
Czasopismo samorządowe Sosnowca     wydanie bezpłatne    lipiec 2014 Nr 7 (392)  redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788  ISSN 1232-7395

reklama reklama reklama

Syl wia Ko sman

Dla du cha i dla cia ła. Wa ka cyj na ofer ta
dla naj młod szych i nie co star szych so -
sno wi czan jest bar dzo uroz ma ico na.
Atrak cje przy go to wa li MO SiR, a tak że
pla ców ki kul tu ral ne i Miej ska Bi blio te -
ka Pu blicz na. Nikt nie po wi nien na rze -
kać na nu dę, ani na kosz ty. Za ję cia dla
dzie ci i mło dzie ży są… bez płat ne. 

Pa sjo nu ją co za po wia da się la to z Miej -
ską Bi blio te ką Pu blicz ną. Za miast zwy -
kłych wa ka cji dzie ci mo gą li czyć na fa -
scy nu ją ce po dró że po naj cie kaw szych za -
kąt kach świa ta i prze ży cie
nie za po mnia nych przy gód. Bi blio te ka rze
za pla no wa li kon kur sy, tur nie je, raj dy, pro -
jek cje fil mo we, a tak że spo tka nia ze
współ cze sny mi au to ra mi ksią żek. – „Li -
te rac cy łow cy przy gód na start!” to wa ka -
cyj ny pro jekt, do fi nan so wa ny ze środ ków
Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do -
we go, któ ry skie ro wa ny jest do dzie ci
w wie ku od 6 do 15 lat – mó wi Kin ga Ba -
ra now ska -Ja wo rek, spe cja li sta ds. pro mo -
cji i mar ke tin gu w MBP w So snow -
cu. – Pro jekt bę dzie re ali zo wa ny przez
wszyst kie fi lie. Ubie gło rocz ny, czy li przy -
go da z li te ra tu rą de tek ty wi stycz ną, cie szył
się ogrom ną po pu lar no ścią – do da je. 

Za ję cia li te rac ko -roz ryw ko we bę dą
się od by wać w su mie w 19 pla ców kach
Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz nej, trzy ra -

zy w ty go dniu, w okre ślo ne dni. W trak -
cie tych spo tkań uczest ni cy po zna ją po -
dróż ni ków, czy li bo ha te rów li te ra tu ry
dzie cię cej, bę dą się uczyć czy ta nia map,
po słu gi wa nia się kom pa sem, kom ple to -
wa nia ekwi pun ku od po wie dzial ne go
glob tro te ra. Nie za brak nie tak że in try gu -
ją cych gier i za baw, po łą czo nych z po -
zna wa niem róż nych kra jów, kon ty nen -
tów, lu dzi i zwie rząt ży ją cych w in nych
czę ściach świa ta. Mło dzi czy tel ni cy we -
zmą udział w ak cji „Po dróż za je den
uśmiech, czy li wa liz ka peł na przy gód”,
czy li każ dy sza nu ją cy się po dróż nik mu -

si per fek cyj nie znać wła sny kraj! W ba -
da niu kul tu ry, przy ro dy i oby cza jów
wie lu za kąt ków Pol ski mło dym po dróż -
ni kom po mo gą m. in. Po ldek i Du -
duś – bo ha te ro wie książ ki „Po dróż za je -
den uśmiech” Ada ma Bah da ja. W pla -
nach jest tak że m. in. pro jekt „Mło dzi
Ro bin so no wie, czy li przy go da na bez -
lud nej wy spie”. Ja ko roz bit ko wie na uczą
się m. in. jak zbu do wać sza łas, roz kła -
dać na miot, roz pa lać ogni sko, szu kać
po ży wie nia, wzy wać po mo cy, zbu do -
wać tra twę, tro pić zwie rzy nę oraz przy -
go tu ją ma pę bez lud nej wy spy. 

Nie co star si czy tel ni cy mo gą li czyć
na nie za po mnia ne warsz ta ty, pro wa -
dzo ne przez Krzysz to fa Pet ka, au to ra
ksią żek sen sa cyj no -przy go do wych,
or ga ni za to ra wy praw i szkół prze -
trwa nia. Tre ner prze pro wa dzi szko le -
nie m. in. w za kre sie ma sko wa nia,
po ru sza nia się w te re nie, sa mo obro -
ny. Po ka że jak bez piecz nie roz pa lić
ogni sko, a tak że… ugo tu je zu pę
w ko cioł ku.

W ra mach co ty go dnio wej „Fil mo wej
Aka de mii Przy gód” za pla no wa no tak że
dzie więć pro jek cji fil mo wych dla dzie -
ci i mło dzie ży w au li, któ ra po mie -
ści 200 wi dzów. 

Dzie cia ki i mło dzież, któ ra lu bi wy -
po czy wać ak tyw nie, po win na sko rzy -
stać z ofer ty MO SiR -u. Obec nie trwa ją
za pi sy do udzia łu w pół ko lo niach, or ga -
ni zo wa nych przez MO SiR oraz
Uczniow ski Klub Spor to wy „Sie lec”
So sno wiec. W pół ko lo niach mo gą
wziąć udział dzie ci uro dzo ne, w la -
tach 2002 – 2007, któ re są miesz kań ca -
mi So snow ca lub ucznia mi so sno wiec -
kich szkół. Pół ko lo nie bę dą od by wać się
w ośmiu 5-dnio wych tur nu sach: od 30
czerw ca do 4 lip ca, od 7 do 11 lip ca,
od 14 do 18 lip ca, od 21 do 25 lip ca,
od 28 lip ca do 1 sierp nia, od 4 do 8
sierp nia, od 18 do 22 sierp nia, od 25
do 29 sierp nia 2014 r. Za pi sy są przyj -

mo wa ne w Dzia le Ko mu ni ka cji i Im -
prez przy ul. Kre so wej 1 (Dom Spor -
tow ca, I pię tro, po kój nr 15)
w godz. 8.00 – 15.00.  Koszt jed ne go
tur nu su wy no si 100 zło tych.  Opła ta
obej mu je po si łek, czy li dwu da nio wy
obiad oraz ubez pie cze nie NW, trans port
po mię dzy obiek ta mi, opie kę wy cho -
waw ców i wy kwa li fi ko wa nej ka dry in -
struk tor skiej. Za ję cia od by wać się bę dą
w gru pach 12-oso bo wych na te re nie
obiek tów spor to wych MO SiR -u,
od godz. 7.00 – 8.00 do godz. 16.00. 

– Pół ko lo nie z ro ku na rok cie szą się
co raz więk szą po pu lar no ścią. Oprócz
pół ko lo nii, or ga ni zu je my tak że sze reg
im prez spor to wych w cią gu ca łych wa -
ka cji i udo stęp nia my na pre fe ren cyj -
nych wa run kach wszyst kie na sze
obiek ty spor to we – za pew nia Ra fał
Ły dek, dy rek tor MO SiR -u. Wstęp nie
za pla no wa no m.in. na 5 lip ca za wo dy
w jeź dzie fre esty lo wej na rol kach
w ra mach Po lish Rol ling Le ague
w Par ku im. Jac ka Ku ro nia, 20 lip ca
Mi strzo stwa So snow ca w siat ków ce
pla żo wej, któ re od bę dą się na sta dio -
nie przy al. Mi rec kie go, a w ostat ni
dzień wa ka cji II Bieg So sno wiec ki,
w któ rym trze ba bę dzie po ko nać dy -
stans 5 km.

Precz z nudą! Wakacje w mieście będą odjazdowe… Nie tylko dzieci, ale i starsi, mogą liczyć na szereg atrakcji

Rusza akcja „Lato”

5,5 mln złotych kosztowały
remont i wyposażenie
najnowocześniejszych
przychodni specjalistycznych
w mieście. W Szpitalu Miejskim
w Zagórzu z usług specjalistów i opieki
medycznej mogą korzystać
wszyscy mieszkańcy.

www.kuriermiejski.com.pl

Ten, kto czyta, żyje
podwójnie,
przekonują uczniowie
Gimnazjum nr 1.
Obecnie to najbardziej
„Zaczytani” w całym
mieście.2

Znakomity bramkarz, Artur
Boruc, został pierwszym
ambasadorem Akademii,
najmłodszych piłkarzy Zagłębia
Sosnowiec. Zanim oni zaczną odnosić
sukcesy, zawodnicy Zagłębia ostro
przygotowują się do nowego
sezonu i rozgrywkach w II lidze. 15 16

Drodzy Czytelnicy!

Z okazji wakacji życzymy
wspaniałego letniego
wypoczynku, słonecznej pogody
i dobrej zabawy. 
Kolejny numer „Kuriera
Miejskiego”, już tradycyjnie, 
ukaże się na początku września.
Pozostając z wakacyjnym
pozdrowieniem,

Redakcja 

arc UM

czytaj więcej na str. 8

Wakacyjna oferta jest bardzo urozmaicona.
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Sylwia Kosman

W zmo der ni zo wa nym bu dyn ku zna la zły
się po rad nie spe cja li stycz ne, m. in.: prok -
to lo gicz na, cho rób pier si, le cze nia bó lu
i on ko lo gicz na. Do ce lo wo w no wo wy -
re mon to wa nym bu dyn ku zo sta nie uru -
cho mio nych kil ka na ście po rad ni spe cja -
li stycz nych. – Po wstał no wo cze sny kom -
pleks, któ ry za pew nia kom fort dla
pa cjen tów oraz do bre wa run ki pra cy dla
per so ne lu me dycz ne go i sku pia przy -
chod nie w jed nym miej scu, któ re do tej
po ry funk cjo no wa ły w róż nych miej -
scach w szpi ta lu. W bu dyn ku po ja wi ła
się też win da i dzia ła sys tem ko lej ko wy,
któ ry in for mu je pa cjen tów, w ja kim ga bi -
ne cie i któ ry „nu mer” bę dzie przyj mo -
wa ny. Pa cjen ci bę dą mo gli re je stro wać
się za rów no oso bi ście, jak i dro gą te le fo -
nicz ną i in ter ne to wą.  Do dat ko wo pa -
cjen ci ma ją do dys po zy cji ogól no do stęp -
ną ap te kę oraz sto łów kę. Do ce lo wo ma
to być naj no wo cze śniej szy blok przy -
chod ni w mie ście – za pew nia Zbi gniew
Sza le niec, za stęp ca pre zy den ta mia sta,
od po wie dzial ny m. in. za służ bę zdro wia.

