę ko dziel ni czy mi oraz wie -
le li cy ta cji. Po mie ście bę dzie też jeź dził ko -
lo ro wy au to bus z mo bil ną pusz ką, co po -
win no uła twić miesz kań com kon takt z wo -
lon ta riu sza mi. 
 
Sporo osób choruje, jest na kwarantannie. Jak 
pomóc, jeśli nie będziemy w stanie osobiście 
wrzucić datków do puszki wolontariuszy? 
Za pra sza my do sko rzy sta nia z wir tu al nych 
pu szek. Do dat ko wo wo lon ta riu sze, któ rzy 
bę dą cho dzić z pusz ką, jak i każ dy z nas mo -
że po przez stro nę WOŚP za ło żyć wir tu al ną 
skar bon kę i w ten spo sób przy łą czyć się 
do zbiór ki al bo za si lić skar bon kę swo jej zna -
jo mej czy zna jo me go. 

WOŚP zagra już po raz trzydziesty
Sosnowiec po raz kolejny będzie miejscem, w którym odbywać się będzie wojewódzki finał Wielkiej  
Orkiestry Świątecznej Pomocy. O tym, co będzie się działo 30 stycznia na Górce Środulskiej, rozmawiamy 
z EWELINĄ STASIK, dyrektorką IX LO im. Wisławy Szymborskiej i szefową sosnowieckiego sztabu WOŚP.

Ewelina Stasik (od lewej) kieruje sosnowieckim sztabem WOŚP od 17 lat. 
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KIEDY UZYSKASZ BON?

• Musisz mieszkać wraz z dzieckiem 
na terenie Sosnowca. 

•  Mieć umowę o pracę lub inną pracę 
zarobkową. 

•  Nie możesz przebywać na urlopie 
macierzyńskim, rodzicielskim lub 
wychowawczym. 

• Trzeba zapisać dziecko do niepublicznego 
żłobka lub klubu dziecięcego. 

• Konieczna jest rezygnacja z ubiegania się 
o objęcie dziecka opieką przez jednostkę 
miejską – Zespół Żłobka i Klubów 
Dziecięcych w Sosnowcu.   

• Trzeba złożyć wniosek wraz 
z wymaganymi załącznikami. 

 
Bon zostanie przyznany także, jeżeli nie 
jesteś zatrudniony lub nie wykonujesz 
innej pracy zarobkowej, ponieważ: 
•  jesteś osobą niepełnosprawną w stopniu 

znacznym lub umiarkowanym, 
• kontynuujesz naukę w systemie 

dziennym, 
• odbywasz staż, przygotowanie zawodowe 

lub uczestniczysz w programach 
aktywizacji zawodowej.

Wy sta wa, za ty tu ło wa na „Ład niej”, któ rej wer ni saż od był się 16 
grud nia w Pa ła cu Scho ena Mu zeum w So snow cu, uka zu je w pi -
guł ce 75-let nią hi sto rię Tech ni kum nr 7 Pro jek to wa nia i Sty li za cji 
Ubio ru. Wy da rze nie wpi sa ło się w okrą gły ju bi le usz po wsta nia 
szko ły, któ ry spo łecz ność szkol na, jej ab sol wen ci i sym pa ty cy, świę -
to wa li przez ca ły ubie gły rok.  

Głów ny mi eks po na ta mi na wy sta wie są pro jek ty ubrań, 
przy go to wa ne przez ko lej ne rocz ni ki uta len to wa nych ab sol -
wen tek i ab sol wen tów szko ły na prze strze ni jej ist nie nia. W su -
mie jest ich 75. Go ście, któ rzy przy by li na wy sta wę, mo gli po -
dzi wiać za rów no ory gi nal ne kre acje okre śla ne przez fran cu -
skich sty li stów ja ko hau te co utu re, ale tak że pro jek to we pro po -
zy cje ubrań prêt -á-por ter. Wła ści wie każ dy pre zen to wa ny pro -
jekt wy róż nia się spe cy ficz ną kon struk cją, ory gi nal ną tka ni ną 
oraz czę sto nie ła twą i pre cy zyj ną tech no lo gią wy ko na nia. Do -
dat ko wo na wy sta wie za pre zen to wa no tak że stro je i pro jek ty 

ubrań wy ko na ne przez oso by, któ re współ pra cu ją ze szko łą, 
mię dzy in ny mi przez le gen dar ne go pol skie go pro jek tan ta mo -
dy Je rze go Ant ko wia ka. 

Oso by, któ re wi dzia ły wy sta wę, są pod du żym wra że niem za -
pre zen to wa nych pro jek tów. – Nie zwy kle róż no rod ne, hip no ty -
zu ją ce, a cza sem wręcz osza ła mia ją ce – przy zna je An na Ko nie -
czek. – Od nie któ rych su kien wręcz nie moż na ode rwać oczu. 
Nie ba nal ny krój, for ma i ta pre cy zja wy ko na nia, zwłasz cza 
w przy pad ku stro jów hau te co utu re. Pro jek tan tom i wy ko naw -
com za zdrosz czę ta len tu i pa sji – pod su mo wa ła so sno wi czan ka.  

Wy sta wa zo sta ła przy go to wa na pod kie run kiem na uczy cie lek 
przed mio tów za wo do wych zwią za nych z szy ciem, pro jek to wa niem 
i sty li za cją ubio ru, czy li Lau ry Ho le czek, An ny Bog dzie wicz i Ża -
ne ty Ma ni kow skiej. Te go ro dza ju wy sta wy są przy go to wy wa ne 
nie zwy kle rzad ko. Wy sta wa „Ład niej” ucho dzi za je dy ną do tąd eks -
po zy cję zwią za ną z odzie żą w So snow cu i Za głę biu i jest jedyną te -
go ro dza ju wystawą pre zen to wa ną obec nie w wo je wódz twie 
śląskim. Ko niecz nie trze ba ją zo ba czyć. W so sno wiec kim Mu zeum 
moż na ją oglą dać do 30 stycz nia. ST

Modowe perły błyszczą na wystawie „Ładniej” 
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Rusza sosnowiecki bon żłobkowy
Od tego miesiąca rodzice dzieci w wieku do 3 lat mogą ubiegać się o przyznanie sosnowieckiego bonu żłobkowego. To kolejne 500 plus, tym razem przyznawane przez miasto. 

Sylwia Turzańska 
 
Do tej po ry do ta cja wy pła ca na by ła tyl ko tym 
nie pu blicz nym żłob kom, któ re zo sta ły wy bra -
ne w kon kur sie ofert. Wów czas wspar cie, 
w wy so ko ści 500 zł na dziec ko,  tra fia ło bez po -
śred nio na kon to pla ców ki. W ska li ro ku mia -
sto wy da wa ło rocz nie na ten cel pra wie 3,6 mln 
zł, co po zwa la ło na współ fi nan so wa nie po by tu 
dla ok. 600 dzie ci. No we roz wią za nie po zwo li 
na do fi nan so wa nie po by tu dla ok. 766 dzie ci. 
Wzro śnie tak że kwo ta do ta cji o ko lej ny mi lion. 

Sa mych miejsc w żłob kach już w tym ro ku bę -
dzie pra wie 600, a jesz cze sześć lat te mu by ło 
ich za le d wie 240.   

– Nowe roz wią za nie ozna cza, że ro dzi ce nie 
mu szą mar twić się i szu kać nie pu blicz nej pla -
ców ki, któ ra w kon kur sie otrzy ma ła do fi nan so -
wa nie. Moż na po wie dzieć, że te raz do ta cja bę -
dzie „szła” za dziec kiem – wy ja śnia Ar ka diusz 
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. 

Bon żłob ko wy ma być wspar ciem dla ro dzi -
ców lub opie ku nów dzie ci do lat 3, któ rzy ze 
wzglę du na ak tyw ność za wo do wą lub in ne oko -

licz no ści nie mo gą spra wo wać opie ki nad dziec -
kiem i de cy du ją się na ko rzy sta nie z usług nie -
pu blicz nych żłob ków lub klu bów dzie cię cych. 
– Świad cze nie ma for mę czę ścio wej re kom pen -
sa ty opła ty za po byt dziec ka w nie pu blicz nym 
żłob ku – do da je An na Je dy nak, peł no moc nik 
pre zy den ta ds. fun du szy ze wnętrz nych i po li ty -
ki spo łecz nej.  

Świad cze nie bę dzie wy pła ca ne co mie siąc, 
nie póź niej niż do ostat nie go dnia mie sią ca, 
za któ ry zo sta ło przy zna ne, pod wa run kiem 
udo ku men to wa nia przez ro dzi ca po nie sie nia 
opła ty za po byt dziec ka w pla ców ce nie pu blicz -
nej. Wy so kość bo nu wy no si 500 zł mie sięcz nie 
na każ de upraw nio ne dziec ko, nie wię cej jed nak 
niż wy so kość opła ty za po byt dziec ka w żłob ku 
lub klu bie dzie cię cym, wy ni ka ją ca z za war tej 
umo wy o ob ję cie dziec ka opie ką. 

Wnio ski bę dzie moż na skła dać przez ca ły rok 
ka len da rzo wy, od 1 stycz nia 2022r., w for mie 
pa pie ro wej,  jak i elek tro nicz nej po przez Elek -
tro nicz ną Plat for mę Usług Ad mi ni stra cji Pu -
blicz nej (ePUAP). Wzór wnio sku wraz z za łącz -
ni ka mi znaj du je się w Biu le ty nie In for ma cji Pu -
blicz nej w za kład ce So sno wiec ki Bon Żłob ko -
wy. Do dat ko wo urzęd ni cy Wy dzia łu Po li ty ki 
Spo łecz nej udzie la ją in for ma cji pod ad re sem 
e -ma il: wps@um.so sno wiec.pl oraz nu me ra mi 
te le fo nów: 32 296 23 01 lub 32 296 23 14.

Na wystawie można zobaczyć oryginalne kreacje haute couture, jak 
i propozycje ubrań na co dzień. 

Bon żłobkowy umożliwi dofinansowanie pobytu w niepublicznych żłobkach dla ok. 766 dzieci. 
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Paweł Wojtusiak 
(19862021) 

Ksiądz Sergiusz Dziewiatowski 
(19462021)

Trudno mi w to uwierzyć i niezwykle 
trudno przekazuje się takie 
informacje – napisał 23 grudnia 
na Facebooku prezydent Sosnowca 
Arkadiusz Chęciński, powiadamiając 
o śmierci sosnowieckiego radnego 
Pawła Wojtusiaka. Trudno w to 
uwierzyć, bo Paweł Wojtusiak przez 
cały czas był aktywny, z urzędnikami 
kontaktował się, by załatwić sprawy 
ważne dla mieszkańców Środuli 
i okolic, a wraz z kolegami z Rady 
Miasta nagrywał świąteczną 
piosenkę. Trudno w to uwierzyć, bo 
miał zaledwie 35 lat. 
 
Paweł Wojtusiak był 
absolwentem VI Liceum 
Ogólnokształcącego im. Janusza 
Korczaka. Studiował w Instytucie Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa 
Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Śląskiego, gdzie później 
uzyskał także tytuł doktora nauk 

społecznych w zakresie nauk 
o polityce. Ukończył również studia 
podyplomowe m.in. z zakresu 
pozyskiwania i rozliczania projektów 
finansowanych ze środków Unii 
Europejskiej. Zawodowo spełniał się 
m.in. w branży nieruchomości (był 
prezesem zarządu Czeladzkiego 
Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Sp. z o. o.), prowadził 
również zajęcia ze studentami, 
a społecznie pełniąc mandat radnego 
w Sosnowcu. Pierwszy raz do Rady 
Miasta dostał się w 2010 roku, 
zdobywając 670 głosów. Podczas 
wyborów cztery lata później zebrał 
ich 1163, a w wyborach w 2018 roku 
już 2650. W bieżącej kadencji pełnił 
funkcję współprzewodniczącego 
klubu radnych Koalicja Obywatelska 
Wspólnie dla Sosnowca. Wśród rzeczy, 
które wymieniał jako swoje 
osiągnięcia, był m.in. remont ul. Wita 
Stwosza, budowa kompleksu boisk 
przy dawnym „Roździeniu”, nowy plac 
zabaw przy Przedszkolu nr 51 czy 
inwestycje na Górce Środulskiej. Cały 
czas zabiegał o budowę kanalizacji 
na Środuli Dolnej czy stworzenie 
kompleksowego planu modernizacji 
Konstantynowa. 
 
Prywatnie Paweł Wojtusiak pochodził 
z rodziny od lat związanej ze Środulą. 
Był szczęśliwym mężem i ojcem. Wśród 
swoich pasji wymieniał m.in. piłkę 
nożną i akwarystykę. Uroczystości 
pogrzebowe Pawła Wojtusiaka odbyły 
się 31 grudnia. Zmarły spoczął 
na cmentarzu przy ul. Zuzanny.

Wspaniały człowiek, niepowetowana 
strata, prawdziwy przewodnik 
duchowy – tak wspominają internauci 
księdza Sergiusza Dziewiatowskiego, 
wieloletniego proboszcza 
sosnowieckiej parafii prawosławnej, 
który zmarł 23 grudnia 2021 roku. 
Parafią pw. śww. Wiery, Nadziei, Luby 
i matki ich Zofii zarządzał przez 
prawie czterdzieści lat – od 1979 
do 2018 roku. 
 