Jest tak że du ża szan sa na ter mo mo -

der ni za cję bu dyn ku, w któ rym miesz -
czą się przy chod nie i po zy ska nie na ten
cel środ ków z Wo je wódz kie go Fun du -
szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej. 

Kom plek so wa mo der ni za cja szpi ta la
trwa już od kil ku lat. 11 mln zł kosz to wa -
ła prze bu do wa i mo der ni za cja od dzia łu
po łoż ni czo -gi ne ko lo gicz ne go oraz od dzia -
łu no wo rod ków. W dal szej ko lej no ści wy -

re mon to wa no od dział chi rur gii ura zo wo -
-or to pe dycz nej, ge ria trii a tak że przy chod -
nię re ha bi li ta cyj ną. – Zmie nia my nasz
szpi tal. Nie je ste śmy w sta nie te go zro bić
w cią gu kil ku mie się cy, ale w cią gu kil ku
lat ow szem. Do tej po ry wy da li śmy oko -
ło 55 mln zł. To nie ba ga tel na kwo ta, a pro -
szę pa mię tać, że przed na mi ko lej ne in we -
sty cje. Naj waż niej sza z nich to bu do wa no -
we go blo ku ope ra cyj ne go. Chciał bym też
bliż szej współ pra cy ze szpi ta la mi wo je -
wódz ki mi – pod kre ślał Ka zi mierz Gór ski,
pre zy dent So snow ca pod czas uro czy ste go
otwar cia przy chod ni. 

W wyremontowanym budynku
zostanie uruchomionych
kilkanaście poradni

W tej kwe stii pre zy den ta po parł Ar -
ka diusz Chę ciń ski, czło nek za rzą du wo -
je wódz twa ślą skie go – Mu si my zmie nić
po dej ście do służ by zdro wia. Kon ku ren -
cja jest zdro wa, ale nie na tym po lu.
Szpi ta le miej skie nie po win ny ry wa li zo -
wać z wo je wódz ki mi i od wrot nie, bo ni -
ko mu nie wy cho dzi to na do bre. Chcę

pod kre ślić, że ja ko mar sza łek czę sto po -
da ję So sno wiec za przy kład. Tu taj zmia -
ny w służ bie zdro wia zo sta ły prze pro wa -
dzo ne wzo ro wo – stwier dził.

Wła dze mia sta za pew nia ją, że Szpi -
tal Miej ski mo że li czyć na wspar cie.  

– Dla mnie i mo ich współ pra cow ni -
ków służ ba zdro wia jest naj waż niej szą
ga łę zią ży cia sa mo rzą du, dla te go da lej
bę dzie my wspie rać i uno wo cze śniać
szpi tal. Mam na dzie ję, że już nie ba wem
ru szy bu do wa zu peł nie no we go blo ku
ope ra cyj ne go w no wym nie za leż nym
pa wi lo nie – za koń czył pre zy dent Gór ski.

W przy chod ni przy ul. Szpi tal nej dzia -
ła ją już po rad nia ogól na oraz noc na i świą -
tecz na opie ka zdro wot na. W ko lej nych la -
tach dal sza mo der ni za cja szpi ta la bę dzie
kosz to wać po nad 38 mln zł. Jesz cze na ten
rok za pla no wa no mo der ni za cję po miesz -
czeń na po trze by pra cow ni dia gno stycz -
nych i izby przy jęć w szpi ta lu w Za gó rzu.
W tym ro ku ma się rów nież roz po cząć bu -
do wa no we go blo ku ope ra cyj ne go w szpi -
ta lu przy ul. Ze ga dło wi cza. Ma się w nim
znaj do wać sześć sal ope ra cyj nych, OIOM
oraz kil ku łóż ko wy in ter dy scy pli nar ny od -
dział za bie go wy.

Specjaliści w jednym miejscu 
4,5 mi lio na zło tych kosz to wał re mont przy chod ni w szpi ta lu w Za gó rzu, a ko lej ny mi lion wy da no na wy po sa że nie ga bi ne tów. Sym bo licz nie, 4 czerw ca, prze -
cię to wstę gę w no wo cze snym pa wi lo nie przy ul. Szpi tal nej. 
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Blok nowych przychodni  w Zagórzu już działa

Po la tach chu dych przy szły wresz cie la ta tłu ste. Szpi tal Miej ski już dru -
gi raz z rzę du od no to wał… zysk. W ma ju ra da nad zor cza szpi ta la za -
twier dzi ła wy ni ki fi nan so we szpi ta la i przy ję ła spra woz da nie bie głe go
re wi den ta. Szpi tal w 2013 r. osią gnął do dat ni wy nik fi nan so wy i za mknął
się zy skiem w wy so ko ści 4 mln 400 tys. zł. – Dzia ła nia na praw cze pod -
ję te w tej ka den cji przy nio sły ra dy kal ną po pra wę sy tu acji fi nan so wej na -
sze go szpi ta la – mó wi Zbi gniew Sza le niec, za stęp ca pre zy den ta mia sta,
od po wie dzial ny m. in. za służ bę zdro wia. – Dzię ki po zy ska nej przez mia -
sto 12-mi lio no wej do ta cji z Mi ni ster stwa Zdro wia po prze kształ ce niu
szpi ta la w spół kę, spła co ne zo sta ły wszyst kie wy ma gal ne zo bo wią za nia
na szej lecz ni cy. Na to miast po życz ki mia sta dla szpi ta la w czę ści umo rzo -
no, a w czę ści prze kształ co no w ka pi tał spół ki – do da je. 

Jesz cze w 2009 r. stra ta szpi ta la się ga ła 11 mln 300 tys. zł, w 2010
r. by ło to 8 mln 200 tys. zł, a w 2011 r. osią gnę ła pu łap 12 mln 600
tys. zł. W 2012 r. szpi tal za czął od bi jać się od dna i uda ło się wy pra -
co wać zysk w wy so ko ści 200 tys. zł. 

– Zna czą co wzro sły tak że w ko lej nych la tach przy cho dy z kon -
trak tów szpi ta la – pod kre śla Zbi gniew Sza le niec. W 2009 r. kon trakt
z NFZ za mknął się su mą 55 mln 600 tys. zł, w 2010 r. wy niósł 58
mln 400 tys. zł, by zma leć o po nad mi lion zło tych w 2011 r. W 2012
r. pod pi sa no ko rzyst niej szy kon trakt na su mę 60 mln 700 tys. zł,
a ubie gło rocz ny na 67 mln 200 tys. zł. SK

Szpi tal Miej ski na plu sie

Prze targ na za kup 14 au to bu sów: ośmiu prze gu bo wych i sze ściu 12-
me tro wych ogło si wkrót ce so sno wiec ki PKM. Wszyst ko dzię ki wnio -
sko wi o do fi nan so wa nie za ku pu 14 no wych au to bu sów, któ ry zo stał
już przy go to wa ny… pięć lat te mu. Wów czas jed nak tra fił na li stę re -
zer wo wą. Urząd Mar szał kow ski po now nie przej rzał zło żo ne wcze -
śniej wnio ski i skie ro wał za py ta nia o ak tu al ność zło żo nych wcze śniej
pro jek tów. Uak tu al nio ny wnio sek PKM zo stał za ak cep to wa ny. Osta -
tecz nie, do fi nan so wa nie ma wy nieść po nad 11 mln 800 tys. zł, czy -
li 85 pro cent war to ści ca łe go przed się wzię cia w ra mach pro jek tu
„Za kup ta bo ru au to bu so we go w przed się bior stwie ko mu ni ka cji miej -
skiej sp. z o.o. w So snow cu”. SK

So sno wiec ki „Elek tro nik”, czy li Ze spół
Szkół Elek tro nicz nych i In for ma tycz nych,
zy skał cał ko wi cie no we ob li cze. Ter mo mo -
der ni za cja szko ły, któ ra kosz to wa ła pra -
wie 8 mln zło tych, wła śnie się za koń czy -
ła. W szko le nie ma już azbe stu, a no we
okna, drzwi i wy ko na ne ocie ple nie bu dyn -
ku, po zwo lą na spo re oszczęd no ści
za ogrze wa nie szko ły, któ re do tej po ry
w cza sie se zo nu zi mo we go kosz to wa ło na -
wet… 60 tys. zł. Te raz kosz ty ma ją spaść
o jed ną trze cią. 

– „Elek tro nik” to naj lep sza szko ła tech -
nicz na w Za głę biu i jed na z naj lep szych
w ca łym wo je wódz twie. Dzię ki zmia nom jej
wi ze ru nek oraz atrak cyj ność jesz cze wzro -
sną. Ma my na dzie ję, że szko ła przy cią gnie
ko lej ne po ko le nia mło dzie ży, któ re wła śnie
w „Elek tro ni ku” bę dą chcia ły zdo by wać
wie dzę i uczyć się za wo du – mó wi Ka zi -
mierz Gór ski, pre zy dent So snow ca.

To jed nak nie ko niec zmian i dal szych in -
we sty cji. Wkrót ce ru szy bu do wa ogro dze nia
ca łej pla ców ki, a tak że zo sta ną wy re mon to -

wa ne scho dy i plac przed szko łą. – Do koń -
ca wa ka cji bę dą go to we dwa wie lo funk cyj ne
bo iska z oświe tle niem i ogro dze niem. Ta in -
we sty cja z pew no ścią ucie szy lo kal ną spo -
łecz ność. Chce my, aby bo iska by ły do stęp ne
dla wszyst kich. W ten spo sób do peł ni my
świet ną ofer tę szko ły – do dał Gór ski.

Pro jekt zo stał zre ali zo wa ny w ra mach
Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio -
nal ne go. In we sty cja kosz to wa ła 7 mln 890
tys. zł, z cze go 5 mln 400 tys. zł to środ ki
unij ne. SK

14  nowych autobusów 

„Elektronik” już gotowy

Jak kre ować wi ze ru nek i być
przy tym na tu ral ną, ja kie pra wa
przy słu gu ją ma mom w pra cy, co
jest klu czem do sa mo re ali za cji?
Od po wia da jąc na po trze by ko -
biet i ich chęć roz wo ju, 11
czerw ca 2014 Fun da cja In sty tu -
tu Przed się bior czo ści Ko biet
zor ga ni zo wa ła w Urzę dzie Mia -
sta w So snow cu spo tka nie „Ko -
bie ta Speł nio na”. Bez płat ne
szko le nia z za kre su roz wo ju oso -
bi ste go i za wo do we go przy cią -
gnę ły licz ne gro no ko biet w róż -
nym wie ku, któ re mo gły uzy -
skać po ra dy do ty czą ce te go, jak
stać się ty tu ło wą Ko bie tą Speł -
nio ną. W spo tka niu wzię ły
udział m. in. pa nie, któ re oba -
wia ją się po wro tu na ry nek pra -
cy po uro dze niu dzie ci. W cza -
sie szko leń nad ich dzieć mi czu -
wa li pra cow ni cy nie pu blicz ne go
żłob ka „Kra ina Ma lu cha”.

– Cie szę się, że mo że my spo -
ty kać się z ko bie ta mi, pra gną cy -
mi wnieść w swo je ży cie po zy -
tyw ną ener gię i za pał do zmia ny.
Chcie li śmy do dać im od wa gi

i wia ry we wła sne moż li wo ści,
a tak że prze ko nać je, że to w ich
rę kach le ży de cy zja do ty czą ca
dal sze go roz wo ju – mó wi Ża ne -
ta Ju rek, pre zes In sty tu tu Roz -
wo ju Przed się bior czo ści Ko biet,
or ga ni za tor ka wy da rze nia.

Bezpłatne szkolenia
z zakresu rozwoju
osobistego i zawodowego
przyciągnęły liczne grono
kobiet w różnym wieku

Dzię ki ini cja ty wie IRPK, pa nie
sko rzy sta ły z prak tycz nych po rad
eks per tów ds. wi ze run ku, przed -
się bior ców, praw ni ków, tre ne ra
i co acha in ter per so nal ne go, a tak -
że po czę stun ku Eko Cia cho. Iwo -
na Ga weł, pre zes Za rzą du Ogól -
no pol skie go Sto wa rzy sze nia In -
no wa cyj nych Przed się bior ców,
po dzie li ła się do świad cze niem łą -
cze nia ro li przed się bior cy i mat -
ki. W swo im wy stą pie niu pod kre -
śla ła, że współ cze śnie ist nie je

wie le moż li wo ści po go dze nia
ma cie rzyń stwa z ka rie rą, jak
na przy kład ela stycz ne go dzi ny
pra cy i do stęp do róż nych form
opie ki nad dzieć mi.

Dzię ki wy stą pie niu „Kre owa -
nie wi ze run ku – nie za leż nie
od bu dże tu” uczest nicz ki zda ły
so bie spra wę, że wi ze ru nek naj -
czę ściej jest od bi ciem te go, co
my śli my o so bie. Jak waż na jest
ak cep ta cja sie bie i prze ka zy wa nie
te go po zy tyw ne go wzor ca dzie -
ciom, mó wi ła dr Da nie la Dzien -
niak -Pu li na z Wy dzia łu Na uk
Spo łecz nych Uni wer sy te tu Ślą -
skie go, we dług któ rej życz li wość
to na sza naj lep sza wi zy tów ka. 

Re al nym i smacz nym do te go
przy kła dem, jak urze czy wist nić
ma rze nia i pla ny o wła snej fir -
mie, by ło pod czas spo tka nia Eko
Cia cho – start up, za ło żo ny
przez mło dych lu dzi, pra gną -
cych po łą czyć mi łość do do mo -
wych wy pie ków z pra cą za wo -
do wą. – „Eko Cia cho jest al ter -
na ty wą dla ofert cu kier ni czych,
co raz czę ściej opar tych o go to we

mie szan ki i spulch nia cze. Dla te -
go wła śnie po wsta ła na sza pra -
cow nia, w któ rej wy pie ka my
cia cho do mo wy mi spo so ba mi
i uży wa my do te go wy łącz nie
na tu ral nych su row ców. W na szej
ofer cie znaj du ją się do mo we cia -
cha bez glu te no we, już wkrót ce
po ja wią się też cia cha dla dia be -
ty ków i dla we gan. Za an ga żo wa -
li śmy się w ak cję „Ko bie ta Speł -
nio na”, bo wie my jak waż ne jest
ro bie nie w ży ciu te go, co się ko -
cha. Nasz ze spół jest te go wspa -
nia łym przy kła dem. Zwłasz cza
dwie, speł nio ne ma my - mó wi
pre zes Eko Cia cho, Ad rian Ma -
dej czyk. 

Ko lej ne spo tka nia z cy klu
„Ko bie ta Speł nio na” od bę dą się
w Ka to wi cach i Ryb ni ku. -Są -
dząc po ilo ści py tań kie ro wa nych
do pre le gen tek, ta kie szko le nia
są dla ko biet du żym wspar ciem.
Szcze gól nie, że są nie od płat ne,
a ma mom ofe ru je my tak że bez -
płat ną opie kę nad dzieć -
mi – pod su mo wa ła Ża ne ta Ju rek,
pre zes IRPK. red

Speł nio ną ko bie tą być…

Arkadiusz Chęciński i Kazimierz Górski przecięli wstęgę.
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Absolutorium dla prezydenta
59. sesja Rady Miejskiej

Syl wia Ko sman 

Dys ku sja nad udzie le niem ab so lu to -
rium dla pre zy den ta Ka zi mie rza Gór -
skie go by ła głów nym punk tem czerw -
co wej se sji Ra dy Miej skiej. De cy zję
rad nych w tej spra wie po prze dzi ły dys -
ku sja, a przed nią po zy tyw ne spra woz -
da nie bie głe go re wi den ta z wy ko na nia
bu dże tu, po zy tyw na opi nia Re gio nal nej
Izby Ob ra chun ko wej oraz Ko mi sji Re -
wi zyj nej. 

Pre zy dent Ka zi mierz Gór ski przed -
sta wił stan fi nan sów mia sta. Ubie gło -
rocz ne do cho dy wy nio sły po nad 718
mln zło tych, a wy dat ki po chło nę ły po -
nad 702 mln zł, co ozna cza uzy ska nie
nad wyż ki bu dże to wej w wy so ko ści po -
nad 15 mln zł. Łącz ne za dłu że nie mia -
sta wy nio sło na ko niec ro ku po nad 202
mln zło tych, co sta no wi nie ca łe 30 pro -
cent do cho dów. Naj wię cej środ ków, jak
co ro ku, wy da no na edu ka cję i oświa tę
(40 pro cent wy dat ków bie żą cych) oraz
na opie kę spo łecz ną (17 pro cent).
Do naj więk szych zre ali zo wa nych in we -
sty cji z udzia łem środ ków unij nych na -
le ża ły m. in. bu do wa sa li kon cer to wej
przy ZSM (po nad 9 mln 162 tys. zł), ter -
mo mo der ni za cja „Elek tro ni ka” (po -
nad 7 mln 337 tys. zł), prze bu do wa uli -
cy Bę dziń skiej wraz z sy gna li za cją (po -
nad 4 mln 914 tys. zł) oraz Go spo dar cza
Bra ma Ślą ska (po nad 2 mln 551 tys. zł). 

– Mu si my w ta ki spo sób rzą dzić
mia stem, by nie sta wiać po mni ków
na po kaz, by ci któ rzy przyj dą po nas,
za 10 lat, nas nie prze klę li. Nie re ali zu -
je my pro jek tów, któ re ni cze go nie wno -
szą, ale ta kie, któ re za pew nią roz wój
na sze mu mia sta – prze ko ny wał pre zy -
dent. 

Prze wod ni czą cy klu bu PO, Da niel
Mi kla siń ski, nie miał wąt pli wo ści, że
ca ły klub za gło su je za udzie le niem ab -
so lu to rium. – Współ pra ca z pre zy den -
tem i je go za stęp ca mi w cią gu ostat nie -
go ro ku ukła da ła się bar dzo do brze, tak
sa mo z ko le ga mi z SLD, po mi mo drob -
nych pro ble mów, któ re jed nak, osta -
tecz nie, nie wpły nę ły na na szą współ -
pra cę. W na szym wspól nym dzia ła niu
jest ma ło po li ty ki. Wie le spraw, do ty -
czą cych gmi ny, uda ło się roz wią -
zać – prze ko ny wał Da niel Mi kla siń ski. 

Kry ty ki nie szczę dzi li rad ni klu -
bów opo zy cyj nych. – Je stem prze ko -
na ny, że pre zy dent otrzy ma ab so lu to -
rium. Po zwo lę so bie jed nak za siać
ziar no wąt pli wo ści. Mó wię tu o spra -
wie, któ ra do ty czy fi nan so wa nia
przez gmi nę pro ce du ry in vi tro. Są tu
wąt pli wo ści i znam wy ja śnie nia
urzędników, ale one tych wąt pli wo -
ści nie roz wie wa ją do koń ca, dla te go
bę dę gło so wał prze ciw udzie le niu
ab so lu to rium – stwier dził To masz
Mę drzak, prze wod ni czą cy klu bu PiS. 