Ksiądz Sergiusz Dziewiatowski 
pochodził z Białostoczyzny. Urodził się 
w 1946 roku w Ploskach koło Bielska 
Podlaskiego w rodzinie 
prawosławnego duchownego, 
budowniczego i wieloletniego 
proboszcza Soboru św. Trójcy 
w Hajnówce, księdza Antoniego 
Dziewiatowskiego i matuszki 
Walentyny Dziewiatowskiej. W 1973 
roku ukończył Chrześcijańską 
Akademię Teologiczną w Warszawie, 
a w 1976 roku otrzymał święcenia 
kapłańskie. 1 stycznia 1979 roku objął 
po ks. Wiktorze Rzeckim parafię 

w Sosnowcu. Okazało się, że do jego 
zadań należeć będzie nie tylko 
duszpasterska opieka nad wiernymi, 
ale też konieczność wykonania prac 
remontowych, bo ani w cerkwi, ani 
w budynkach parafialnych żadnych 
poważniejszych prac nie wykonywano 
od czasów wojny. Dzięki 
zaangażowaniu ks. Sergiusza 
na początku lat osiemdziesiątych, 
mimo trudności w zaopatrzeniu 
w materiały budowlane, udało się 
rozpocząć generalny remont świątyni 
zakończony w październiku 1983 roku. 
Na lata pracy ks. Dziewiatowskiego 
w Sosnowcu przypadł też duży rozwój 
parafii. Zaczęły odbywać się tutaj 
również koncerty muzyki cerkiewnej. 
Pracując w Sosnowcu, utrzymywał też 
ekumeniczne stosunki z duchownymi 
innych wyznań. Uznając te zasługi, 
Synod Biskupów Polskiego 
Autokefalicznego Kościoła 
Prawosławnego odznaczył ks. 
Sergiusza Złotą Palicą, Krzyżem 
z Ozdobami, Orderem św. Marii 
Magdaleny oraz Prawem Noszenia 
Mitry. Od 1994 roku ks. Dziewiatowski 
był też kapelanem w Prawosławnym 
Ordynariacie Polowym Wojska 
Polskiego. Pełnił też funkcję dziekana 
okręgu krakowskiego diecezji łódzko-
poznańskiej. Funkcję proboszcza 
parafii prawosławnej w Sosnowcu ks. 
Dziewiatowski pełnił do 2018 roku, 
kiedy to przeszedł w stan spoczynku. 
Zmarł 23 grudnia w godzinach 
wieczornych. Został pochowany  
27 grudnia na cmentarzu 
prawosławnym przy ul. Smutnej. 
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Szansa na zdrowie i lepsze życie
Pierwszą w historii Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w restrukturyzacji operację kręgosłupa przeprowadził jeszcze w ubiegłym roku zespół chirurgów 
pod kierunkiem dr n. med. Bogdana Wójcika i dr Rafała Sadło. Operacja 69-letniej pacjentki powiodła się. Tym samym nowy rozdział w historii szpitala został rozpoczęty. 
Wysokospecjalistyczne zabiegi chirurgiczne stały się dostępne dla pacjentów. 

Sylwia Turzańska 
 
– Pod da na ope ra cji pa cjent ka zgło si ła się do nas 
z kry tycz nym uci skiem na struk tu ry neu ro lo -
gicz ne, któ re po wo do wa ły, że by ła prak tycz nie 
wy łą czo na z nor mal ne go funk cjo no wa nia. 
W prze szło ści ko bie ta prze szła już po dob ny za -
bieg, jed nak do szło do zde sta bi li zo wa nia ele -
men tu i na si le nia zmian cho ro bo wych – mó wi 
dok tor Ra fał Sa dło, chi rurg or to pe da prze pro -
wa dza ją cy ope ra cję. 

Ope ra cja po le ga ła na usu nię ciu zde sta bi li zo -
wa ne go im plan tu, na stęp nie wy ko na niu la mi -
nek to mii, czy li otwar ciu ka na łu krę go we go 
oraz wy cię ciu ele men tów z ka na łu krę go we go, 
któ re by ły przy czy ną uci sku na struk tu ry neu -
ro lo gicz ne. W ce lu sta bi li za cji krę go słu pa 69-
lat ki krę gi po łą czo ne zo sta ły śru ba mi ty ta no -
wy mi. 

– Ope ra cja trwa ła trzy i pół go dzi ny. Dzię ki za -
bie go wi pa cjent ka zy ska ła no wy kom fort po ru -
sza nia się. Obec nie jej stan jest bar dzo do bry, a sa -
ma jest bar dzo za do wo lo na z uzy ska ne go efek tu. 
Te raz po zo sta je pra ca z re ha bi li tan tem, któ ry po -
mo że jej po wró cić do peł nej spraw no ści – do da je 
dr n. med. Bog dan Wój cik, dy rek tor me dycz ny 
so sno wiec kie go szpi ta la i or dy na tor od dzia łu. 

Chi rur gia or to pe dycz na w So sno wiec kim 
Szpi ta lu Miej skim wkro czy ła na no wy po -
ziom. Od te raz pa cjen ci, któ rzy zma ga ją się 
z po waż ny mi scho rze nia mi krę go słu pa, m.in. 
dys ko pa tia mi, krę go zmy ka mi, ura za mi czy 
cho ro ba mi no wo two ro wy mi, unie moż li wia ją -
cy mi im nor mal ne po ru sza nie się, bę dą mo gli 
pod dać się le cze niu chi rur gicz ne mu 
pod okiem naj lep szych spe cja li stów z za kre su 
or to pe dii. Co raz wię cej osób zma ga się z róż -
no rod ny mi pro ble ma mi w ob rę bie krę go słu pa. 
Czę sto przy czy na mi są za rów no pra ca biu ro -
wa i sie dzą cy tryb ży cia, jak i cięż ka pra ca fi -
zycz na. Ze scho rze nia mi krę go słu pa bo ry ka ją 
się tak że oso by, któ re… zbyt in ten syw nie 
upra wia ją sport.  

– Te go ty pu ope ra cje są szan są na przy wró ce -
nie zdro wia i kom for tu ży cia dla wie lu pa cjen tów 
zma ga ją cych się z za awan so wa ny mi scho rze nia -
mi krę go słu pa. Cie szy my się, że wśród na szych 
le ka rzy są ce nie ni eks per ci w tej dzie dzi nie, dr n. 
med. Bog dan Wój cik i dr Ra fał Sa dło, dzię ki 
którym mo gli śmy wdro żyć ten no wy typ za -
awan so wa nych ope ra cji i do sko na lić się z my ślą 
o na szych pa cjen tach – pod su mo wa ła Ane ta 
Kaw ka, pre zes So sno wiec kie go Szpi ta la Miej -
skie go Sp. z o.o. 

reklama

Pierwsza, zakończona sukcesem, operacja kręgosłupa, przeprowadzona w sosnowieckim szpitalu,  
trwała trzy i pół godziny. 
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Ostat ni żoł nierz Ke dy wu AK, 98 – let ni mjr 
Zdzi sław Mie rze jew ski, zo stał mia no wa ny 
podpułkownikiem przez płk Mar ka Ma jo chę, 
Sze fa Wo je wódz kie go Szta bu Woj sko we go 
w Ka to wi cach. Uro czy stość od by ła się 17 
grud nia w Pałacu Schoena Mu zeum w So -
snow cu.  

De cy zję o awan sie na ko lej ny sto pień hie rar -
chii woj sko wej wy dał Ma riusz Błasz czak, mi ni -
ster obro ny na ro do wej.  

Ppłk Zdzi sław Mie rze jew ski, pseu do min  
„Ga weł”, za pi sał pięk ną i chlub ną kar tę pol skiej 
hi sto rii. Uro dził się w 1923 ro ku w So snow cu 
w ro dzi nie o sil nych tra dy cjach pa trio tycz nych. 
Je go oj ciec był le gio ni stą i brał udział w woj -
nie 1920 ro ku.  

Ppłk Zdzi sław Mie rzejw ski jest ab sol wen -
tem Li ceum im. Sta ni sła wa Sta szi ca w So -
snow cu. Pod czas oku pa cji zo stał wy wie zio ny 
na przy mu so we ro bo ty do Nie miec. W la -
tach 1942 – 1945 brał czyn ny udział w wal -
kach z hi tle row skim oku pan tem w So sno wiec -
kim Puł ku Pie cho ty Ar mii Kra jo wej – II Ba -
ta lio nie Sta ni sła wa Pia sec kie go ps. „Szczy -
gieł”, na stęp nie w II Kom pa nii Gier czyń skie -
go – pseudonim „Żbik”.  Wal czył w od dzia le 
dy wer syj no –par ty zanc kim Kedywu Ar mii 
Kra jo wej, w wy ni ku cze go od niósł ran ny. 
Po woj nie ukoń czył Po li tech ni kę Ślą ską 
na Wydziale Budownictwa.  

W uro czy sto ści wzię li udział m.in. ks. biskup 
Grze gorz Ka szak, Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy -
dent So snow ca, ks. dr Mi chał Bor da, ka pe lan 
ŚZŻAK, prof. Da riusz Na wrot, ppłk Woj ciech 
Ba ka larz, Ko men dant WKU Bę dzin, mjr Ja cek 
Łu ka sik, szef Wy dzia łu Pla no wa nia i Ad mi ni -
stro wa nia Re zer wa mi, ppłk Da niel Ba ron, do -
wód ca Bry ga dy Obro ny Te ry to rial nej w Cie -
szy nie. Szkol ne Klu by Hi sto rycz ne im. AK re -
pre zen to wa li ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej 
nr 10 im. Or ła Bia łe go z dy rek tor ką szko ły, 
Mał go rza tą Wierz bic ką. ST 

Mianowany do stopnia 
podpułkownika

Mjr Zdzisław Mierzejewski odebrał nominację na 
stopień podpułkownika. 
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Ca ri tas Die ce zji So sno wiec kiej w pro jek cie 
do fi nan so wa nym ze środ ków Mi ni ster stwa 
Ro dzi ny i Po li ty ki Spo łecz nej w ra mach pro -
gra mu wie lo let nie go na rzecz Osób Star -
szych „Ak tyw ni+” na la ta 2021-2025, 
w ubie głym ro ku za pro po no wał se nio rom, 
urodzonym przed 1961r. wspa nia łą „ku ra -
cję od mła dza ją cą”. Wy rów nu jąc wie dzę 
i na dą ża jąc za roz wo jem tech no lo gii, pra co -
wa li śmy pod ha słem „Nie płacz, że sta rość, 
nie płacz, że lat ka, zdo bądź z na mi ty tuł no -
wo cze sne go Dziad ka”, o bab ciach nie za po -
mi na jąc. Od by li śmy pra wie 300 go dzin 
spo tkań, od czy tów, warsz ta tów, któ re sprzy -
ja ły pięk nej in te gra cji, pod czas wy cie czek 
Szla kiem Or lich Gniazd lub do Ko pal ni So li 
w Wie licz ce. W sal ce, przy ul. Kor cza ka 5 
w So snow cu, w sie dzi bie Ca ri tas Die ce zji 
So sno wiec kiej, od by wa ły się za ję cia tre nu -
ją ce pa mięć, ćwi cze nia fi zy ko te ra peu tycz -
ne, uspraw nia ją ce ruch, warsz ta ty kom pu -
te ro we i „ta ble to wo/smart fo no wy za wrót 
gło wy”. Se nio rzy po zna wa li za gad nie nia 
eko no micz no -praw ne, do ty czą ce praw kon -
su men tów oraz uczy li się aser tyw no ści, czy -
li sztu ki od ma wia nia. Po mo cą słu ży li im 
spe cja li ści: praw nik, die te tyk kli nicz ny i psy -
cho log. Se nio rzy, pod opiecz ni i współ pra -

cow ni cy Pa ra fial nych Ze spo łów Ca ri tas mie -
li moż li wość sko rzy sta nia z cie ka wych za -
jęć, nie tyl ko w So snow cu. Oso bom, ja ko pa -
na ceum na sa mot ność, przez pan de mię po -
zba wio nych czę sto kon tak tu z ro dzi ną, m.in. 
w Za kła dzie Opie kuń czo -Lecz ni czym w Bę -
dzi nie lub Schro ni sku dla Bez dom nych, 
Noc le gow ni w Bę dzi nie i Dą bro wie Gór ni -
czej, za pro po no wa no za ję cia z wi de oro -
zmów przez urzą dze nia ta kie jak ta blet czy 
smart fon. Aby sła by wzrok nie był prze szko -
dą dla mi ło śni ków li te ra tu ry, za chę ca li śmy 
z lek to rem do „czy ta nia słu chem”. Na za ję -
ciach se nio rzy po zna wa li za le ty au dio bo ok -
-ów, a na wet spró bo wa li na grać wła sne. 
Tak że w Dzien nym Do mu Se nior+ w Ol ku -
szu za ję cia zna la zły wie lu zwo len ni ków, na -
wet wśród pra wie 100-lat ków. Dzię ku je my 
na szym se nio rom za sys te ma tycz ne uczest -
nic two. Cie szy my się, że po nad 150 osób 
sko rzy sta ło z pro po no wa nych pro gra mów. 
Prze pięk ne wspo mnie nia z prze ży te go cza -
su uwiecz ni li śmy na fo to gra fiach i na gra -
niach z za jęć. Za chę ca my do obej rze nia re -
la cji na stro nie: www.so sno wiec.ca ri tas.pl. 
Moc no od czu wal ny nie do syt, z pew no ścią 
bę dzie za spo ko jo ny w 2022r., pod czas kon -
ty nu acji pro jek tu w ra mach pro gra mu wie -
lo let nie go na rzecz osób star szych na la -
ta 2021-2025, współ fi nan so wa ne go ze 
środ ków Mi ni ster stwa Ro dzi ny i Po li ty ki 
Spo łecz nej.

Pod su mo wa nie pro jek tu „Ak tyw ni+”
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Z myślą o godnej starości

Krzysztof Polaczkiewicz 
 
– Mi sją so sno wiec kich do mów po mo -
cy spo łecz nej jest za pew nie nie miesz -
kań com wa run ków do bez piecz ne go 
i god ne go ży cia, in tym no ści, wol no ści 
oraz umoż li wie nie roz wo ju oso bo wo ści 
i usa mo dziel nie nia na mia rę ich moż li -
wo ści w wa run kach od po wia da ją cych 
god no ści czło wie ka – pod kre śla An -
na Je dy nak, peł no moc nik pre zy den ta 
So snow ca m.in. ds. zdro wia i po mo cy 
spo łecz nej. 

Dom Po mo cy Spo łecz nej nr 1 mie -
ści się przy ul. An der sa, z ko lei DPS nr 2 
przy ul. Ja giel loń skiej. – Za pew nia my 
miesz kań com ca ło do bo wą opie kę 
oraz  za spo ka ja my po trze by by to we, 
opie kuń cze, wspo ma ga ją ce,  edu ka cyj ne 
w za kre sie i for mach wy ni ka ją cych z in -
dy wi du al nych po trzeb miesz kań ców. 
Do my Po mo cy Spo łecz nej to in sty tu cje 
opie kuń cze, któ re w spo łe czeń stwie zbyt 
czę sto po strze ga ne są pe jo ra tyw nie. Krą -
żą o nich licz ne le gen dy, któ re są krzyw -
dzą ce za rów no dla per so ne lu, jak i dla 
pod opiecz nych  tych pla có wek. Nie tra -
fia ją tu taj oso by przy pad ko we, ale  ta kie, 
któ re wy ma ga ją na szej, czę sto in ten syw -
nej i wie lo aspek to wej opie ki w co dzien -
nym ży ciu. Per so nel zaś to lu dzie, któ rzy 
w spo sób pro fe sjo nal ny sta ra ją się za -
pew nić re ali za cję pod sta wo wych po -
trzeb oraz umoż li wia ją ak ty wi za cję osób 
w po de szłym wie ku, w ży ciu spo łecz no -
ści do mu – tłu ma czy Elż bie ta Ma tusz -
czyk, dy rek tor ka DPS nr 1. 

– Spo łe czeń stwo oce nia ne ga tyw nie 
pro ces sta rze nia się i lu dzi w star szym 
wie ku. Naj częst szy mi po glą da mi wo -
bec osób star szych są te mó wią ce o ich 
nie spraw no ści, ne ga tyw nym po dej ściu 
do ży cia i lu dzi, bier no ści, nie chę ci, 
izo la cji, kon ser wa ty zmie. Więk szość 
ste reo ty pów funk cjo nu ją cych w spo łe -
czeń stwie utoż sa mia sta rość z wi zją 
klę ski, gdzie oso ba star sza re zy gnu je 
z pra cy za wo do wej, peł nie nia ról spo -
łecz nych oraz przy jem no ści. Ste reo ty -
py te nie ste ty są krzyw dzą ce i fałszują 
rze czy wi sty ob raz se nio rów i do mów 
po mo cy spo łecz nej. Zbyt nie uprasz -
cza nie, wszech obec ne ge ne ra li za cje 
po mi ja ją istot ne kwe stie pro ro zwo jo -
we i pro ja ko ścio we sta ro ści.  Prze ciw -
sta wia jąc się wy żej wy mie nio nym ste -
reo ty pom, per so nel Do mu Po mo cy 
Spo łecz nej nr 2 po dej mu je sze reg dzia -
łań ma ją cych na ce lu po ka za nie fak -
tycz ne go, po zy tyw ne go wi ze run ku se -
nio rów za miesz ku ją cych nasz dom. 
Na si miesz kań cy to oso by po sia da ją ce 
bo gac two wie dzy, mą dro ści i umie jęt -
no ści, to wzór do świad czeń i ta len tów 

– pod kre śla z ko lei Ja dwi ga Sio dłak, 
dy rek tor ka DPS nr 2. 

So sno wiec kie DPS-y miesz czą się 
w bu dyn kach po zba wio nych ba rier ar -
chi tek to nicz nych z roz bu do wa nym za -
ple czem sa ni tar nym. Obec nie są one 
do mem dla po nad 150 osób. Miesz ka ją 
oni w po ko jach jed no lub dwu oso bo -
wych. – Do do mu kie ro wa ne są oso by 
na pod sta wie de cy zji Miej skie go 
Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w So -
snow cu. Pra wo do umiesz cze nia w pla -
ców ce przy słu gu je oso bie wy ma ga ją cej 
ca ło do bo wej opie ki z po wo du wie ku, 
cho ro by lub nie peł no spraw no ści, któ ra 
nie jest w sta nie sa mo dziel nie funk cjo -

no wać w do tych cza so wym śro do wi sku, 
z ra cji bra ku moż li wo ści za pew nie nia 
jej nie zbęd nej po mo cy w for mie usług 
opie kuń czych – pod kre śla Sa bi na Sta -
nek, na czel nik Wy dzia łu Po li ty ki Spo -
łecz nej UM w So snow cu. 

W za kre sie usług opie kuń czych 
DPS-y za pew nia ją opie kę le kar ską 
i pie lę gniar ską oraz nie zbęd ną po moc 
w za ła twia niu spraw oso bi stych. 
– Opie ka nad oso ba mi star szy mi to 
przede wszyst kim po moc w re ali za cji 
po trzeb ży cio wych. Dla oso by star szej 
bar dzo waż ny jest dru gi czło wiek, moż -
li wość ko mu ni ko wa nia się z nim, 
utrzy my wa nie kon tak tów z ro dzi ną. 
Re ali za cja usług wspo ma ga ją cych na -
stę pu je po przez umoż li wie nie udzia łu 
w te ra pii za ję cio wej, pod no sze nie 
spraw no ści i ak ty wi zo wa nie miesz kań -
ców – mó wi Ja dwi ga Sio dłak. 

– Wie my, że na po pra wę spraw no -
ści fi zycz nej i psy chicz nej do brze wpły -
wa uśmiech, po zy tyw ny na strój, brak 
nu dy i mo no to nii. Dla te go roz wi ja my 
for my te ra pii za ję cio wej, aby uak tyw nić 
pod opiecz nych przez wy ko ny wa nie 
róż nych czyn no ści. Świę tu je my wspól -
nie uro dzi ny i imie ni ny, w któ rych bie -
rze rów nież udział ro dzi na. For my te ra -
pii do sto so wu je my do po ry ro ku. Wio -
sną i la tem spo ty ka my się w ogro dzie, 
gdzie or ga ni zu je my pik ni ki, fe sty ny, 
gril lo wa nie oraz bie sia do wa nie. Dba my 
i kul ty wu je my tra dy cję świąt i in nych 
waż nych uro czy sto ści. Gwa ran tu je my 
ak tyw ne spę dza nie wol ne go cza su, 
dzię ki te ra pii za ję cio wej oraz pro wa dzi -
my zróż ni co wa ne for my za jęć do sto so -
wa nych do wie ku, moż li wo ści psy cho -
fi zycz nych i za in te re so wań miesz kań ca. 
Na le żą do nich: za ję cia świe tli co we, za -
ję cia pla stycz ne, za ję cia ku li nar ne, bi -
blio te ra pia i fil mo te ra pia. Du żym za in -
te re so wa niem cie szą się co dzien na gim -
na sty ka gru po wa i in dy wi du al na – do -
da je z ko lei Elż bie ta Ma tusz czyk. 

DPS-y za pew nia ją do stęp do spe -
cja li stycz nych usług psy cho lo gicz nych, 
le ka rzy pierw sze go kon tak tu oraz spe -

cja li stów, a tak że re ha bi li ta cji i co dzien -
nej opie ki pie lę gniar skiej. 

– Każ dy miesz ka niec trak to wa ny jest 
in dy wi du al nie, z na le ży tym sza cun kiem 
i po sza no wa niem je go god no ści. Dzia ła 
u nas Ra da Miesz kań ców, któ ra re pre -
zen tu je wszyst kich i dzia ła w ich imie -
niu, współ pra cu jąc z dy rek to rem i pra -
cow ni ka mi do mu. Po przez na szą dzia -
łal ność opie kuń czą i co dzien ną ak tyw -
ność za wo do wą, sta ra my się ła mać szko -
dli we spo łecz nie mi ty o do mach po mo -
cy spo łecz nej, po ko ny wać uprze dze nia 
i ste reo ty py, któ re przyj mo wa ne w spo -
sób bez re flek syj ny, mo gą dy stan so wać 
se nio rów i ich bli skich w kwe stii  de cy zji 
o za miesz ka niu w pla ców ce opie kuń czej. 
Nie jed no krot nie sy tu acja ta przy no si 
wie le nie ko rzyst nych skut ków dla oso by 
wy ma ga ją cej opie ki, opóź nia pro fe sjo -
nal ną in ter wen cję so cjal no -by to wą, lecz -
ni czą, te ra peu tycz ną, i re ha bi li ta cyj ną 
– za zna cza dy rek tor Ma tusz czyk. 

Każ de go dnia pra cow ni cy DPS-ów 
stwa rza ją miesz kań com god ne wa run ki 
prze ży wa nia sta ro ści. 

– W bie żą cej dzia łal no ści zde cy do -
wa nie opo wia da my się za teo rią ak tyw -
ne go try bu ży cia lu dzi w wie ku po de -
szłym. Re ali zu je my nasz pro gram po -
przez za spa ka ja nie po trzeb kul tu ral -
nych, es te tycz nych, du cho wych. Nie  
mniej waż ne jest rów nież utrzy ma nie 
do brej kon dy cji fi zycz nej oraz ak tyw ny 
udział w ży ciu spo łecz nym. Ak ty wi za -
cja osób star szych oraz pra wi dło wa or -
ga ni za cja za jęć i cza su wol ne go sta no wi 
źró dło roz wo ju miesz kań ców na sze go 
do mu. W pro ce sie ak ty wi za cji pra cow -
ni cy zwra ca ją uwa gę na in dy wi du al ne 
ce chy każ dej oso by, ta kie jak: wiek, za -
in te re so wa nia, stan psy chicz ny, sa mo -
po czu cie i oso bo wość. Ofer ta róż no -
rod nych usług świad czo nych se nio rom 
w na szym do mu pro mu je po zy tyw ny 
wi ze ru nek po mo cy spo łecz nej i przy -
czy nia się do rze tel ne go, sku tecz ne go 
i pro fe sjo nal ne go wspar cia osób wy ma -
ga ją cych po mo cy – pod su mo wa ła dy -
rek tor Sio dłak. 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie 
można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. To sucha, pozbawiona emocji 
informacja dotycząca tego, kto i dlaczego trafia do domu pomocy społecznej. W poniższym artykule postaramy się na przykładzie Domów Pomocy Społecznej 
w Sosnowcu pokazać ich prawdziwe oblicze. Obecnie w naszym mieście znajdują się dwie takie placówki. 

Zajęcia aktywizujące są niezwykle ważne dla mieszkańców DPS-ów.  
Na zdjęciu mieszkanki domu przy ul. Jagiellońskiej.

Często okazuje się, że starsze osoby po latach odkrywają talenty, o których do tej pory 
nie miały pojęcia.

Pandemia to szczególnie trudny czas dla 
pensjonariuszy domów pomocy 
społecznej. Ruch na świeżym powietrzu ma 
ogromne znaczenie w codziennym życiu. 

Budynek Domu Pomocy Społecznej nr 1 przy ul. Andersa w Sosnowcu. 

arc
arc

arc

arc
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Co robią zimą pszczoły z Sosnowca?
Sosnowiec razem z włoskim Bergamo, chorwackim Osijekiem i bułgarskim Banskiem jest jednym z uczestników międzynarodowego projektu BeePathNet, którego 
celem jest tworzenie w miastach przyjaznego środowiska dla pszczół. O projekcie i o życiu pszczół opowiada KRZYSZTOF POPPE ze stowarzyszenia Śląskie Miody – 
Pasieki Miejskie, które również jest partnerem projektu.

Tomasz Szymczyk 
 
Czym zajmują się pszczoły zimą przy takiej pogodzie jak teraz? 
Wbrew te mu, co mo gło by się wy da wać, nie śpią podczas zimy. Po to 
wła śnie zbie ra ją nek tar z kwia tów od wio sny do je sie ni, la ta ją 
po kwiat kach i pro du ku ją miód, że by zi mą mieć za pa sy i mieć co jeść. 
Zi mą pszczo ły two rzą tzw. kłąb. Przy tu la ją się moc no do sie bie, 
a w cen trum kłę bu jest kró lo wa. W ten spo sób wza jem nie się ogrze -
wa ją i po dob nie jak u pin gwi nów, te, któ re zmar z ły na ze wnątrz, 
wcho dzą do środ ka, a te któ re by ły w środ ku, prze cho dzą na ze wnątrz. 
Tak jest przez ca łą zi mę aż do wio sny. Kie dy tem pe ra tu ra na ze wnątrz 
się ga oko ło 10 stop ni, pierw sze pszczo ły wy cho dzą po za ul. 
 
Tak samo zimę spędzają sosnowieckie pszczoły z pasiek zlokalizowanych 
m.in. na Teatrze Zagłębia czy na Pałacu Schoena. 
W So snow cu ma my obec nie dwie pa sie ki. Rze czy wi ście, jed -
na znaj du je się na da chu Te atru Za głę bia, a dru ga na ta ra sie Pa ła -
cu Scho ena. Do pa siek za pra sza my zwłasz cza dzie ci. Sta ra my się 
im mó wić o tym, co za wdzię cza my pszczo łom. Dzie ci prze bie ra -
my w blu zy pszcze lar skie i ra zem za glą da my do praw dzi we go ula. 
Po ka zu je my, że pszczół wca le nie trze ba się bać.  
 
Miasto z dużym ruchem, spalinami itd. jest dobrym miejscem dla 
organizowania takich pasiek? 
Mia sto jest czę sto ta kim sa mym śro do wi skiem dla pszczół jak in -
ne ob sza ry, a czę sto jest na wet śro do wi skiem lep szym ze wzglę du 
na to, że nie ma my w mie ście opry sków i pe sty cy dów. W mie ście 

nie sto su je się rów nież na wo zów sztucz nych. Co raz czę ściej 
w mie ście mo że my spo tkać rów nież łą ki kwiet ne. W tym ro ku ta -
kie łą ki po wsta ły rów nież w So snow cu. 
 