Moc no i zde cy do wa nie po parł go
Ma ciej Ada miec, szef klu bu „Nie za leż -
nych”, któ ry jed nak wy li czał zu peł nie
in ne ar gu men ty. – Ab so lut ne i sta now -
cze nie. Sy tu acja mia sta z ro ku na rok
się po gar sza. Ni ko go nie dzi wi, że jest
za paść. Na ni kim już nie ro bią wra że -
nia dziu ry w dro gach, za paść w spo rcie
czy kul tu rze. Pre zy dent sta ra się za my -
dlić oczy miesz kań com i po ka zać, że są
in we sty cje i re mon ty. Ta sztu ka mo im
zda niem już się nie uda. Mia sto mu si
wyjść z mro ku ko la cji SLD -PO – prze -
ko ny wał. 

Cał ko wi cie od mien ne ra cje za udzie -
le niem ab so lu to rium wska zy wał To -
masz Bań bu ła, prze wod ni czą cy klu bu
rad nych SLD. – Tak do brze skon stru -
owa ne go i re ali zo wa ne go bu dże tu so bie
nie przy po mi nam. Po stro nie do cho dów
i po stro nie wy dat ków bu dżet zo stał
świet nie skon stru owa ny, a przez je go
rze tel ne mo ni to ro wa nie, bar dzo do brze
zre ali zo wa ny. Nasz klub bar dzo do kład -
nie prze ana li zo wał do ku men ty spra -
woz daw cze. Za gło su je my za ich przy -
ję ciem i za udzie le niem ab so lu to -
rium – stwier dził To masz Bań bu ła. 

Osta tecz nie, pre zy dent otrzy mał ab -
so lu to rium z wy ko na nia bu dże tu.
Za udzie le niem ab so lu to rium opo wie -
dzia ło się 16 rad nych, ośmiu by ło
prze ciw nych, a je den wstrzy mał się
od gło su.

Spra woz da nie z kon sul ta cji spo łecz nych 
do ty czą cych pro jek tu do ku men tu 

Stra te gii Roz wo ju Mia sta So snow ca na la ta 2014-2020+
W dniach 11 kwiet nia – 2 ma ja 2014 ro ku prze pro wa -
dzo ne zo sta ły kon sul ta cje spo łecz ne do ty czą ce pro jek tu
do ku men tu Stra te gii Roz wo ju Mia sta So snow ca na la -
ta 2014-2020+ In for ma cje o kon sul ta cjach spo łecz nych,
zgod nie z obo wią zu ją cy mi ure gu lo wa nia mi, po da no
do pu blicz nej wia do mo ści po przez: 

1) Ogło sze nie pra so we w Ku rie rze Miej skim;
2) Ogło sze nie pra so we w Dzien ni ku Za chod nim;
3) Ogło sze nia na ta bli cach Urzę du Miej skie go;
4) Za miesz cze nie in for ma cji i ogło sze nie na stro nie in -
ter ne to wej Urzę du Miej skie go w Biu le ty nie In for ma cji
Pu blicz nej w ter mi nie od 11 kwiet nia 2014 ro ku do 2
ma ja 2014 ro ku (prak tycz nie in for ma cje za miesz czo -
no kil ka dni wcze śniej i by ła za miesz czo na na stro nie
dłu żej niż do 2 ma ja).

Po nad to wy stą pio no pi sem nie o zgło sze nie uwag i pro -
po zy cji do tek stu pro jek tu do ku men tu Stra te gii Roz wo ju
Mia sta So snow ca na la ta 2014-2020+ do na stę pu ją cych
przed się biorstw i in sty tu cji dzia ła ją cych na te re nie Mia -
sta So snow ca

5) Agen cji Roz wo ju Lo kal ne go SA w So snow cu;
6) Gór no ślą skiej Spół ki Ga zow nic twa Od dział Za kład Ga -
zow ni czy w Za brzu;

7) Ko men dan ta Miej skie go Po li cji w So snow cu;
8) Ko men dan ta Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w So snow cu;
9) Ko men dan ta Stra ży Miej skiej w So snow cu;
10) So sno wiec ko -Dą brow skiej Pod stre fy KSSE w So -

snow cu;
11) Przed się bior stwa Ko mu ni ka cji Miej skiej Spół ka

z o.o. w So snow cu;
12) Po wia to we go Urzę du Pra cy w So snow cu;
13) Re jo no we go Przed się bior stwa Wo do cią gów i Ka na -

li za cji SA w So snow cu;
14) Re gio nal ne go Za rzą du Go spo dar ki Wod nej w Gli wi -

cach;
15) Sto wa rzy sze nia Kup ców Pol skich w So snow cu;
16) Tau ron Cie pło SA w Ka to wi cach;
17) TAU RON Dys try bu cja SA w Bę dzi nie;
18) Miej skie go Za rzą du Bu dyn ków Miesz kal nych Spół -

ka z o.o. w So snow cu;
19) Miej skie go Za kła du Za so bów Lo ka lo wych w So -

snow cu;
20) Miej skie go Ośrod ka Spor tu i Re kre acji w So snow cu;
21) Miej skie go Za kła du Usług Ko mu nal nych w So snow cu;
22) Miej skie go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w So snow cu;

O wnie sie nie uwag oraz ewen tu al nych uzu peł nień zwró -
co no się tak że do wy dzia łów Urzę du Miej skie go. W wy -
ni ku prze pro wa dzo nych kon sul ta cji spo łecz nych
w spra wie pro jek tu do ku men tu Stra te gii Roz wo ju Mia -
sta So snow ca na la ta 2014-2020+ uzy ska no na stę pu ją -
ce wnio ski, po stu la ty i uwa gi od:

Gór no ślą skiej Spół ki Ga zow nic twa Od dział Za kład Ga -
zow ni czy w Za brzu – wnie sio no uzu peł nie nia i szcze gó -
ło we uwa gi do czę ści opi so wo dia gno stycz nej; nie wnie -
sio no pro po zy cji no wych przed się wzięć; za pro po no wa -
ne uwa gi zo sta ły uwzględ nio ne;

Ko men dan ta Miej skie go Po li cji – wnie sio no uzu peł nie -
nia i szcze gó ło we uwa gi do czę ści opi so wo dia gno -
stycz nej, w tym po da no naj now sze da ne sta ty stycz ne
opi su ją ce efek ty dzia ła nia Po li cji w So snow cu w 2013
ro ku; nie wnie sio no pro po zy cji no wych przed się wzięć;
za pro po no wa ne uwa gi zo sta ły uwzględ nio ne;

Re jo no we go Przed się bior stwa Wo do cią gów i Ka na li za -
cji SA w So snow cu – wnie sio no uzu peł nie nia i szcze gó -
ło we uwa gi do czę ści opi so wo dia gno stycz nej,
w tym po da no naj now sze da ne sta ty stycz ne opi su ją ce
efek ty dzia ła nia fir my w 2013 ro ku; nie wnie sio no pro -
po zy cji no wych przed się wzięć; za pro po no wa ne uwa gi
zo sta ły uwzględ nio ne;

Tau ron Cie pło SA w Ka to wi cach – wnie sio no uzu peł nie -
nia i szcze gó ło we uwa gi do czę ści opi so wo dia gno -
stycz nej; nie wnie sio no pro po zy cji no wych przed się -
wzięć; za pro po no wa ne uwa gi zo sta ły uwzględ nio ne;
TAU RON Dys try bu cja SA w Bę dzi nie – wnie sio no uzu -
peł nie nia i szcze gó ło we uwa gi do czę ści opi so wo dia -
gno stycz nej; nie wnie sio no pro po zy cji no wych przed się -
wzięć; za pro po no wa ne uwa gi zo sta ły uwzględ nio ne;

Miej skie go Za rzą du Bu dyn ków Miesz kal nych Spół ka
z o.o. w So snow cu – wnie sio no pro po zy cje uzu peł nień
w opi sach kil ku za miesz czo nych przed się wzięć; za pro -
po no wa ne uwa gi zo sta ły uwzględ nio ne;

Miej skie go Ośrod ka Spor tu i Re kre acji w So snow -
cu – wnie sio no uwa gi re dak cyj ne i ko rek cyj ne dwóch
przed się wzięć; uwa gi uwzględ nio no;

Miej skie go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w So snow -
cu – sfor mu ło wa ne uwa gi i uzu peł nie nia za war te zo sta -
ły w pi śmie Wy dzia łu Po li ty ki Spo łecz nej;

Sto wa rzy sze nia „Zmie niaj So sno wiec” – w pi śmie za -
war te są uwa gi i opi nie ogól ne do ty czą ce ca łe go pro jek -
tu do ku men tu Stra te gii; uwa gi, spo strze że nia 
i za pre zen to wa ne po glą dy słusz ne – nie bę dą ce w ko li -
zji z za pi sa mi pro jek tu; nie wnie sio no kon kret nych no -
wych szcze gó ło wych za pi sów pro jek tów przed się wzięć;

Za rzą du Ogro du Dział ko we go ROD im. Ce dle ra przy ul.
Ni wec kiej w So snow cu – w pi śmie za war te są po stu la ty
pod kre śle nia w pro jek cie Stra te gii zna cze nia ro li ogród -
ków dział ko wych dla do tych cza so wej spo łecz no ści
dział kow ców i pro ble my ko niecz no ści do pro wa dze nia
do ure gu lo wa nia sta nów praw nych ogród ków dział ko -
wych w So snow cu zgod nie z obo wią zu ją cym sta nem
praw nym; uwa gi zo sta ły roz pa trzo ne i prze ka za ne
do pod ję cia wią żą cych de cy zji w przy szło ści.

P. A. NO VA Gli wi ce (wspól nie z Wy dzia łem Na uk o Zie mi
Uni wer sy te tu Ślą skie go i Wy dzia łem Pla no wa nia Prze -
strzen ne go Urzę du Miej skie go w So snow cu) – za pro po -
no wa no uwa gi re dak cyj ne i uzu peł nia ją ce do czę ści opi -
so wo dia gno stycz nej oraz czę ści szcze gó ło wej; wnie sio -
ne uwa gi uwzględ nio no.