Miejskie pasieki są częścią większego projektu, w którym udział bierze 
Sosnowiec. Co to za projekt i jaki ma cel? 
Ja ko sto wa rzy sze nie Ślą skie Mio dy – Pa sie ki Miej skie wspól nie 
z mia stem So sno wiec za an ga żo wa li śmy się w pro jekt BeePathNet. 
To kon ty nu acja pro jek tu i po le ga na tym, że mia sta part ner skie wy -
mie nia ją się do świad cze niem w za kre sie two rze nia śro do wi ska 
miej skie go przy ja zne go dla pszczół i in nych owa dów za py la ją cych. 
Trze ba pa mię tać, że pszczo ła to tak na praw dę oko ło 470 ga tun ków 
w ca łej Pol sce. Sta ra my się po przez edu ka cję do trzeć do dzie ci. 

Uświadamianie znaczenia pszczół jest bardzo ważne, 
 bo bez pszczół nie będzie przecież życia. 
Pszczo ły ko ja rzy my głów nie z mio dem, ale trze ba pa mię tać, że 
pszczo łom za pew nia my wa rzy wa i owo ce. Dzię ki pszczo łom ma -
my tak na praw dę co jeść. Oko ło 70 pro cent wszyst kich ro ślin za -
py la nych przez owa dy da je nam oko ło 90 pro cent żyw no ści. Gdy -
by śmy chcie li w sa mej tyl ko Unii Eu ro pej skiej wy ce nić pra cę 
pszczół, to rocz nie by ło by to oko ło 150 mi liar dów eu ro. Gdy by nie 
pszczo ły, zo sta ły by nam ro śli ny wia tro pyl ne. Je dli by śmy co dzien -
nie ziem nia ki, ku ku ry dzę i zbo ża. 
 
Warto też pamiętać o leczniczych właściwościach miodu, 
 a to kolejna korzyść z obecności pszczół wokół nas. 
Miód przede wszyst kim wzmac nia na szą od por ność. Pszczo ły ko -
ja rzy my głów nie z mio dem, ale trze ba pa mię tać też o ta kich pro -
duk tach jak py łek pszcze li, pro po lis, któ ry ma cu dow ne wła ści wo -
ści rów nież w zwal cza niu ko mó rek gle ja ka, ale też wła ści wo ści 
prze ciw grzy bicz ne i prze ciw za pal ne. Zwłasz cza w okre sie je sien -
no -zi mo wym po win ni śmy miód spo ży wać, aby po pra wić na szą 
od por ność. 
 
Jak rozpoznać dobry miód na półce sklepowej? 
Naj le piej mio dy ku po wać bez po śred nio ze spraw dzo ne go źró -
dła, czy li u pszcze la rza. Każ dy na tu ral ny miód po wi nien się 
kry sta li zo wać, czy li po wi nien przejść z for my płyn nej to for my 
sta łej. To świad czy o tym, że miód jest praw dzi wy i nie zo stał 
prze grza ny. 

reklama

Jak przyznaje Krzysztof Poppe, miasto jest dla pszczół czasem nawet 
lepszym środowiskiem niż inne obszary. 

Tom
asz Szym

czyk
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GODZINY ODJAZDÓW

Godziny odjazdów ze stacji Sosnowiec Kazimierz 
do Katowic: 5.04 (z Sędziszowa, pon.-pt.), 5.58 
(z Sędziszowa, codz.), 6.29 (z Kozłowa, pon.-
pt.), 7.06 (z Kozłowa, sob.-niedz.), 7.06 (ze 
Sławkowa, pon.-pt.), 8.00 (z Kielc, codz.), 10.01 (ze 
Sławkowa, codz.), 11.00 (z Kozłowa, pon.-pt.), 11.59 
(ze Sławkowa, codz.), 13.00 (z Kozłowa, codz.), 14.07 
(z Sędziszowa, codz.), 15.19 (ze Sławkowa, pon.-
pt.), 16.09 (z Kozłowa, pon.-pt.), 16.33 (ze Sławkowa, 
sob.-niedz.), 17.49 (z Buska-Zdroju, codz.), 19.00 (ze 
Sławkowa, codz.). Ze stacji Sosnowiec Porąbka, 
Sosnowiec Dańdówka i Sosnowiec Południowy 
pociągi odjeżdżać będą od kilku do kilkunastu 
minut później. 
Odjazdy z Katowic w kierunku Sosnowca 
Kazimierza: 5.52 (do Sławkowa, pon.-pt.), 6.38 
(do Kozłowa, pon.-pt.), 6.38 (do Sławkowa, sob.-
niedz.), 7.26 (do Sędziszowa, codz.), 7.52 
(do Sławkowa, pon.-pt.), 8.33 (do Kozłowa, 
codz.), 9.43 (do Buska-Zdroju, codz.), 10.42 
(do Sławkowa, codz.), 12.20 (do Kozłowa, pon.-
pt.), 13.40 (do Sławkowa, codz.), 14.25 
(do Sędziszowa, codz.), 15.30 (do Sędziszowa, 
codz.), 16.22 (do Sławkowa, pon.-pt.), 16.53 
(do Kozłowa, pon.-pt.), 17.31 (do Sławkowa, sob.-
niedz.), 19.20 (do Kielc, codz.).

Nowe połączenia już na torach
Mieszkańcy okolic ul. Jagiellońskiej, Dańdówki, Porąbki i Kazimierza Górniczego od połowy grudnia zyskali nowe połączenia kolejowe na trasie Katowice-Sławków.  
Do tej pory pociągów w ciągu doby było kilka, teraz jadą średnio co godzinę. Są też atrakcyjne oferty biletowe.

Tomasz Szymczyk 
 
Or ga ni za to rem ko mu ni ka cji ko le jo wej w re -
gio nie jest za rząd wo je wódz twa, ale część po -
łą czeń jest do fi nan so wy wa na przez Gór no ślą -
sko -Za głę biow ską Me tro po lię. W po rów na -
niu z 2019 ro kiem w ro ku 2022 do fi nan so wa -
nie ze stro ny GZM do pa sa żer skiej ko mu ni -
ka cji ko le jo wej wzro sło z 1,2 mln zł aż do 17,1 
mln zł. O ile w 2019 ro ku Me tro po lia do fi nan -
so wy wa ła 15 po łą czeń, to w 2022 do fi nan so -
wa nie obej mu je 101 po łą czeń. 

– My śle li śmy o tym, że li nia w kie run ku 
Sław ko wa i da lej Ol ku sza ob słu gi wa na przez 
spół kę Po lre gio ucie ka ła nam z ho ry zon tu dzia -
łań, dla te go po sta no wi li śmy przede wszyst kim 
włą czyć Po lre gio do sys te mu wspól ne go bi le tu 
me tro po li tal ne go. Uwa ża li śmy też, że sie dem 
par po łą czeń w dni ro bo cze nie by ło do sta tecz -
nie do brą ofer tą, dla te go po sta no wi li śmy ją 
wzmoc nić. Śred nio raz na go dzi nę w cią gu dnia 
je dzie te raz po ciąg, co umoż li wia miesz kań com 
du żo spraw niej sze do tar cie do pra cy czy do mu 
– mó wi Woj ciech Din ges z Gór no ślą sko -Za -
głę biow skiej Me tro po lii. 

Po cią giem ze sta cji So sno wiec Ka zi mierz 
do cen trum Ka to wic do stać się moż na na wet 
w oko ło 25 mi nut (czas po dró ży wa ha się 

z uwa gi na to, że li nia jest jed no to ro wa, a po -
cią gi mo gą ocze ki wać na mi jan kach na sta cjach 
So sno wiec Dań dów ka lub So sno wiec Po łu -
dnio wy). Dla po rów na nia au to bus li nii M4 
z przy stan ku Ka zi mierz Ko pal nia na ul. Skar gi 
w Ka to wi cach roz kła do wo je dzie aż 45 mi nut. 
Atrak cyj na jest rów nież ofer ta bi le to wa. Ca ła 
li nia Ka to wi ce -Sław ków zo sta ła ob ję ta czer -
wo ną ta ry fą me tro po li tal ną. Mie sięcz ny bi let 
nor mal ny kosz tu je 179 zło tych, a ulgo wy 89,50 

zło tych. Ta ki bi let waż ny jest nie tyl ko na po -
ciąg, ale też na au to bus czy tram waj, by pod je -
chać do któ re goś z so sno wiec kich dwor ców lub 
w Ka to wi cach do je chać do ce lu po dró ży od da -
lo ne go od dwor ca. Moż na też za ku pić jed no -
ra zo wy bi let 24h+ko lej. Bi let w ce nie 15 zł 
(nor mal ny) lub 7,50 zł (ulgo wy) będzie obo -
wią zy wać przez 24 go dzi ny od mo men tu za -
ku pu lub ak ty wa cji w po cią gach, tram wa jach 
i au to bu sach.

Z dworca Sosnowiec Południowy odjeżdża teraz znacznie więcej pociągów.

reklama reklama

Tom
asz Szym

czyk

Wy kaz lo ka li użyt ko wych i ga ra ży wraz 
z po da niem ad re su, po wierzch ni użyt ko wej, 
wy po sa że nia tech nicz ne go lo ka lu oraz wy so -
ko ści staw ki wy wo ław czej net to/m2 znaj du je 
się na ta bli cy ogło szeń w sie dzi bie Miej skie -
go Za kła du Za so bów Lo ka lo wych w So snow -
cu i na stro nie www.mzzl.pl. 

 Otwar cie ofert na stą pi 20 stycz nia 2022 
ro ku o go dzi nie 10.30 w sa li kon fe ren cyj nej 
w sie dzi bie Miej skie go Za kła du Za so bów Lo -
ka lo wych w So snow cu, przy uli cy Par ty zan -
tów 10a. Ofer ty wraz z do ku men ta mi re je stro -
wy mi, oświad cze niem o nie po sia da niu za dłu -
że nia wzglę dem Gmi ny So sno wiec, po twier -
dze niem wpła ty wa dium oraz pod pi sa ną 
klau zu lą zgo dy na prze twa rza nie da nych oso -
bo wych na le ży zło żyć w za mknię tych ko per -
tach z do pi skiem „Nie otwie rać – ofer ta naj -
mu na lo kal użyt ko wy” w Kan ce la rii Za kła du 
po kój nr 4 do 19 stycz nia 2022 ro ku do go dzi -
ny 15.00. 

 Wa dium w wy so ko ści jed no mie sięcz ne go 
czyn szu usta lo ne go we dług staw ki wy wo ław -
czej (bez po dat ku VAT) na le ży wpła cić na kon -
to PKO BP S.A. 04 1020 2313 0000 3802 
0579 7990 nie póź niej niż przed upły wem 
ter mi nu skła da nia ofert. 

 Lo ka le użyt ko we i ga ra że wy sta wio ne 
do prze tar gu moż na oglą dać w ter mi nie 
od da ty opu bli ko wa nia ogło sze nia do 19 
stycz nia 2022 ro ku po wcze śniej szym te le fo -
nicz nym uzgod nie niu ter mi nu z pra cow ni -
kiem. 

 Re gu la min wy naj mu lo ka li użyt ko wych oraz 
ga ra ży znaj du ją cych się w za so bach Gmi ny So -
sno wiec i za rzą dza nych przez Miej ski Za kład Za -
so bów Lo ka lo wych w So snow cu, a tak że druk 
ofer ty prze tar go wej, oświad cze nia o nie po sia -
da niu za dłu że nia wzglę dem gmi ny So sno wiec 
oraz klau zu li zgo dy na prze twa rza nie da nych 
oso bo wych do stęp ny jest w sie dzi bie Za kła du, 
w Biu rze Naj mów Lo ka li, bu dy nek C, po kój nu -
mer 40 oraz na stro nie www.mzzl.pl. 

 Kry te rium wy bo ru ofert sta no wi wy so kość 
staw ki net to za m2 po wierzch ni lo ka lu użyt ko -
we go. Ofe rent, któ re go ofer ta wy gra ła prze -
targ, ma obo wią zek za wrzeć umo wę naj mu 
w ter mi nie 14 dni od da ty ogło sze nia wy ni -
ków prze tar gu, pod ry go rem utra ty wa dium. 
Ter min zwią za nia ofer tą wy no si 3 mie sią ce. 
Dy rek tor Za kła du mo że unie waż nić prze targ 
w czę ści lub w ca ło ści bez po da nia przy czy ny. 

 Miej ski Za kład Za so bów Lo ka lo wych w So -
snow cu po sia da w swo jej ofer cie rów nież lo -
ka le użyt ko we oraz ga ra że do wy na ję cia 
w try bie bez prze tar go wym, któ rych wy kaz do -
stęp ny jest na ta bli cy ogło szeń w sie dzi bie 
Za kła du oraz na stro nie www.mzzl.pl.

Miej ski Za kład Za so bów Lo ka lo wych w So snow cu  
z sie dzi bą przy uli cy Par ty zan tów 10a 

 ogła sza prze targ nie ogra ni czo ny na wy na jem lo ka li użyt ko wych i ga ra ży

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych 
w Sosnowcu 

ulica Partyzantów 10a 
41-200 Sosnowiec 

telefon: 32 290 18 34 
e-mail: mzzl@mzzl.pl
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I inauguracyjna se sja no wo wy bra nej Ra dy Se -
nio rów Mia sta So snow ca od by ła się w po ło wie 
grud nia. Ra dzie prze wo dzić bę dzie Ha li -
na Zwa niec ka. Jej za stęp czy nią zo sta ła Sta ni sła -
wa Wy soc ka, a se kre ta rzem Ce li na Aloch no.  