Po nad to ni żej wy mie nio ne wy dzia ły i jed nost ki Urzę du
Miej skie go udzie li ły na stę pu ją cych od po wie dzi:

1) Wy dział Po li ty ki Spo łecz nej – wnie sio no uzu peł nie nia do -
ty czą ce uak tu al nie nia da nych sta ty stycz nych z za kre su
po li ty ki spo łecz nej, udzie la nia przez mia sto po mo cy spo -
łecz nej w ra mach funk cjo no wa nia Miej skie go Ośrod ka
Po mo cy Spo łecz nej; opie ki nad dzieć mi do lat trzech;
dzia łań po dej mo wa nych przez So sno wiec na rzecz se -
nio rów – miesz kań ców mia sta; zgło szo no tak że pro po -
zy cje uzu peł nie nia opi sów dia gno stycz nych; zgło szo no
ko rek ty re dak cyj ne do ty czą ce nie któ rych pro jek tów
przed się wzięć za pi sa nych w pro jek cie; więk szość za pro -
po no wa nych uwag i uzu peł nień wpro wa dzo no i wy ko -
rzy sta no przy re da go wa niu tek stu pro jek tu;

2) Wy dział Zdro wia – wnie sio no uwa gi do czę ści opi so -
wo -dia gno stycz nej do ty czą ce ob sza ru dzia łal no ści
Wy dzia łu – uwa gi uwzględ nio no; wnie sio no tak że
uwa gi i pro po zy cje re dak cyj ne do przed się wzięć
i pro jek tów z ob sza ru dzia ła nia Wy dzia łu Zdro -
wia – po praw ki wpro wa dzo no; wnie sio no tak że in for -
ma cje o do stęp nych naj bar dziej ak tu al nych da nych
sta ty stycz nych za miesz czo nych w czę ści opi so wo -
-dia gno stycz nej – pro po zy cje uwzględ nio no;

3) Wy dział In we sty cji Miej skich – wnie sio no dwie uwa gi
do czę ści opi so wo -dia gno stycz nej do ty czą ce ob sza ru
dzia łal no ści Wy dzia łu – uwa gi uwzględ nio no; więk -
szość uwag do ty czy ła wska za nia Wy dzia łu In we sty cji
Miej skich ja ko re ali za to ra lub współ re ali za to ra, z ra -
mie nia Urzę du, przed się wzięć i pro jek tów za pi sa nych
w pro jek cie; uwa gi i pro po zy cje roz pa trzo no – w uza -
sad nio nych przy pad kach uwzględ nio no;

4) Wy dział Kul tu ry i Sztu ki – wnie sio no drob ne uwa gi re -
dak cyj ne do czę ści opi so wo -dia gno stycz nej oraz
do przed się wzięć za pi sa nych w pro jek cie a od no szą -
cych się do ob sza ru dzia łal no ści Wy dzia łu – uwa gi
i pro po zy cje zmian uwzględ nio no; 

5) Wy dział Edu ka cji – wnie sio no uzu peł nie nia do ty czą -
ce uak tu al nie nia da nych sta ty stycz nych z za kre su
edu ka cji w mie ście oraz zmian w tek ście pro jek tu
wy ni ka ją ce ze zmia ny bie żą cej sy tu acji w szkol nic -
twie; uwa gi i pro po zy cje zmian uwzględ nio no;

6) Jed nost ka Re ali zu ją ca Pro jekt – wnie sio no dwie uwa gi
re dak cyj ne i sty li stycz ne – pro po zy cje uwzględ nio no;

7) Wy dział Go spo dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka nio -
wej – wnie sio no jed ną uwa gę do ty czą cą za pi su
w ana li zie SWOT nt. bu dow nic twa miesz ka nio we go
wmie ście – uwa gę uwzględ nio no;

Wła dze mia sta, urzęd ni cy, przed sta wi -
cie le miej skich in sty tu cji oraz zgro ma -
dze ni na sa li se syj nej go ście, chwi lą ci -
szy uczci li pod czas czerw co wej se sji
Ra dy Miej skiej pa mięć zmar łych – Bo -
gu sła wa Ka ba ły i An drze ja Czar no ty. 

Bo gu sław Ka ba ła był ab sol wen tem
kra kow skiej Wyż szej Szko ły Pe da go -
gicz nej i na uczy cie lem hi sto rii. Dał się
po znać ja ko je den z naj bar dziej twór -
czych na uczy cie li hi sto rii. Był wi zy ta -
to rem i me to dy kiem na ucza nia hi sto rii
oraz wie lo let nim dy rek to rem IV Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go im. S. Sta -
szi ca. Pod je go kie row nic twem szko ła
świę ci ła naj więk sze trium fy i za li cza ła

się do pierw szej dzie siąt ki naj lep szych
li ce ów w kra ju. Bo gu sław Ka ba ła był
tak że do świad czo nym sa mo rzą dow -
cem. Peł nił funk cję prze wod ni czą ce go
Ra dy Miej skiej w II i IV ka den cji oraz
wi ce prze wod ni czą ce go Ra dy w III ka -
den cji. Wie lo krot nie wy róż nia ny i na -
gra dza ny za swo ją pra cę i dzia łal ność,
był ini cja to rem utwo rze nia so sno wiec -
kie go od dzia łu „Kuź ni ca” i współ za ło -
ży cie lem Sto wa rzy sze nia Wy cho wan -
ków i Sym pa ty ków Li ceum im. Sta szi -
ca. Pod czas ma jo wej se sji Ra dy
Miej skiej zo stał uho no ro wa ny od zna ką
„Za słu żo ny dla mia sta So snow ca”.
Miał 79 lat. 

An drzej Czar no ta był zna ko mi tym
ar ty stą, rzeź bia rzem i lau re atem na gro -
dy ar ty stycz nej So snow ca. Ukoń czył
Pań stwo we Li ceum Sztuk Pla stycz nych
w Ka to wi cach. Stu dio wał na ka to wic -
kim Wy dzia le Gra fi ki Aka de mii Sztuk
Pięk nych w Kra ko wie, gdzie uzy skał
dy plom w 1988 r. Upra wiał ma lar stwo
szta lu go we, rzeź bę, pro wa dził pra cę
dy dak tycz ną z mło dzie żą. Uczest ni czył
w ple ne rach ma lar skich w kra ju
i za gra ni cą. Był lau re atem wie lu na -
gród i wy róż nień. Brał udział w licz -
nych wy sta wach zbio ro wych, w tym
mię dzy na ro do wych. Zmarł w wie -
ku 54 lat. red

Uczcili pamięć



So sno wiec kie cen trum zaj mu je się le -
cze niem tzw. uza leż nień be ha wio ral -
nych. Czym są uza leż nie nia be ha wio -
ral ne i ja kie są prze ja wy tych uza leż -
nień?
Uza leż nie nia be ha wio ral ne są
tak że na zy wa ne uza leż nie nia mi
od czyn no ści czy uza leż nie nia mi
od za cho wań. Za li cza się do nich
m. in. ha zard, za ku po ho lizm, sek -
so ho lizm, uza leż nie nie od in ter -
ne tu, gier kom pu te ro wych. Ja kieś
za cho wa nie za czy na do mi no wać
nad in ny mi w ta ki spo sób, że ktoś
za czy na od czu wać kon se kwen cje
te go, że ro bi cze goś za du żo. Naj -
bar dziej cha rak te ry stycz nym uza -
leż nie niem be ha wio ral nym jest
uza leż nie nie od ha zar du. To po -
waż ny i na ra sta ją cy pro blem.
W oto cze niu za le d wie dwu stu
me trów od na szej pla ców ki (3
Ma ja 33, przyp. red.), ta kich
miejsc, gdzie moż na upra wiać ha -
zard, jest… dwa na ście. Są to sa -
lo ny gier, za kła dy buk ma cher skie,
to ta li za to ry. Wie le osób nie zda je
so bie spra wy, jak ła two wpaść
w ha zard.

Tym cza sem wszyst ko mo że się roz -
po cząć…

Od ma łej zdrap ki, któ ra ma wiel -
ki po ten cjał uza leż nia ją cy.
W przy pad ku nie po zor nie wy -
glą da ją cych zdra pek sto so wa ne
są wy ra fi no wa ne me to dy psy -
cho ma ni pu la cji. Zdrap ko wicz
po tra fi na wet pod czas jed nej se -
sji zdra py wa nia wy dra pać oko -
ło 50 zdra pek. Kie dy pa da py ta -
nie: „ile pan wy dał na zdrap ki?”,
roz mo wa ma na stę pu ją cy prze -
bieg. – Za in we sto wa łem ty siąc
zło tych więc w za sa dzie nie wie -
le stra ci łem. Bo oka za ło się, że
kil ka zdra pek by ło wy gra -
nych. – Czy li wy grał pan 500
zło tych i co by ło da lej? – Wy da -
łem te 500 zło tych na zdrap -
ki. – I co pan da lej zro bił? – Wy -
da łem na zdrap ki oczy wi ście,
ale już nic wię cej nie wy gra -
łem. – Czy li ile pan stra cił? Pa da
od po wiedź: 500 zł. A prze cież ta
oso ba stra ci ła 1500 zł. Oso by,
któ re do nas przy cho dzą na te ra -
pię, nie ma ją świa do mo ści te go,
co się z ni mi dzie je. Trze ba im
cza sa mi po ka zać, w ja ki spo sób
my ślą i w jak sie bie sa mi oszu -
ku ją. W pew nym mo men cie lo -
gi ka ha zar dzi sty jest tak dziw na,
tak od re al nio na, a on sam znaj -

du je się w zu peł nie in nym świe -
cie. Zdrap ka to przy kład bar dzo
pro sty. Ale zma ga my się z jed -
no rę ki mi ban dy ta mi, blac kjac -
kiem, skom pli ko wa ny mi sys te -
ma mi i gra niem w ka sy nach. 