– Pro ces sta rze nia się spo łe czeń stwa spra wia, 
że co raz więk sze go zna cze nia spo łeczno -go spo -
dar cze go na bie ra po li ty ka se nio ral na i jej za ło że -
nia za mie rza my kon se kwent nie re ali zo wać – mó -
wi Ha li na Zwa niec ka. – W tym ce lu zo stał wy da -
ny doku ment „Po li ty ka se nio ral na mia sta So -
snow ca na la ta 2021-2027”. Jest to stra te gia wy -
zna cza ją ca pod sta wo we ce le do ty czą ce śro do wisk 
se nio ral nych. Pierw szym ce lem jest po pra wa wa -
run ków i kre owa nie no wych roz wią zań sprzy ja ją -
cych ak tyw no ści osób nie peł no spraw nych w ży -
ciu spo łecz nym. Dru gi cel to wzmac nia nie po ten -
cja łu ludz kie go i za chę ca nie śro do wisk osób star -
szych do pro wa dze nia zdro we go sty lu ży cia – do -
da je prze wod ni czą ca. Rad ni se nio rzy za mie rza ją 
tak że dzia łać na rzecz po pra wy ja ko ści ży cia i pro -
mo wać dzia ła nia na rzecz zmniej sze nia e -wy klu -
cze nia oraz prze ciw dzia łać wszel kim for mom 
dys kry mi na cji osób star szych.  

– Dla nas prio ry te tem jest do stęp ność do le -
ka rzy, wspar cie psy cho lo gicz ne, zwłasz cza 

w okre sie pan de mii. Za mie rza my prze pro wa -
dzić bi lans po trzeb osób star szych. Uru cho mi -
my for my po mo cy są siedz kiej, punk ty do rad cze 
i te le fo ny za ufa nia. Za mie rza my za cie śniać 
współ pra cę se nio rów z pla ców ka mi edu ka cyj -
ny mi i do ma mi po mo cy spo łecz nej. Bar dziej 
szcze gó ło we pla ny bę dą opra co wa ne na se sjach 
ra dy se nio rów – za po wie dzia ła prze wod ni czą ca 
so sno wiec kiej Ra dy Se nio rów. Ka den cja obec -
nej Ra dy po trwa do 2025 r. ST

Wzięli sprawy we własne ręce Nowa Rada Seniorów wybrana
SIM Za głę bie, czy li Spo łecz na Ini cja ty wa 
Miesz ka nio wa, to czwar ta te go ro dza ju spół -
ka w wo je wódz twie ślą skim i dzie sią ta w kra -
ju. Zo sta ła po wo ła na 7 grud nia w So snow cu. 
Obej mu je 10 gmin: Bę dzin, Bo brow ni ki, 
Cze ladź, Chrza nów, Ogro dzie niec, Sie wierz, 
So sno wiec, Szcze ko ci ny, Psa ry i Woj ko wi ce. 
Naj waż niej szy cel, któ ry po sta wi ły przez so -
bą wła dze spół ki, to bu do wa pra wie 1000 
miesz kań. 

– To waż ny dla nas mo ment, bo wszy scy 
wie my, jak du że są po trze by, je śli cho dzi o bu -
dow nic two ko mu nal ne w na szych mia stach 
i mia stecz kach. Wi dzi my też, jak moc no i szyb -
ko ro sną ce ny miesz kań, a to spra wia, że co raz 
wię cej miesz kań ców nie mo że so bie po zwo lić 
na kup no wła sne go miesz ka nia – mó wi Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. – Je stem 
prze ko na ny, że do dat ko wa moż li wość bu do wy 
miesz kań ko mu nal nych ucie szy wszyst kich, 
któ rzy ma rzą o no wym miesz ka niu. Nie ukry -
wam, że przed na mi ogrom ne wy zwa nie 
– stwier dził Ar ka diusz Chę ciń ski. 

Ka pi tał za kła do wy spół ki wy no si 30 mi lio -
nów zło tych. Gmi ny, któ re przy stą pi ły 
do SIM Za głę bie, ob ję ły udzia ły w spół ce po 3 

mi lio ny zło tych każ da. Po zo sta łe źró dła fi nan -
so wa nia in we sty cji ma ją po cho dzić z Rzą do -
we go Fun du szu Roz wo ju Miesz kal nic twa 
(do 10 pro cent kosz tów in we sty cji), wspar cia 
z Fun du szu Do płat, par ty cy pa cji na jem ców 
i za cią gnię te go pre fe ren cyj ne go kre dy tu, w ra -
mach re ali za cji rzą do we go pro gra mu po pie ra -
nia bu dow nic twa miesz ka nio we go z Ban ku 
Go spo dar stwa Kra jo we go. 

– Dzi wię się gmi nom, któ re jesz cze nie przy -
stą pi ły do Spo łecz nych Ini cja tyw Miesz ka nio -
wych. Ten pro gram dzia ła za rów no w więk -
szych mia stach, jak i mniej szych gmi nach. 
W wo je wódz twie ślą skim pla nu je my w su mie 
bu do wę 4 ty się cy miesz kań i po wo ła nie ko lej -
nych spół ek – za po wie dział Ar ka diusz Urban, 
pre zes Kra jo we go Za so bu Nie ru cho mo ści.  

Do dat ko wo w przy szłym ro ku Kra jo wy 
Za sób Nie ru cho mo ści za mie rza wnieść 
do spół ki aport nie ru cho mo ści po ło żo nej 
w So snow cu przy ul. Do brzań skie go, o po -
wierzch ni oko ło 1,22 ha. Ma po wstać na niej 
nie ru cho mość z 89 miesz ka nia mi. Kry te ria 
naj mu lo ka li okre ślać bę dzie gmi na, na te re -
nie któ rej in we sty cja miesz ka nio wa bę dzie re -
ali zo wa na. ST

CZŁONKOWIE RADY SENIORÓW 
W SOSNOWCU: 

Celina Alochno, Halina Podgórska, 
Urszula Such, Urszula Kaczmarczyk, 
Arkadiusz Rogala, Ewa Kamizela-
Baranowska, Elżbieta Michalik, Robert 
Deląg, Jadwiga Kamerdyn, Jerzy 
Karpiński, Zofia Roskosz, Jolanta Koziak, 
Urszula Szumniak, Stanisław Czekalski, 
Bogusława Tutajewicz, Józef Krzynówek, 
Stanisława Wolszczak, Aleksandra 
Skoczeń, Roman Kwiatkowski, Halina 
Zwaniecka, Stanisława Wysocka. 

Tak! Dla Polski. Nie dla Lex Czarnek
Największa organizacja zrzeszająca samorządowców, czyli Tak! Dla Polski, zainaugurowała swoją działalność w połowie grudnia, podczas konferencji, która odbyła się 
w Poznaniu. W spotkaniu wzięło udział kilkuset samorządowców z całego kraju, w tym Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Nowy ruch samorządowy skupia 
ponad 300 wójtów, burmistrzów i prezydentów, którzy reprezentują ponad 22 mln mieszkańców polskich miast. Przewodzić będzie Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.

– Jest to wiel ki dzień dla sa mo rzą dów, 
ale też dla Pol ski – stwier dził Ja cek 
Kar now ski, przy zna jąc, że po wstał 
zde cy do wa nie naj więk szy ruch w Pol -
sce. – Spo tka li się przed sta wi cie le róż -
nych po glą dów – z le wa i z pra wa 
– do dał pre zy dent. 

Sa mo rzą dow cy za pre zen to wa li 
głów ne ce le, któ re za mie rza ją zre ali -
zo wać. W pierw szej ko lej no ści bę dą 
bro nić się przed ogra ni cza niem ro li 
sa mo rzą dów i bę dą dą żyć do zmia ny 
ukła du sił w ko lej nej ka den cji par la -
men tu przez sil ne za an ga żo wa nie śro -
do wisk sa mo rzą do wych oraz wspar cie 
par tii i or ga ni za cji opo zy cyj nych. Za -
mie rza ją tak że po wo łać Ko mi sję 
Wspól ną Rzą du i Sa mo rzą du Te ry to -
rial ne go, któ ra mia ła by zaj mo wać się 
opi nio wa niem ustaw. Li czą, że uda 
im się wzmoc nić wszyst kie szcze ble 
sa mo rzą du te ry to rial ne go, przez 
udzie le nie kon sty tu cyj nych lub usta -
wo wych gwa ran cji. Li de rzy wska zy -
wa li też m.in. na wy zwa nia zwią za ne 
z na pra wą fi nan so wa nia sa mo rzą dów, 
sku tecz ną edu ka cją, zmia na mi kli ma -
tycz ny mi oraz ko niecz ny mi re for ma -
mi w służ bie zdro wia. 

Sa mo rzą dow cy re agu ją przede 
wszyst kim na bie żą ce wy da rze nia. 
Obec nie sprze ci wia ją się mię dzy in ny -
mi zmia nom w edu ka cji, któ re pla nu je 
wpro wa dzić Mi ni ster stwo Edu ka cji 

Na ro do wej, a któ re od na zwi ska mi ni -
stra na zwa no „Lex Czar nek”. 

– To do ty czy nas wszyst kich, bo 
do szkół cho dzą na sze dzie ci czy na si 
wnu ko wie. Mu si my wal czyć o to, by nie 
zo sta ły od wró co ne zmia ny, któ re w pol -
skiej oświa cie za szły po 1989 ro ku – ar -
gu men to wał pod czas kon fe ren cji pra so -
wej pre zy dent Ar ka diusz Chę ciń ski. 

 – Ten gniot nie po wi nien w ogó le 
uj rzeć świa tła dzien ne go. To wstyd dla 
tych, któ rzy za pro jek to wa li te prze pi sy. 
To wstyd, że dzi siaj co fa się pol ską 
oświa tę do cza sów słusz nie mi nio nych. 

Prze ciw ni no wym prze pi som są 
rów nież oświa to wi związ kow cy ze 
Związ ku Na uczy ciel stwa Pol skie go 
i So li dar no ści. 

– Re for my na le ży za cząć od pod -
staw. Na uczy cie le są je dy ną gru pą 
za wo do wą, któ ra od trzech lat nie 
do sta ła pod wyż ki. Oba wia my, że 
bę dzie wcho dził w ży cie pa kiet no -
wych zmian, któ re do pro wa dzą 
do wie lu dra ma tycz nych kon se -
kwen cji dla na uczy cie li – prze ka za ła 
Mał go rza ta Po cho pień z oświa to wej 
So li dar no ści. 

Czy ta nie pro jek tu no wych prze pi -
sów mia ło się roz po cząć we wto rek 
po południu na po łą czo nym po sie -
dze niu ko mi sji sej mo wych, już po za -
mknię ciu te go nu me ru „Ku rie ra 
Miej skie go”. red

Powołano największy ruch samorządowy w kraju

Przeciwko Lex Czarnek protestowali przedstawiciele sosnowieckich środowisk oświatowych.

Tom
asz Szym

czyk
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Starożytna kolumna

Brzmiał następująco: „(…) Z oso bli wo ści Za -
gó rza na le ży wy mie nić sta ro żyt ną ko lum nę, 
sto ją cą przy dro dze do So snow ca (…)”.   

Ja ko że Za gó rze zna łem dość do brze, to wiel -
ce za in try go wa ła mnie owa „sta ro żyt na ko lum na”, 
o któ rej ist nie niu nie mia łem po ję cia. Nie dłu go 
po tem po dob ną mi ni ma li stycz ną in for ma cję 
o ko lum nie zna la złem w wy da nym w 1932 ro ku 
dru gim to mie mo nu men tal ne go dzie ła Ma ria -
na Kan to ra – Mir skie go „Z prze szło ści Za głę bia 
Dą brow skie go i oko li cy – Szki ce mo no gra ficz ne 
z ilu stra cja mi”. Tym ra zem do tek stu zo sta ło do -
łą czo ne zdję cie (zdjęcie nr 1), któ re rzu ci ło nie co 
świa tła na lo ka li za cję za gi nio ne go w cza sie i prze -
strze ni za byt ku. Stu pro cen to wej pew no ści jed nak 
nie mia łem. Co cie ka we, Kan tor opi su je to zdję -
cie sło wa mi: „ko lum na – po mnik”. Klu czem 
do roz wią za nia tej (oraz wie lu in nych) za gad ki by -
ło po zna nie prze wspa nia łej, peł nej uj mu ją ce go 
cie pła i szcze rej ser decz no ści oso by – pa ni Ma rii 
Ma słoń. Pa ni Ma ria nie tyl ko miesz ka ła w po bli -
żu po szu ki wa nej prze ze mnie ko lum ny, ale po sia -
da ła naj star szą z fo to gra fii (do tych czas od kry tych) 
te go za byt ku (zdjęcie nr 2) – ba, mia ła rów nież 
zdję cie na tle „mo jej” ko lum ny (zdjęcie nr 3). Ale 
to nie wszyst ko. Pa ni Ma ria po ży czy ła mi wy da -
ną w 1914 ro ku w War sza wie, kom plet nie za po -
mnia ną książ kę au tor stwa ks. Grze go rza Au gu -
sty ni ka „Pa miąt ka po do brym Pa ste rzu, czy li 
wspo mnie nie po śmiert ne po śp. ks. Jó ze fie Do -
tkie wi czu”. W pu bli ka cji tej zna la złem ta ki oto 
frag ment:     

„(…) Na pa gór ku przy dro dze, na prze ciw 
ple ba nii stoi pięk na wy so ka ka mien na ko lum -
na z fi gu rą na wierz chu N. M. Pan ny. Fi gu ra ta 
by ła wznie sio na w 1852 r. na pa miąt kę ogło sze -
nia przez oj ca św. Piu sa IX do gma tu, że N. M. 
Pan na w po czę ciu swo jem by ła wol na od grze -
chu pier wo rod ne go. Fi gu ra pier wot na, ule gła 
znisz cze niu, za stą pio no ją no wą tak że drew nia -
ną (szko da, że nie ka mien ną), a ko lum nę ogro -
dzo no że la zne mi szta che ta mi na pod mu ro wa -
niu, sta ra niem śp.  ks. J. Do tkie wi cza* (…)”.  

I wszyst ko sta ło się ja sne. Po szu ki wa na prze -
ze mnie ko lum na – ka plicz ka by ła „pro to pla stą” 

do sko na le zna nej mi ka plicz ki z fi gu rą Mat ki 
Bo żej usta wio nej na ce gla nym po stu men cie 
w miej scu, gdzie znaj du je się roz wi dle nie dróg 
pro wa dzą cych od ul. ks. Je rze go Po pie łusz ki 
w kie run ku tzw. Gór ki (daw na dro ga do So -
snow ca) oraz uli cy Ka mien nej (daw ny trakt Kra -
ków – Bę dzin – Wro cław i da lej). Znam to miej -
sce od cza sów dzie ciń stwa. Mi ja łem je set ki ra zy 
– a to w dro dze na lek cje re li gii, a to włó cząc się 
(po zna jąc świat) po oko li cy, a to pod czas pro ce -
sji w świę to Bo że go Cia ła, gdy urzą dza no tam 
oł tarz.  

Ko lum na zo sta ła „na mie rzo na”, ale po zo sta ła 
jed nak jesz cze kwe stia te go, w ja kich oko licz no -
ściach „sta ro żyt na ko lum na” prze isto czy ła się w ce -
gla ny po stu ment. Na to py ta nie udzie lił mi od po -
wie dzi pan Wło dzi mierz Głaz, któ ry jest ist ną 
skarb ni cą wie dzy o daw nym Za gó rzu. Otóż pan 
Wło dzi mierz pa mię ta, jak w la tach sześć dzie sią -
tych (mo że po czą tek sie dem dzie sią tych) prze dłu -
ża no ów cze sną uli cę Dzier żyń skie go (wcze śniej 
Ko ściel na, póź niej Ma ni fe stu Lip co we go, obec nie 
ks. Po pie łusz ki), do bu do wu jąc jezd nię oraz chod -
ni ki po mię dzy wspo mnia nym wy żej roz wi dle niem 
dróg a uli cą Czer wo nej Gwar dii (wcze śniej 
Metz/Mec, obec nie Dwor ska). W wy ni ku tych 

prac tuż przy ka plicz ce po ja wi ło się no we skrzy żo -
wa nie ulic – wte dy to mia no dokonać  nie du żej 
„ko rek ty” jej lo ka li za cji. Być mo że ko lum na nie 
prze trwa ła te go za bie gu, a być mo że by ła już na ty le 
nad szarp nię ta zę bem cza su, że po sta no wio no za -
stą pić ją now szą ce gla ną kon struk cją. 

Obec nie trud no usta lić, kie dy do kład nie ko -
lum na znik nę ła z kra jo bra zu Za gó rza, nie wiem 
rów nież, ja kie by ły dal sze jej lo sy. Li czę na Wa -
szą po moc w tej spra wie – w koń cu ma my tu 
do czy nie nia z za byt kiem, któ ry był na ty le oso -
bli wy, że wraz z Ma czu gą Her ku le sa oraz Zam -
kiem w Bę dzi nie zna lazł się w przed wo jen nym 
„Prze wod ni ku po Za głę biu Dą brow skim”.  
 
Ar tur Pta siń ski,  
Cen trum In for ma cji Miej skiej 
 
* Ksiądz Józef Dotkiewicz w latach 1873 – 1913 był proboszczem 
kościoła p. w. św. Joachima w Zagórzu. 

Przed trzydziestu pięciu laty, gdy byłem jeszcze pełnym zapału młodym fascynatem historii Zagłębia, wpadł mi w ręce wydany w 1939 roku „Przewodnik po Zagłębiu 
Dąbrowskim”. W przewodniku tym opisującym najciekawsze miejsca w Zagłębiu (oraz sporą liczbę miejsc położonych poza nim) natrafiłem na ciekawy fragment.

Kolumna, a w tle zbudowana w połowie XIX stulecia plebania oraz tzw. nowa wikariatka (z 1903 roku) kościoła 
pw. św. Joachima. Zdjęcie najprawdopodobniej pochodzi sprzed I wojny światowej. Wedle przekazu znajduje 
się na nim ówczesny organista. Fotografia pochodzi ze zbiorów pani Marii Masłoń (zdjęcie nr 2).   Kapliczka i okolice – grudzień 2021 r. 

Kapliczka oraz opisywane w tekście „rozwidlenie”. Skrajnie po prawej znajduje się ulica Kamienna, odrobinę 
bardziej na lewo od niej biegnie dawna droga do Sosnowca. Plebania i nowa wikariatka znalazły się tuż poza 
kadrem (po prawej). Poza kadrem po lewej ku Mecowi wspina się ul. ks. Popiełuszki. Zdjęcie z lipca 2010 r.

W tle za kolumną widać zabudowania folwarczne 
oraz fragment pałacyku Mieroszewskich. Źródło: 
Marian Kantor – Mirski „Z przeszłości Zagłębia 
Dąbrowskiego i okolicy – Szkice monograficzne 
z ilustracjami”, Sosnowiec 1932 r. (zdjęcie nr 1). 

To już kolejny rok, gdy mogę na łamach  
„Kuriera” dzielić się z Państwem moimi 
zdjęciami i artykułami. Dziękuję za życzliwość 
i wyrozumiałość. W Nowym 2022 roku życzę 
Szanownym Czytelnikom pomyślności, pięknych 
dni, dobrego zdrowia i świętego spokoju.  

Zagórzanki na tle kolumny. Od lewej stoją siostry: 
Ola, Marysia i Basia Mertówny. Fotografię wykonano 
w 1938 roku – archiwum rodzinne pani Marii Masłoń 
– z domu Merta (zdjęcie nr 3).  
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Rozmawiamy z HENRYKĄ MAŁYSIAK, z domu LEŻUCH, rodowitą sosnowiczanką, więźniarką ocalałą z Oświęcimia

Zawsze są ludzie i ludziska
W tym miesiącu, 27 stycznia, 
obchodzimy 77. rocznicę wyzwolenia 
obozu w Oświęcimiu. Jak to się stało,  
że trafiła Pani do obozu?  
Z ła pan ki. 19 stycz nia 1943 r. za trzy -
ma li mnie w Ol ku szu. Po pro stu zna la -
złam się w złym miej scu o złej go dzi nie. 
Bli sko gra ni cy. Mia łam wte dy 17 lat. 
Uzna li, że… je stem więź niem po li tycz -
nym.  
 
Wbrew wszystkiemu, udało się Pani 
przetrwać… 
Nie ro zu mia łam te go, co sią sta ło i co 
bę dzie da lej. Mło dość też do da wa ła sił 
i wia ry, że uda mi się prze żyć. By łam 
twar da. Chy ba nie zda wa łam so bie 
spra wy z te go, na czym ży cie po le -
ga. I tak mi jał każ dy ko lej ny dzień. 
W obo zach, bo nie był to tyl ko Oświę -
cim, trzy ma li mnie w su mie dwa i pół 
ro ku. W Oświę ci miu by łam dwa la ta, 
na stęp nie pół ro ku tro chę w Ra -
vensbrück i trochę w Sach sen hau sen.  

Ro dzi ce przed dłu gi czas nic nie wie -
dzie li, co się ze mną stało i gdzie je stem. 
Po pro stu mnie przyprowadzili. Znik -
nę łam. Ro ze bra li nas wszyst kie do na ga, 
ogo li li wło sy i przyprowadzili na blok. 
Jak nas przy wieź li, to ka za li pa cierz mó -
wić. Uwa ża li, że je śli ktoś nie znał mo -
dli twy, to nie Po lak. Los in nych, zwłasz -
cza Ży dów, był prze są dzo ny. A po tem 
cze ka ła już na nas tyl ko cięż ka pra ca fi -
zycz na przy ko pa niu ro wów dla woj ska 
lub przy roz bie ra niu do mów. Do rę ki 
do sta łam ki lof i trze ba by ło ro bić, choć 
ni gdy wcze śniej nie mia łam ki lo fa w rę -
ce. Przy tej pra cy przy naj mniej cie pło 
by ło, zwłasz cza w zi mie, kie dy ba li śmy 
się, że za mar z nie my. Co dzien nie była 
tyl ko cięż ka pra ca, bez od po czyn ku, 
a cza sem i noc bez snu, gdy ka za li stać 
go dzi na mi pod czas ape lu i prze pro wa -
dza li se lek cję. Mo ja ko le żan ka ze Śro du -
li, dziew czyn ka z do bre go do mu, prze -
trwa ła tyl ko dwa ty go dnie. 

Każdego dnia dostawałyśmy ta ką 
ma łą paj decz kę chle ba na ca ły dzień. 
Obia du żad ne go. Odzież by ła ca ła za -
ro ba czo na. Bród był ta ki, że te go się nie 
da opi sać. A to by ły na sze je dy ne rze czy, 
w któ rych pra co wa ły śmy i spa ły śmy. Jak 
ktoś umarł, to ściągałyśmy ubra nia i bu -
ty. Na do da tek wszę dzie wszy. Od me -
tra. Ra no pod czas ape lu każ dy po ka zy -
wał dło nie. Jak miał świerzb, to od ra zu 
pa li li. Ko min i już. Jak we szli śmy, zo ba -
czy li śmy na pis „Ar be it macht fre ich”, 
czy li „Pra ca czy ni wol nym”. Ta ka iro -
nia. Śmiech przez łzy. Wte dy nie zna -
łam nie miec kie go. Do pie ro po tem po -
zna łam zna cze nie tych słów.  

Wa run ki by ły strasz ne. By ło tak cia -
sno, że jak spa ły śmy w no cy, to wszyst -
kie w jed nej po zy cji, na tym sa mym bo -
ku. Gdy chcia łam wstać, to sztur cha -
łam ko le żan kę, któ ra mu sia ła się „wy -
pleść”, usiąść i zmie nić po zy cję. No ca -

mi umie ra ło naj wię cej lu dzi. I gra so wa -
ły szczu ry. To był co dzien ny wi dok, że 
szczu ry je dzą zmar łych.  
 
Czy Oświęcim różnił się od obozów 
na terenie Niemiec? 
By ło po dob nie. Pa mię tam jed nak, że 
w Oświę ci miu by ło… gło śno. W po -
rów na niu do obo zów w Niem czech. 
Bo kre ma to rium pra co wa ło dzień 
i noc. Mój blok był na fron cie, od dro -
gi, któ rą prze cho dzi li lu dzie z trans por -

tów. Ni gdy nie za po mnę, jak któ re goś 
dnia, dzie ci wy sia dły z po cią gu, ta kie 
ma łe. Nio sły la lecz ki w rę kach. Od ra -
zu, pra wie wszyst kie zo sta ły ska za ne 
na śmierć. Już wię cej ich nie wi dzia łam.  

Wszę dzie by li lu dzie i lu dzi ska. Tak 
sa mo jest i dzi siaj. Ja mia łam nie miec -
kie go nad zor cę. To był bar dzo do bry 
czło wiek i nie bo ję się te go po wie dzieć 
gło śno.  

„Je stem w po rząd ku, ale ma cie pra -
co wać, zwłasz cza jak in ni bę dą pa -

trzeć”, mó wił. Je go sło wa tłu ma czy ła 
nam ko le żan ka, któ ra zna ła nie miec ki. 
My ślę, że on nam współ czuł, że los nas 
tak do świad czył. Tak po ludz ku. Że nas 
uwię zi li i ska za li na nie wol ni czą pra cę. 
In ne ko man da nie mia ły ta kie go szczę -
ścia. Nad zor ca, któ ry miał ko man -
do nr 11, tak mal tre to wał lu dzi, tak się 
nad ni mi znę cał, że cięż ko im by ło do -
cze kać ko lej ne go dnia i prze żyć. I był to 
Po lak. Mło dy. 19 lat.  
 
Czy ojciec wiedział, że Panią wywieźli 
do Oświęcimia? 
Nie wie dział. Jak mnie wzię li z ła pan -
ki, to je cha łam przez Śro du lę. Kie dy 
zo ba czy łam mój dom, to ser ce mi za -
mar ło. Z obo zu pi sa łam gryp sy i w ten 
spo sób ta ta do wie dział się, gdzie je -
stem. Przy je chał do mnie, z mo ją 
przy szy wa ną ma mą. Wte dy nasz nad -
zor ca, ka zał mi wia dro wziąć, wyjść 
na ze wnątrz, rze ko mo coś umyć, bym 
tyl ko mo gła się z ni mi zo ba czyć. 
Mogli na mnie spojrzeć przed druty, a 
ja na nich. Jak by łam w Niem czech, 
rzu ci łam ta ki gryps z wia do mo ścią, że 
ży ję i gdzie je stem, za mur obo -
zu. I pro szę so bie wy obra zić, że ktoś 
w Niem czech prze słał tę wia do mość 
do mo je go oj ca, do So snow ca, na Tar -
go wą, gdzie miesz ka li śmy.  
 
Był strach, że nie uda się dotrwać 
do końca wojny?  
W Ra vensbrück by ło nie bez piecz ne. 
Tam ba li śmy się każ de go dnia. Bo 
więź niom po bie ra li szpik i wie dzie li -
śmy o me dycz nych eks pe ry men tach. 
Mnie to omi nę ło. Mia łam „tyl ko” pra -
co wać.  
 