Jak szyb ko moż na się uza leż nić?
Klu czo wy w przy pad ku uza leż -
nień jest po ten cjał uza leż nia ją cy
gier, czy li czas od za gra nia
do wy ni ku. W przy pad ku lo so wa -
nia lot to jest ma ły po ten cjał uza -
leż nia ją cy, bo je śli skre śli się ku -
pon na przy kład w po nie dzia łek,
to wy ni ki lo so wa nia są do pie ro
w śro dę. W in nych grach efekt jest
na tych mia sto wy. Je śli ktoś wy gra,
od ra zu jest wzmac nia ny im puls
do gra nia. Wła ści wie nie ma zna -
cze nia, czy jest to wy gra na, czy
prze gra na. Klu czo we jest to, że
efekt pod ję tych dzia łań jest ta ki
szyb ki, na tych mia sto wy. 

Czy ma my świa do mość, że je ste śmy
już uza leż nie ni? 
Na ogół oso by uza leż nio ne nie są
świa do me, że są uza leż nio ne i ma
to bez po śred ni zwią zek, na przy -
kład z gra mi. Po śred nio, oka zu je
się, że ktoś ma pro ble my w pra cy,
po nie waż ukradł pie nią dze po to
wła śnie, że by grać. Pra co daw ca to
od krył i na kło nił pra cow ni ka do te -
go, że by się le czył. Na mó wić na le -
cze nie oso bę uza leż nio ną uda je się
czę sto człon ko wi ro dzi ny, któ ry sto -
jąc z bo ku, wi dzi, że pro blem na ra -
sta. Rzad ko kie dy przy cho dzi
do nas oso ba, któ ra mó wi wprost:
„Mam pro blem z gra mi i mu szę się
le czyć”. Naj czę ściej na ci ski ze -
wnętrz ne zmu sza ją do szu ka nia
po mo cy. Do pie ro póź niej przy cho -
dzi świa do mość, że rze czy wi ście
pro blem ist nie je.

Czy ja kie kol wiek ce chy cha rak te ru,
wiek, płeć, po zy cja spo łecz na ma ją
wpływ na pod da nie się uza leż nie -
niom? 
Prze pro wa dzo no sze reg róż nych
skom pli ko wa nych ba dań i wy -
cią gnię to wnio ski w dość wą -
skim za kre sie. Stwier dzo no, że
im wcze śniej ktoś za czy na grać,
to jest więk sza szan sa, że uza leż -
ni się wcze śniej. Ta kie oso by już
w okre sie dzie ciń stwa mia ły ten -
den cje do za cho wań im pul syw -
nych. Oka za ło się po nad to, że
oso by, któ re dość szyb ko się gnę -
ły po al ko hol czy nar ko ty ki, tak -
że szyb ciej mo gą uza leż nić się
od ha zar du. Ge ne ral nie jed nak
każ dy mo że się uza leż nić i po -
wyż sze ce chy nie ma ją więk sze -
go, a mo że i żad ne go zna cze nia. 

Jak wy glą da te ra pia i jak dłu go trwa?
Mo im zda niem nie da się wy le -
czyć ko goś w ter mi nie krót szym
niż 12 mie się cy. W pu blicz nej
pla ców ce nie ma li mi tów cza so -
wych, a sa mo le cze nie jest bez -
płat ne. Na po cząt ku od by wa się
te ra pia gru po wa i in dy wi du al -
na raz lub dwa ra zy w ty go dniu,
a po tem te ra pia in dy wi du al na raz
w ty go dniu. Sto so wa ne są róż ne
me to dy i spo so by pra cy, któ re
w bez po śred ni spo sób wpły wa ją
na psy chi kę i emo cje. Prze pro wa -
dza my roz ma ite ćwi cze nia, me to -
dę psy cho dra my, wi zu ali za cję,
tech ni ki re lak sa cyj ne.

Ja kie in ne uza leż nia nia są rów nie po -
pu lar ne jak ha zard?
Seks i in ter net. Są one ze so bą
zwią za ne. Bo je śli ktoś jest uza -
leż nio ny od in ter ne tu, to po ja wia
się py ta nie, co w tym in ter ne cie
jesz cze ro bi, ja kie stro ny oglą da.
Czę sto zda rza się tak, że przy cho -
dzi pa ra i jed na ze stron się skar -
ży, że dru gi part ner du żo cza su
spę dza przed komputerem, ko rzy -
sta jąc z in ter ne tu. Na stęp nie oka -
zu je się, że to są okre ślo ne tre ści,
bar dzo kon kret ne, któ re ma ją po -
ten cjał uza leż nia ją cy.

Dla cze go por no gra fia uza leż nia?
Uza leż nia z bar dzo pro ste go po -
wo du. Przede wszyst kim por no -
gra fia lan su je ma stur ba cję. Je śli
ktoś po łą czy oglą da nie por no gra -
fii z ma stur ba cją, to ma to po ten -
cjał uza leż nia ją cy. Sa mo oglą da -
nie nie ma po ten cja łu uza leż nia -
ją ce go. Ze wzglę du na to, że
ży je my w ta kim spo łe czeń stwie,

w któ rym dość sil ne są ogra ni cze -
nia na tu ry mo ral nej i re li gij nej, to
pa ra dok sal nie po wo du ją one, że
po ten cjał uza leż nia ją cy por no gra -
fii jest jesz cze więk szy. Je śli ktoś
za czy na oglą dać ta kie tre ści, to
za czy na mieć po czu cie, że mo że
nie po wi nien, bo to sprzecz ne
z re li gią, do te go do cho dzi jesz cze
ma stur ba cja i do dat ko we efek ty.
Po ten cjał ten zo stał zwięk szo ny
wie lo krot nie. 

Ja ka jest nor ma oglą da nia por no gra fii
w in ter ne cie, by się nie uza leż nić?
Prze pro wa dzo no na ten te mat ba -
da nia i oka zu je się, że sta ty stycz -
nie Po la cy przy zna ją się do oglą -
da nia por no gra fii dwa, trzy ra zy
w mie sią cu. W ubie głym ro ku
prze pro wa dzi li śmy ba da nia wśród
mło dzie ży szkol nej w So snow cu
w wie ku od 16 do 18 lat i oka za -
ło się, że pra wie 60 pro cent oglą -
da ma te ria ły por no gra ficz ne raz
w ty go dniu. Czy to jest nor ma?
Nie wia do mo. Świat zmie nia się
bar dzo szyb ko. W ba da niach
prze pro wa dzo nych w 2006 r.,
oglą da nie ma te ria łów por no gra -
ficz nych, przy naj mniej ofi cjal nie
wska za nych przez re spon den tów,
by ło spo ra dycz ne. Przy po mi nam
jed nak, że nie ma edu ka cji sek su -
al nej w szko łach, co bu du je co raz
więk szy roz dź więk po mię dzy
tym, co „na le ży”, a tym, co jest.

Czy sa mo dziel nie moż na wyjść z uza -
leż nie nia?
Moż na, ale nie wia do mo, ja ka to
jest ska la. Nie ma sta ty styk na ten
te mat, bo ta kie oso by, któ re sa me
po ra dzi ły so bie z uza leż nie niem,
nie przy cho dzą na te ra pię i nie
szu ka ją po mo cy. Ra dzą so bie sa -
me, ale czę sto do cho dzi do przej -
ścia jed ne go uza leż nie nia w dru -
gie. Do pie ro pod czas wi zy ty
w ośrod ku, oso ba nas in for mu je,
że kil ka lat wcze śniej, sa ma po ra -
dzi ła so bie z in nym uza leż nie -
niem. 

Czym gro zi nie le czo ne uza leż nie nie? 
W skraj nej po sta ci gro zi śmier cią.
Nie ko niecz nie ma to zwią zek
bez po śred nio z uza leż nie niem,
ale ze wszyst ki mi kon se kwen cja -
mi spo łecz ny mi. Skut ki uza leż -
nie nia, cza sem bar dzo dra ma tycz -
ne, po no si ca ła ro dzi na. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman 
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ROZMOWA KURIERA

reklama

Każdy może wpaść w pułapkę uzależnień, przekonuje Damian Zdrada 

Mała zdrapka, wielki kłopot
Rozmowa z Damianem Zdradą, psychoterapeutą i dyrektorem Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu 

Gdzie SzukAć poMocy?  
centrum psychoterapii i Leczenia uzależnień w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec
Wejście od podwórza (3 piętro).
Rejestracja: 32 2662434. Fax: 32 2904391

Godziny pracy: poniedziałek – czwartek w godz. od 7.00 –do 19.00, piątek w godz. od 7.00 do 18.00.
Aby stać się pacjentem placówki, należy wcześniej telefonicznie (lub osobiście) ustalić termin pierwszej
wizyty. Najpierw odbędzie się indywidualne spotkanie z terapeutą placówki, podczas którego zostanie
ustalony dalszy plan leczenia. Terapeuci prowadzą także programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz
udzielają porad dla osób indywidualnych z zakresu problemów wychowawczych, rozwoju osobistego
i doradztwa prawnego i ekonomicznego.

Sylwia Kosman
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WYDARZENIA

74 ki lo me try in ter ne to wej sie ci w tech no lo gii świa tło wo do wej po wsta nie
do koń ca te go ro ku w So snow cu. Aż 245 so sno wiec kich in sty tu cji ma
zo stać pod łą czo nych do sze ro ko pa smo we go in ter ne tu w 185 lo ka li za -
cjach mia sta. Plac bu do wy zo stał już ofi cjal nie prze ka za ny Sprint S.A.,
któ ra bę dzie bu do wać sieć sze ro ko pa smo wą w ra mach pro jek tu „Roz wój
Spo łe czeń stwa In for ma cyj ne go w Za głę biu Dą brow skim – Gmi na So -
sno wiec”. Obec nie pra ce bu dow la ne trwa ją w re jo nie ul. An der sa, 11 Li -
sto pa da, Bra ci Mie ro szew skich, 1-go Ma ja i Le gio nów.

In we sty cja ma bar dzo sze ro ki za sięg, po nie waż obej mu je wszyst kie
ob sza ry So snow ca, od Mi lo wic, przez Sta ry So sno wiec, Śród mie ście,
Po go ń, Śro du lę, do Za gó rza, Mo drze jo wa, Niw ki, Kli mon to wa, Po rąb -
ki, Ju liu sza, Ka zi mie rza, Ostrów Gór ni czych i Ma czek. Już dziś wia do -
mo, że do sie ci zo sta ną pod łą czo ne m.in. szko ły, przed szko la, bi blio te -
ki, mu zea, pla ców ki oświa to wo -wy cho waw cze, przy chod nie re jo no we,
Miej ski Ośro dek Spor tu i Re kre acji oraz miej skie ośrod ki kul tu ry.  

– To bar dzo waż na in we sty cja dla mia sta. So sno wiec od lat sta wia
na in no wa cyj ność, zmie nia swój cha rak ter i sta je się mia stem no wo cze -
snych tech no lo gii. Sieć sze ro ko pa smo wa to je den z naj waż niej szych ele -
men tów tych prze mian, któ ry zwięk szy kon ku ren cyj ność na ryn ku i do -
pro wa dzi do ob ni że nia cen za usłu gi in ter ne to we i te le ko mu ni ka cyj -
ne – mó wi pre zy dent mia sta, Ka zi mierz Gór ski.

Oprócz do stę pu do in ter ne tu w pla ców kach, bę dzie moż na po łą czyć
się z sie cią za po mo cą 38 hot spo tów oraz dzie wię ciu in fo kio sków.
W tych miej scach każ dy bę dzie mógł uzy skać do stęp do stron in ter ne -
to wych czy spraw dzić swo ją pocz tę elek tro nicz ną. Udo stęp nie nie bu do -
wa nej sie ci sze ro ko pa smo wej na za sa dzie dzier ża wy łącz ope ra to rom
usług te le ko mu ni ka cyj nych ma zwięk szyć za sięg, po pra wić ja kość sy -
gna łu oraz wpły nąć na niż sze ce ny usług te le ko mu ni ka cyj nych. Stwo -
rze nie sie ci świa tło wo do wej ma tak że umoż li wić roz sze rze nie mo ni to -
rin gu miej skie go o ko lej ne ob sza ry mia sta. Bu do wa na sieć za pew nia
opty mal ny roz wój usług te le ko mu ni ka cyj nych ta kich jak m. in. usłu gi
NGN/NGA, tzw. no wej ge ne ra cji, gdzie prze pu sto wość do użyt kow ni ka
koń co we go osią ga pręd kość min. 30 Mb na se kun dę.

In we sty cja bę dzie kosz to wać oko ło 22,5 mln zł, z cze go oko ło 18
mln 300 tys. zł to do fi nan so wa nie ze środ ków unij nych. Pro jekt jest
współ fi nan so wa ny przez Unię Eu ro pej ską z Eu ro pej skie go Fun du szu
Roz wo ju Re gio nal ne go w ra mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne -
go Wo je wódz twa Ślą skie go. Pra ce po trwa ją do koń ca grud nia 2014 ro -
ku. Wię cej in for ma cji pro jek cie moż na uzy skać na stro nie: www.sze ro -
ko pa smo wy so sno wiec.pl. SK

Superszybki internet 

Iwo na Du rek –Sy pek, dy rek tor ka
Ze spo łu Szkół Spe cjal nych nr 4
w So snow cu oraz Zbi gniew
Krze miń ski, pre zes Za rzą du
Miej skie go To wa rzy stwa Przy ja -
ciół Dzie ci, zo sta li przez spo -
łecz ność „Kor cza ka”, czy li
uczniów Szko ły Pod sta wo wej
nr 45, uho no ro wa ni szcze gól ny -
mi ty tu ła mi, czy li Gwiaz da mi
Sze ry fa Praw Dziec ka. Uro czy -
stość od by ła się 14 czerw ca
w ZSO nr 2 w So snow -
cu. – Dzię ku ję bar dzo za to wy -
róż nie nie. Nie ukry wam, że jest
to jed ne z naj waż niej szych dla
mnie wy róż nień. Wszyst kie wy -
róż nie nia, któ re są sy gno wa ne
przez dzie ci, uczniów, są dla
mnie szcze gól ne. Dzie ci po tra fią
do strzec pra cę i ją do ce nić – mó -
wi ła wzru szo na Iwo na Du rek -
-Sy pek. – Ży czę pań stwu, by ście
rów nież po tra fi li zna leźć ra dość
w pra cy z dzieć mi i czer pać
z dzie cia ków to, co naj pięk niej -
sze, ra dość i szcze rość – do da ła.
Rów nie go rą co za otrzy ma ne
wy róż nie nie dzię ko wał Zbi -
gniew Krze miń ski. – To bę dzie
dla mnie na gro da, rów nie cen -
na jak otrzy ma ne 20 lat te mu
wy róż nie nie „Przy ja ciel dziec -
ka” oraz „Ser ce na dło ni” – pod -
kre ślał Krze miń ski. – To w pe -
wien spo sób pod su mo wa nie

dzia łal no ści, mi sji, któ rą re ali zu -
je my w To wa rzy stwie Przy ja ciół
Dzie ci. Sta ra my się wsłu chi wać
w po trze by ro dzin i dzie ci oraz
im spro stać. Ca ły czas sta ram się
kie ro wać za sa dą „Miej ser ce
i patrz w ser ce” – do dał. 

Uro czy stość by ła tak że oka zją
do pod su mo wa nia pro wa dzo ne -
go przez SP nr 45 pro jek tu UNI -
CEF – „Szko ła z pra wa mi Dziec -
ka”. – To już nasz ko lej ny pro jekt.
Wcze śniej sze po le ga ły mię dzy
in ny mi na zbie ra niu fun du szów
na rzecz afry kań skich dzie ci. Te -
raz zde cy do wa li śmy się na re ali -
za cję pro jek tu o nie co in nym cha -
rak te rze. Na szym za da niem by ło

wy ty po wa nie osób, któ re za słu -
ży ły się w pra cy na rzecz dzie ci.
Zde cy do wa li śmy wspól nie, że
dwie wy róż nio ne oso by naj bar -
dziej za słu gu ją na ten szcze gól ny
ty tuł. W ra mach pro jek tu prze -
pro wa dzi li śmy tak że sze reg za jęć
edu ka cyj nych, po świę co nych re -
spek to wa niu praw dziec ka w dzi -
siej szym świe cie – wy ja śnia Mar -
ta La chor -Wi niar ska, na uczy ciel -
ka ZSO nr 2 w i ko or dy na tor ka
pro jek tu. 

Na uczy cie le ZSO nr 2 zo sta li
tak że uho no ro wa ni za pro wa dzo -
ną dzia łal ność przez Zbi gnie wa
Krze miń skie go. Srebr ne Od zna -
ki „Za słu żo ne go Dzia ła cza

TPD” ode bra ły Mał go rza ta Ma -
rosz -Ko chan oraz Iwo na Dar -
moń -Du bas. Z ko lei od zna ki
„Przy ja ciel Dziec ka” otrzy ma ły
Be ata Sza fra niec, Jo lan ta Du da,
Agniesz ka Stru zik, An na De rej
i Jo an na Na po ra -Ćma chow ska.
W uro czy sto ści wzię li udział
wła dze So snow ca, przed sta wi -
cie le Wy dzia łu Edu ka cji i Sto wa -
rzy sze nia Szkół Kor cza kow -
skich. Po uro czy sto ści uczniów
i go ści za pro szo no na po czę stu -
nek. UNI CEF za twier dził już ra -
port szko ły z re ali za cji pro jek tu,
co ozna cza, że szko ła uzy ska cer -
ty fi kat „Szko ły z Pra wa mi
Dziec ka”. SK

Sze ry fo wie praw 
Wielkie serce dla dzieci i dwa wspaniałe wyróżnienia

Iwona Durek-Sypek i  Zbigniew Krzemiński zostali odznaczeni gwiazdami 
Szeryfa Praw Dziecka.

Sylwia Kosman

reklama
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Ilo na Ce bo -Ku bi czek, 
ad wo kat

Co do za sa dy dzie dzi cze nie po le ga na przej -
ściu ogó łu praw i obo wiąz ków, któ re na le ża -
ły do spad ko daw cy w chwi li  je go śmier ci
(spa dek) na spad ko bier ców. Spa dek otwie -
ra się z chwi lą śmier ci spad ko daw cy. Nie
mo że być spad ko bier cą oso ba fi zycz na, któ -
ra nie ży je w chwi li otwar cia spad ku, ani
oso ba praw na, któ ra w tym cza sie nie ist -
nie je.

Zgod nie z re gu la cją za war tą w ko dek sie
cy wil nym wy róż nia my dzie dzi cze nie:

1) usta wo we – na stę pu je w sy tu acji, gdy
np.: spad ko daw ca nie zo sta wił te sta men tu,
bądź oka zał się on nie waż ny, bądź spad ko -
bier ca te sta men to wy spa dek od rzu cił lub zo -
stał  uzna ny  za nie god ne go,  al bo  zmarł
przed spad ko daw cą. Ko lej ność dzie dzi cze nia
usta wo we go okre śla ją prze pi sy ko dek su cy -
wil ne go, 

2) te sta men to we – spad ko bier cą sta je się
oso ba po wo ła naw te sta men cie przez spad ko -

daw cę. Za sa dy dzie dzi cze nia na pod sta wie te -
sta men tu, jak i for my, w ja kich te sta ment mo -
że być spo rzą dzo ny, zo sta ną opi sa ne w ko lej -
nym ar ty ku le. 

W pierw szej  ko lej no ści  po wo ła ne  są
z usta wy  do spad ku  dzie ci  spad ko daw cy
oraz je go mał żo nek; dzie dzi czą oni w czę -
ściach rów nych. Jed nak że część przy pa da ją -
ca mał żon ko wi nie mo że być mniej sza niż
jed na czwar ta ca ło ści spad ku. Je że li dziec ko
spad ko daw cy nie do ży ło otwar cia spad ku,
udział  spad ko wy,  któ ry  by mu  przy pa dał,
przy pa da je go dzie ciom (lub dal szym zstęp -
nym) w czę ściach rów nych. Na le ży pod kre -
ślić, że mał żo nek roz wie dzio ny oraz po zo sta -
ją cy w chwi li otwar cia spad ku w pra wo moc -
nie orze czo nej se pa ra cji ze zmar łym mał żon -
kiem, jest wy łą czo ny z krę gu je go spad ko -
bier ców usta wo wych.