Kto uwolnił więźniów? 
My ślę, że to by li Ame ry ka nie. Oswo -
bo dzi li nas w Niem czech, w Sach sen -

hau sen. Przy szli i po wie dzie li: „Je ste ście 
wol ni. Mo że cie iść, gdzie chce cie”. 
Był 9 ma ja 1945 r. Pa mię tam, że za nim 
się po ja wi li, ubrałyśmy nie miec kie 
mun du ry, bo na sze ubra nia by ły znisz -
czo ne. I Ame ry ka nie chcie li nas aresz -
to wać. Do szło na wet do szar pa ni ny. 
Do pie ro, jak po ka za ły śmy nu me ry 
na rę kach, to od pu ści li. Za bra li nas 
do Mię dzy na ro do we go Czer wo ne go 
Krzy ża i da li ka wa łek chle ba. Bar dzo 
mą drze. Bo gdy by da li nam odro bi nę 
wię cej je dze nia, to już by śmy te go nie 
przeżyły. 
 
Zo sta ła Pa ni w Niem czech? 
Ame ry ka nie pro po no wa li, bym wy je -
cha ła, do nich, do Ame ry ki lub 
do Szwe cji. Ale nie chcia łam. Zde cy -
do wa łam się na to, by jesz cze rok zo stać 
w Niem czech, w Lu be ce. Za pi sa łam 
się na róż ne kur sy han dlo we. Przy -
znam, że by ło wspa nia le. Cu dow ne ży -
cie. Uczy li nas pro fe so ro wie przed wo -
jen ni, na uczy cie le z Pol ski, a zaj mo wał 
się na mi Mię dzy na ro do wy Czer wo ny 
Krzyż. Po sta no wi łam jed nak wró cić 
do oj ca, do ro dzi ny i So snow ca, choć 
do sta łam „prze pust kę” do Ame ry ki. 
Stat kiem przy pły nę łam do Szcze ci na, 
a po tem po cią giem przy je cha łam 
do So snow ca. Pa mię tam, że sta łam 
na bal ko nie i zo ba czy łam, jak ta ta wra -
ca z noc ki, z ko pal ni. Jak mnie zo ba czył 
już w do mu, co to by ło za szczę ście! Co 
my śmy się na pła ka li z ra do ści. Pierw szy  
raz w ży ciu wi dzia łam, jak oj ciec pła kał.  
 
Cięż ko by ło się od na leźć w Pol sce? 
Jak przy je cha łam, od ra zu po sta no wi -
łam po szu kać pra cy. Po szłam na ko pal -
nię So sno wiec za py tać o pra cę, w biu -
rze. I wte dy prze klnę łam ta kie go jed ne -
go per so nal ne go. Przy cho dzę do nie go, 
w do brej wie rze, a on się py ta, gdzie ja 
by łam tak dłu go. Od po wia dam, że 
w Niem czech. Co tak dłu go? – do py -
tu je. Bo tam kur sy ro bi łam – od po wia -
dam. A on na to: chy ba pa ni cze ka ła 
na pierw szą bom bę ato mo wą. I mnie 
nie przy jął. Po szłam pra co wać do biu -
ra. A po tem wy szłam za mąż i uro dzi -
łam dzie ci. Pra co wa łam w han dlu i ja -
koś tak prze le cia ło. 
 
By ła Pa ni póź niej w Oświę ci miu? 
Tak. Po je cha łam, po ka zy wa łam ro dzi -
nie, gdzie ży łam, gdzie spa łam. Mo je 
dzie ci jed nak nie po je cha ły, nie chcia ły.  
 
Jaka jest recepta na taką życiową energię 
i optymizm?  
Nie do wie rzam, że uda ło mi się to 
prze trwać. Za wsze by łam bar dzo ży -
wot na. A tak pół żar tem, pół se rio, pa -
lę jak smok. Zwłasz cza kie dy się zde -
ner wu ję.  

 
Rozmawiała: Sylwia Turzańska 

Archiwalne zdjęcie, wykonane w obozie w Oświęcimiu. 

Henryce Małysiak udało się przeżyć Oświęcim, Sachsenhausen i Ravensbrück  
oraz wrócić do Sosnowca. 

Sylw
ia Turzańska

arc
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Zofia i Zdzisław Adamkowie, Grażyna i Leon Barańscy, Halina i Stefan Bieleccy, Teresa i Jan Bigajowie,   Jadwiga i Czesław Blachlińscy, Zofia i Józef Bochnowie, Elżbieta i Sylwester Bodkowie, Halina i Łucjan 
Brandtowie, Alicja i Stefan Brożynowie, Krystyna i Jerzy Bublowie, Anna i Andrzej Cebratowie, Teresa i Józef Cyptorowie, Ewa i Henryk Danisowie, Irena i Jerzy Dembowscy, Celina i Józef Derdowie, Maria 
i Jan Dobiechowie, Irena i Stanisław Dobrowolscy, Anna i Zbigniew Dudowie, Krystyna i Ryszard Dybiszowie, Danuta i Adam Dymarscy, Lidia i Zbigniew Dyrkowie, Maria i Marian Dziedzicowie, Ewa 
i Zbigniew Dziurowiczowie, Wiesława i Wiesław Flakowie, Halina i Stanisław Gawędowie, Irena i Jerzy Gęborkowie, Romana i Włodzimierz Giemborkowie, Dorota i Tadeusz Głuszkowie, Irena i Janusz 
Grzesiczakowie, Renata i Jarosław Hinczakowie, Elzbieta i Stanisław Jadowscy, Ewa i Wacław Kaczmarczykowie, Joanna i Władysław Kalarusowie, Barbara i Henryk Kaniowie, Teresa i Zdzisław Kapustowie, 
Danuta i Jerzy Karkoszowie, Barbara i Stanisław Kędziorowie, Maria i Stanisław Kłosuniowie, Anna i Mirosław Kmiecikowie, Zofia i Zbigniew Kochowie, Danuta i Marian Kopytkowie, Krystyna i Piotr 
Kosińscy, Halina i Tadeusz Kosmowie, Mirosława i Krzysztof Kossowscy, Barbara i Zbigniew Kotasińscy, Halina i Jan Kowalscy, Helena i Tadeusz Krawcowie, Krystyna i Mieczysław Krochmalowie, Stanisława 
i Józef Krzystankowie, Teresa i Andrzej Książkowie, Alfreda i Marian Kubarowie, Maria i Zbigniew Kubasikowie, Teresa i Ryszard Kubikowie, Stanisława i Tadeusz Kucowie, Janina i Stefan Kukiełkowie, Anna 
i Jerzy Kurachowie, Henryka i Andrzej Kurkowie, Grażyna i Zbigniew Kusiowie, Alina i Jan Lasoniowie, Teresa i Janusz Lipińscy, Danuta i Tadeusz Lisowie, Helena i Jan Łukasikowie, Wanda i Tadeusz 
Majcherowie, Barbara i Wiesław Marczewscy, Władysława i Ryszard Matyjowie, Maria i Leszek Mazurkiewiczowie, Teresa i Krzysztof Mesjaszowie.

Uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie odbyły się 12 października 2021 roku w Sali Widowiskowo – Koncer
Maziarz, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. 

50lecie pożycia małżeńskiego obchodzili:
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Marianna i Eugeniusz Kucharscy, Elżbieta i Dionizy Michalakowie, Irena i Jan Michalikowie, Halina i Krzysztof Miskowie, Jadwiga i Andrzej Mościńscy, Maria i Henryk Mrówkowie, Janina i Marek Mucowie, 
Grażyna i Zdzisław Nowak, Teresa i Jan Nowosielscy, Sabina i Kazimierz Olszewscy, Halina i Andrzej Olszewscy, Bożena i Bogusław Osińscy, Ryszarda i Bogdan Pacanowie, Krystyna i Czesław Paciorkowie, 
Maria i Zbigniew Pastuszkowie, Krystyna i Waldemar Pawełczykowie, Anna i Stanisław Piechocińscy, Teresa i Jerzy Putowie, Helena i Henryk Rempalscy, Maria i Krzysztof Robakowscy, Irena i Stanisław 
Rogozikowie, Teresa i Czesław Rokowie, Maria i Henryk Rotkegelowie, Zofia i Jerzy Ruszkowscy, Stefania i Jerzy Sapotowie, Agnieszka i Tadeusz Sękowie, Zofia i Krzysztof Skorupkowie, Wiesława i Edward 
Skowronkowie, Jolanta i Józef Służałkowie, Krystyna i Stanisław Skorkowie, Małgorzata i Andrzej Srokowie, Maria i Jerzy Stankowie, Wiktoria i Stanisław Stasiłowie, Teresa i Dionizy Stępniewscy, Elżbieta 
i Jerzy Sułkowscy, Anna i Czesław Szymikowie, Krystyna i Jan Tuszyńscy, Barbara i Julian Wanicowie, Grażyna i Zofian Wanicowie, Irena i Józef Węcelowie, Alicja i Jerzy Wilkowscy, Helena i Zygmunt 
Witkowscy, Bernarda i Henryk Wójcikowie, Bożena i Sylwester Wysoccy, Bożena i Józef Zapalscy, Zynaida i Janusz Zapałowiczowie, Irena i Marek Zaporowie, Krystyna i Adam Zarzyccy, Barbara i Andrzej 
Zgołowie, Barbara i Henryk Ziętkowie, Teresa i Ryszard Zyskowie, Barbara i Zdzisław Żakowie, Stanisława i Mieczysław Całkowie, Helena i Zenon Chłądzyńscy, Wanda i Jan Gęborkowie, Elżbieta i Ryszard 
Kałużowie, Renata i Edward Kierkowie, Anna i Włodzimierz Kuśmierscy, Wiesława i Henryk Lipowie, Barbara i Stanisław Lisowie, Pelagia i Włodzimierz Malinowscy, Liliana i Włodzimierz Pluteccy, Emilia 
i Stanisław Ryczkowie, Janina i Tadeusz Siemionkowie, Halina i Ryszard Szczepanikowie, Helena i Kazimierz Szczepkowie. 

rtowej „Muza” w Sosnowcu. W imieniu Prezydenta RP medale wręczyli Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta Sosnowca oraz Maciej 

60 i 50lecie pożycia małżeńskiego obchodzili:
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Poziomo: 1 – chytry wybieg, 5 – piękny młodzieniec, ukochany 
Afrodyty, 8 – zwrot charakterystyczny dla danego języka,  
9 – do usunięcia z wiejskiego dachu, 10 – nasz kontynent,  
11 – filmowy kochanek, 12 – ryba, którą złowił Santiago 
w opowiadaniu „Stary człowiek i morze”, 14 – japońska 
mafia, 16 – azjatycka rzeka, 17 – rodzaj kary, 19 – autor,  
21 – gaz do usypiania, 22 – wieńczy dom, 25 – rurka 
do odprowadzania moczu, 28 – fragment budynku wystający 
z elewacji, 29 – umożliwia rozładowywanie pociągów, 
ciężarówek, 30 – okrasa, 32 – jednokołowy „pojazd” 
na budowie, 34 – odłam jakiejś religii, 35 – autor „Martina 
Edena”, 36 – gwara, 37 – po takim okrzyku zwykle mówimy 
„na zdrowie”, 38 – wojskowy płaszcz, 39 – w filmie szukał 
miliona. 
Pionowo: 1 – część całości, 2 – kolor w kartach, 3 – długa 
modlitwa, 4 – satelita Urana, 5 – kamień szlachetny 
o fioletowym odcieniu, 6 – jedzonko konia, 7 – spacerowy, 
konny pojazd, 13 – krakuska, 15 – rozpustnik, marnotrawca,  
18 – filtrują nasz organizm, 20 – narzędzie do ładowania 
snopków na wóz, 23 – mimowolne ruchy gałki ocznej,  
24 – pocisk artyleryjski, 26 – skrzat, 27 – amator dobrego 
jedzenia, 28 – przywódca Kozaków, 31 – rodzaj nadwozia 
samochodu, 33 – ryba karpiowata.

Rozwiązanie krzyżówki nr 11/2021, PAWEŁ JASIENICA – OSTATNIA Z RODU 
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 

  Zuzanna Gajewska   

Burza  
(Wyd. Prószyński i Ska)

 NAGRODY UFUNDOWAŁO WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA.

Ewelina Zawadzka, 
właścicielka zakładu 
pogrzebowego 
w Młynarach, samotna 
matka czteroletniej 
Karoliny, wiedzie 
spokojne i stabilne życie 
– aż do dnia, gdy 
podczas gwałtownej 
burzy koło dawnego 
młyna wodnego zostaje 
znaleziona martwa 
kobieta, Marzena Tolak, 
blogerka, która 
niedawno wraz z rodziną 
zamieszkała w dawnym 
browarze. Policja 
podejrzewa zabójstwo, 
jednak sprawę przysłania śmierć kilkunastu osób 
w tragicznym wypadku autobusu, zgniecionego przez 
przewracające się w czasie nawałnicy drzewa. Ciało 
Marzeny z powodu braku miejsc w elbląskim prosektorium 
trafia do zakładu Eweliny. 
Jest to początek zaskakującej serii wydarzeń, które bez 
reszty pochłaniają główną bohaterkę. Martwa kobieta nie 
była jej obca – znały się, spotykały, a feralnego popołudnia 
Ewelina opiekowała się córeczką denatki.  
 
Data wydania: 11.01.2022

Maria Kowalska, Wiktor Krajewski  

Kobiety pistolety. Maria 
Kowalska w rozmowie 
z Wiktorem Krajewskim  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Maria Kowalska, pseudonim 
„Myszka”, sanitariuszka z pułku 
„Baszta”. Jako siedemnastolatka 
wstąpiła do konspiracji, by potem 
pomagać rannym. Koniec Powstania 
Warszawskiego był dla niej 
początkiem piekła. W grupie 
czterdziestu sanitariuszek i łączniczek 
z powstania trafiła do pierwszego 
i najdłużej działającego na polskich 
ziemiach obozu koncentracyjnego 
– Stutthof. Były to jedyne Polki 
o statusie jeńców wojennych, które 
trafiły do obozu. Wcielone 
w mundurach i z opaską powstańczą 
na rękach wzbudzały szacunek i chęć 
pomocy ze strony innych więźniów, 
ale też niechęć czy zazdrość. 
Odważnie żądały respektowania 
praw jeńców wojennych i śpiewały okupacyjne piosenki. Stanowczo 
sprzeciwiły się włożeniu obozowych ubrań i naszyciu numerów. Ich historia to 
opowieść o kobiecej przyjaźni i solidarności jako szansie na przetrwanie 
w obozie.    
 
Data wydania: 20.01.2022

Marcin Margielewski   

Porzuciłam islam, 
muszę umrzeć  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Farita od dziecka była ciekawa 
świata i zadawała wiele pytań 
dotyczących religii, w której ją 
wychowywano. 
W przeciwieństwie 
do większości grzecznych 
i cichych muzułmańskich 
dziewczynek, ku irytacji jej 
pobożnych bliskich 
i nauczycieli, wiecznie 
dociekała prawdy. Nie 
zadowalały jej cytowane 
w odpowiedzi fragmenty 
Koranu. Wręcz przeciwnie, 
rodziły jeszcze więcej pytań. Kwestionowanie słów proroka 
nie jest jednak w Arabii Saudyjskiej bezpiecznym zajęciem. 
Wątpliwości spowodowały, że nie była w stanie utrzymać 
wiary w przedstawiany przez islam porządek świata. Musiała 
uciekać ze swojego kraju. Odrzucając wiarę, automatycznie 
sprowadziła na siebie wyrok śmierci, ale zanim orzeczono go 
oficjalnie, nakaz uśmiercenia Farity wydał jej własny ojciec. 
Jej brat podjął się jego wykonania. Przez wiele lat Farita 
ukrywała się w Europie. Kiedy dowiedziała się o śmierci ojca, 
odetchnęła z ulgą, ale przedwcześnie… Teraz nikt już wyroku 
na nią nie odwoła. 
 
Data wydania: 25.01.2022
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HOROSKOP

KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.) 
– Nowy Rok – nowe wyzwania. 
Przygotuj się na nie zarówno 

fizycznie, jak i psychicznie. 
Przy odrobinie wkładu własnego 

poradzisz sobie ze wszystkim, co zostanie Ci 
sowicie nagrodzone. 

WODNIK (20.01. – 18.02.) 
– W nadchodzącym roku czeka Cię 
szereg ważnych decyzji 
do podjęcia. Nie pytaj nikogo 

o rady – w tym wypadku liczy się 
tylko to, co Ty myślisz i czujesz. Wyjaśni się 
ostatecznie Twoja sytuacja sercowa oraz 
zawodowa.  

RYBY (19.02. – 20.03.) – Sprawy 
uczuciowe nabiorą w tym roku 
prawdziwej mocy. Twoja rodzina 

się powiększy, a życie całkiem 
„stanie na głowie”. Szybko 

odnajdziesz się w nowej rzeczywistości 
i sprostasz każdemu wyzwaniu. 

BARAN (21.03. – 19.04.) – Początek 
roku przyniesie kilka złych wieści 
i gorsze chwile. Dzięki rodzinie 
i przyjaciołom poradzisz sobie ze 

wszystkim. Druga połowa roku 
będzie znacznie lepsza, ale bez fajerwerków. 

BYK (20.04. – 22.05.) – To będzie 
rok odpoczynku i stabilizacji. Nie 
szukaj problemów na siłę, rób 
swoje, a wszystko będzie w jak 

najlepszym porządku. Doceń spokój 
zawodowy i zajmij się domem oraz sobą, 
szczególnie pod względem zdrowotnym. 

BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Ten 
rok przyniesie o wiele więcej 
dobrego niż poprzedni. Skończą 
się Twoje problemy finansowe 

oraz miłosne. Zamkniesz 
definitywnie jeden rozdział życia, ale 

niebawem do Twego serca zapuka nowa miłość. 

RAK (22.06. – 22.07.) – Nowy Rok 
– nowa Ty. Czeka Cię całkowita 
przemiana – zacznij od najbardziej 
widocznych spraw, czyli radykalnej 

zmiany fryzury. Następnie czeka Cię 
kilka wizyt u specjalisty, aby Twoja dusza 
również mogła zacząć żyć od nowa. Z nową 
energią i wyglądem zaczniesz podbijać świat! 

LEW (23.07. – 23.08.) – Wreszcie 
przyjdzie czas na odpoczynek 
i własne przyjemności. Nie 
rezygnuj z marzeń, nie przekładaj 

podróży! Jeśli coś jest w zasięgu 
Twoich możliwości, staraj się dążyć do celu. 
W sprawach sercowych nie szykują się żadne 
rewelacje. 

PANNA (24.08. – 22.09.) – To 
będzie rok pełen zmian i wyzwań. 
Zmiany – czy chcesz czy nie 

– będziesz musiała zaakceptować 
i się z nimi pogodzić. Opór w tej 

kwestii może się źle skończyć. Co do wyzwań, 
przy niewielkim zaangażowaniu świetnie sobie 
ze wszystkim poradzisz. 

WAGA (23.09. – 22.10.) – Początek 
roku przyniesie kilka przykrych 
niespodzianek. Sprostasz 
wszystkim problemom szybciej niż 

myślisz i będziesz mogła zająć się 
realizacją planów. Nadchodzi sporo zmian 
w życiu prywatnym. Będziesz musiała nauczyć 
się żyć z kimś, a czasem odpuścić i iść 
na kompromis. 

SKORPION (23.10. –21.11) – Rok 
zaczniesz z prawdziwym 
przytupem. Sytuacja jednak 
szybko się uspokoi i będziesz 

mogła zaznać chodź trochę 
upragnionego spokoju. Korzystaj z wolności, 
gdyż za jakiś czas możesz odczuć jej niedosyt.  

STRZELEC (22.11. – 21.12.) 
– Zapowiada się o wiele lepszy rok 
niż poprzedni. Czeka Cię  
co prawda mnóstwo pracy, ale 

będzie ona niezwykle opłacalna, 
dzięki czemu pozwolisz sobie na realizację 
największych marzeń.  Zadbaj tylko o to, by 
dobrobyt nie przewrócił  Ci w głowie.

TEATR  
styczeń 2022

6, czw., godz. 16:00 Opowieść wigilijna  
7, pt., godz. 18:00 Opowieść wigilijna 
8, sb., godz. 18:00 Potop (gościnnie Teatr Śląski) 
9, ndz., godz. 18:00 Potop (gościnnie Teatr Śląski) 
14, pt., godz. 19:00 Kreszany 
15, sb., godz. 18:00 Kreszany 
16, ndz., godz. 18:00 Boeing, Boeing 
20, czw., godz. 19:00 Utracona cześć Katarzyny W.  
21, pt., godz. 19:00 Utracona cześć Katarzyny W.  
22, sb., godz. 18:00 Pomoc domowa  
23, nd., godz. 10:00 Powitanie 
23, nd., godz. 12:00 Powitanie 
23, nd., godz. 14:00 Powitanie  
27, czw., godz. 19:00 ZEN_IT (zwycięzca II edycji Katowickiej 
Rundy Teatralnej) 
28, pt., godz. 19:00 Nikaj 
29, sb., godz. 15:30 Nikaj 
29, sb., godz. 18:00 Nikaj 
30, ndz., godz. 15:30 Nikaj 
30, ndz., godz. 18:00 Nikaj 

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 jedno podwójne 
zaproszenie na spektakl „Potop” (8 stycznia), „Boeing, 
Boeing” (16 stycznia) i „Nikaj” (28 stycznia).

ZAPROSZENIA

Komedia francuska w reż. Jana Jankowskiego, czyli „Wąsik”, zagości 
na scenie Sali Widowiskowo-Koncertowej „Muza” już 8 stycznia. 
Czasem sumiasty wąs, a czasem skromny wąsik… A potrafi tyle 
namieszać! Nie tylko wywoła dodatkowy stres w oczekiwaniu 
na przyszłego teścia, ale też sprowokuje wiele komicznych sytuacji.  

Pioronująca  
siła wąsika

Z pre mie rą spek ta klu „Kre sza ny”, w re ży -
se rii ukra iń skiej re ży ser ki mło de go po ko -
le nia Ole ny Ap czel, wcho dzi w no wy rok 
Te atr Za głę bia. Sztu ka mia ła pre mie rę 
pod czas Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu 
Bo ska Ko me dia w Kra ko wie.  

„Kreszany” to dokument ruchu i pieśni 
o  przerywaniu cyklu niepamiętania, 
zbudowany na podstawie prawdziwych 
i wyobrażonych wierzeń słowiańskich. To 
baśń-rytuał, gdzie pod pozornym 
spokojem tli się zarzewie niepokoju i 
konfliktu. 

Spek takl po wstał w ko pro duk cji z Te -
atrem Łaź nia No wa w Kra ko wie w ra -
mach Fe sti wa lu Bo ska Ko me dia 2021. 
Pre mie ra od bę dzie się 14 stycz nia. To nie -
je dy na no wość, na któ rą war to wy brać się 
do te atru.  

– W dru gi week end stycz nia za pra sza -
my na „Po top”, spek takl Te atru Ślą skie go 
w Ka to wi cach. Ja kub Rosz kow ski, re ży ser 
spek ta klu i au tor ada pta cji, po sta no wił 
przyj rzeć się Sien kie wi czow skiej opo wie -
ści przez pry zmat te go, co za ko pa li śmy 
na cmen ta rzu hi sto rii i pa mię ci. W spek -
ta klu gra ją ak to rzy Te atru Ślą skie go i bę -
dzie to je dy na oka zja, że by zo ba czyć go 

na na szej sce nie – mó wi Rok sa na Wa si -
lew ska z Dzia łu Pro gra mo we go Te atru. 

W stycz nio wym re per tu arze zna la zły się 
tak że zna ne i lu bia ne far sy, ta kie jak „Po moc 
do mo wa” oraz „Bo eing, Bo eing” w reż. 
Woj cie cha Le śnia ka. Nie za brak nie rów -
nież pro po zy cji dla naj młod szej wi dow ni. 

– Wzna wia my nasz spek takl dla naj na -
jów, czy li naj młod szej czę ści na szej wi -
dow ni w wie ku do trzech lat. „Po wi ta nie” 
w reż. Bar to sza Ku row skie go bę dzie moż -
na zo ba czyć w nie dzie lę, 23 stycz nia. 
Przed sta wie nie te atral ne jest na sy co ne ob -
ra zem i dźwię kiem, jest za pro sze niem 
do za ba wy, po zna wa nia rze czy wi sto ści 
wszyst ki mi zmy sła mi i wspól ne go twór -
cze go do świad cze nia i roz wo ju re la cji po -
mię dzy dziec kiem a ro dzi cem – do da je 
Rok sa na Wa si lew ska.  

Pod ko niec stycz nia wi dzo wie bę dą mo -
gli zo ba czyć zwy cię ski spek takl II Ka to -
wic kiej Run dy Te atral nej – „ZEN_IT” 
w reż. Pau li ny Pro ko piuk. Po nad to 
w ostat ni week end za pla no wa no po ka zy 
spek ta klu „Ni kaj” Zbi gnie wa Ro ki ty w reż. 
Ro ber ta Ta lar czy ka, czy li spoj rze nie 
na trwa ją ce od de kad an ta go ni zmy, dzie -
lą ce miesz kań ców Za głę bia i Ślą ska. ST

reklama

Dla naszych Czytelników w siedzibie redakcji czekają 
pojedyncze wejściówki do kina „Helios”  do odebrania  
po 11 stycznia.

BILETY DO KINA

Premiera spektaklu „Kreszany”, gościnny „Potop” i spektakl dla najnajów

Francuska komedia w polskim klimacie zagości w „Muzie” już 8 stycznia. 

Or szak Trzech Kró li od bę dzie się po raz ko lej ny w So snow cu. 
Zgod nie z tra dy cją, 6 stycz nia, miesz kań cy o go dzi nie 10.00 spo -
tka ją się na mszy świę tej w ko ście le Chry stu sa Kró la w Kli mon to -
wie i na stęp nie wy ru szą na Plac Pa pie ski. Po dro dze, do or sza ku 
do łą czą wier ni z in nych pa ra fii w So snow cu. Oko ło go dzi ny 11.30 
wszy scy spo tka ją się na Pla cu Pa pie skim. Miesz kań cy co ro ku 
tłum nie ce le bru ją tę tra dy cję. Po dą ża jąc za trze ma kró la mi, wspól -
nie spę dza ją czas i ra zem ko lę du ją. ST

Barwny orszak mędrców

Będzie się działo na teatralnej scenie

Mło dy, wy jąt ko wo nie aser tyw ny, bez ro bot -
ny męż czy zna przy go to wu je się na pierw szą 
wi zy tę przy szłe go te ścia. Na rze czo na i bez -
ro bot ny kum pel – lo ka tor oraz nad to ga da -
tli wy sprzą tacz nie po ma ga ją w tym trud -
nym dniu. W kry tycz nym mo men cie za wo -
dzi ma szyn ka do go le nia, po zo sta wia jąc 
na twa rzy bo ha te ra wą sik. I ten wą sik mo że 

spra wić cu da i zmie nić chło pa w męż czy -
znę. W spek ta klu wy stę pu ją: Mar ta Wierz -
bic ka (Mi le na Sta szuk), Mi ro sław Ba ka 
(Ra do sław Pa zu ra), Jan Jan kow ski (Ja ro -
sław Bo be rek), Ra fał Cie szyń ski (Mau ry cy 
Po piel) i Mi chał Ko ter ski. Ak to rzy za gra ją 
spek takl dwu krot nie, o godz. 16.00 i 18.30. 
Bi le ty są w ce nie 90 i 120 zł. ST  

arc
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