W bra ku zstęp nych spad ko daw cy po wo ła ni
są do spad ku z usta wy je go mał żo nek i ro dzi -
ce, przy czym udział spad ko wy każ de go z ro -
dzi ców, wy no si jed ną czwar tą ca ło ści spad ku.
W bra ku zstęp nych i mał żon ka spad ko daw cy
ca ły spa dek przy pa da je go ro dzi com w czę -
ściach rów nych.

Je że li jed no z ro dzi ców spad ko daw cy nie
do ży ło otwar cia spad ku, udział spad ko wy, któ -
ry  by mu przy pa dał,  przy pa da  ro dzeń stwu
spad ko daw cy (a gdy nie do ży li otwar cia spad -
ku ich zstęp nym) w czę ściach rów nych.

W bra ku zstęp nych spad ko daw cy, je go ro -
dzi ców, ro dzeń stwa i ich zstęp nych, ca ły spa -
dek przy pa da mał żon ko wi spad ko daw cy, a je -
że li nie ma żad nej z tych osób, spa dek przy -
pa da dziad kom spad ko daw cy.

W bra ku  mał żon ka  spad ko daw cy,  je go
krew nych i dzie ci mał żon ka spad ko daw cy, po -
wo ła nych do dzie dzi cze nia z usta wy, spa dek
przy pa da gmi nie ostat nie go miej sca za miesz -
ka nia spad ko daw cy. Je że li ostat nie go miej sca
za miesz ka nia spad ko daw cy w Rze czy po spo li -
tej Pol skiej nie da się usta lić al bo ostat nie
miej sce za miesz ka nia spad ko daw cy znaj do -
wa ło się za gra ni cą, spa dek przy pa da Skar bo -
wi Pań stwa. 

Omó wio ne za sa dy do ty czą ge ne ral nych re -
guł dzie dzi cze nia usta wo we go i nie wy czer pu -
ją wszyst kich szcze gó ło wych wa rian tów re gu -
lo wa nych przez pra wo cy wil ne.

Wy łą czo ny od dzie dzi cze nia jest spad ko -
bier ca uzna ny przez sąd za nie god ne go, je że li:

1)   do pu ścił się umyśl nie cięż kie go prze -
stęp stwa prze ciw ko spad ko daw cy;

2)   pod stę pem lub groź bą na kło nił spad ko -
daw cę do spo rzą dze nia lub od wo ła nia te sta -
men tu al bo w ta ki sam spo sób prze szko dził
mu w do ko na niu jed nej z tych czyn no ści;

3)   umyśl nie ukrył lub znisz czył te sta ment
spad ko daw cy, pod ro bił lub prze ro bił je go te -
sta ment al bo świa do mie sko rzy stał z te sta -
men tu przez  in ną oso bę pod ro bio ne go  lub
prze ro bio ne go.

Uzna nia  spad ko bier cy  za nie god ne go
mo że żą dać każ dy, kto ma w tym in te res.
Z żą da niem ta kim mo że wy stą pić w cią gu
ro ku  od dnia,  w któ rym  do wie dział  się
o przy czy nie nie god no ści, nie póź niej jed -
nak niż przed upły wem lat trzech od otwar -
cia spad ku.

Spad ko bier ca nie mo że być uzna ny za nie -
god ne go, je że li spad ko daw ca mu prze ba czył.

Jo an na Bi niec ka, 
rzecz nik pra so wy ZUS

W so bo tę, 7 czerw ca, pod czas Dni So snow ca,
miesz kań cy mia sta mie li moż li wość za re je stro -
wa nia się na Plat for mie Usług Elek tro nicz nych
ZUS. Bo wiem pra cow ni cy so sno wiec kie go Od -
dzia łu  Za kła du  uczest ni czy li  ze  swo im  sto -
iskiem w fe sty nie.

– Wy szli śmy z ta ką ini cja ty wą, aby za chę -
cić miesz kań ców do ko rzy sta nia z elek tro -
nicz nej dro gi w kon tak tach z ZUS, re ali zo wa -
nej za po mo cą Plat for my Usług Elek tro nicz -
nych, w skró cie PUE. Po sia da jąc za re je stro -
wa ny pro fil w No wym Por ta lu In for ma cyj nym
ZUS, klien ci  Za kła du mo gą ko rzy stać  z e -
-usług  z za kre su  ubez pie czeń  spo łecz -
nych – mó wi An na Błasz czyk, na czel nik Wy -
dzia łu Ob słu gi Klien tów i Ko re spon den cji Od -
dzia łu. 

PUE  to  ze staw  no wo cze snych  usług  dla
klien tów ZUS. Je go ser cem jest por tal in ter -
ne to wy pue. zus. pl. Dzię ki tej wy god nej for mie

kon tak tu z ZUS moż na sa mo dziel nie i w do -
wol nym  cza sie  za ła twić  więk szość  spraw
zwią za nych z ubez pie cze nia mi spo łecz ny mi,
bez ko niecz no ści zgła sza nia się w pla ców ce
ZUS lub prze sy ła nia ko re spon den cji tra dy cyj -
ną pocz tą. Po sia da jąc wła sny pro fil w ZUS,
ubez pie czo ny  mo że  spraw dzić,  czy  płat nik
skła dek  zgło sił  go  oraz  człon ków  ro dzi ny
do ubez pie czeń, spraw dzić stan swo je go kon -
ta  w ZUS,  kwo ty  środ ków  prze ka za nych
do OFE lub ob li czyć pro gno zo wa ną wy so kość
eme ry tu ry, zło żyć do ZUS róż ne go ty pu wnio -
ski.  Płat nik  skła dek  mo że  spraw dzić  da ne
osób  zgło szo nych  do ubez pie czeń,  zło żyć
wnio sek i uzy skać za świad cze nie o nie za le ga -
niu. Płat ni cy skła dek, za trud nia ją cy do 100
ubez pie czo nych, mo gą do dat ko wo wy ge ne ro -
wać i wy słać do ku men ty roz li cze nio we, do ko -
nać zgło sze nia lub wy re je stro wa nia ubez pie -
czo nych. Każ dy klient po sia da ją cy pro fil mo że
za re zer wo wać wi zy tę w ZUS, wy bie ra jąc do -
god ną da tę i czas. 

Pro fi le  na PUE  za kła da ne  są  co dzien nie
w ZUS -ie na Sa li Ob słu gi Klien tów. Jed nak fe -
styn to oka zja, aby miesz kań com udo stęp nić
usłu gę w in nym niż urzę do we oto cze niu. For -
mal no ści to tyl ko kil ka mi nut, wy star czy mieć
ze so bą do wód oso bi sty (nie ste ty, w wie lu przy -
pad kach miesz kań cy by li za in te re so wa ni za re -
je stro wa niem się, ale nie mie li przy so bie te go
do ku men tu).

Fe styn do star czył wie lu wspa nia łych wra -
żeń, a ci, któ rzy sko rzy sta li z ofer ty ZUS, po łą -
czy li przy jem ne z po ży tecz nym. Ta kich osób by -
ło 50, bo ty le pro fi li zo sta ło za ło żo nych. 

ZUS RADZI

Przyjemne  z pożytecznym
PRAWNIK RADZI

Dziedziczenie ustawowe

reklama

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych – Zakład Budżetowy w Sosnowcu przy
ul. Partyzantów 10a uprzejmie informuje, że posiada do wynajęcia na korzystnych warunkach lokale
użytkowe, przeznaczone na działalność gospodarczą usytuowane w atrakcyjnych punktach handlowych
centralnej części miasta jak również w poszczególnych jego dzielnicach. 

Aktualny wykaz wolnych lokali i garaży do wynajęcia dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:
www.mzzl.pl w zakładce lokale użytkowe.

Zapraszamy również do wynajęcia garaży, boksów garażowych, powierzchni reklamowych oraz telebimu
usytuowanego w Śródmiejskim Centrum Handlowo Usługowo Biurowym ul. Warszawska 3 – Plac Stulecia
w Sosnowcu.

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA 
DZIAŁ LOKALI UŻYTKOWYCH 

MIEJSKIEGO ZAKŁADU ZASOBÓW LOKALOWYCH – ZAKŁAD BUDŻETOWY 
ul. Partyzantów 10a w Sosnowcu, pokój nr 44

tel. (32) 290-18-34 lub 290-18-69 
e – mail: lokale.uzytkowe@mzzl.pl



lipiec 2014 nr 7 7

ROZRYWKA

Eska la tor 2014, czy li po tę ga do brej mu zy ki i za ba wy, od bę dzie się już po raz czwar ty

Mu zycz na uczta Jak wy glą da te raz Two je
ży cie po X -Fac to rze?
Wszyst ko od wró ci -
ło się o 180 stop ni.
Te raz od po czy -
wam i sta ram się
zre ge ne ro wać
po nie prze spa -
nych no cach, sil -
nych ner wach i prze -
ży ciach. Gdy bym mia -
ła jesz cze raz do ko nać
wy bo ru, czy star to wać w pro -
gra mie, to nie wa ha ła bym się ani
przez chwi lę. Nie są dzi łam, że bę dzie
mi da ne prze żyć to, co prze ży łam,
choć przy zna ję, że w ogó le nie za -
mie rza łam je chać na pre ca sting. Tak
to już by wa, że kie dy ci nie za le ży
i śpie wa się na lu zie, to wy cho dzi naj -
le piej. Wcze śniej pró bo wa łam swo ich
sił w pro gra mie i nic z te go nie wy -
szło. 

Któ ry wy stęp był naj sil niej szym prze ży -
ciem?
Naj więk szy stres prze ży łam pod czas
ca stin gu przed ju ro ra mi. Czas za trzy -
mał się w miej scu, gdy sta nę łam
przed ni mi i mia łam za cząć śpie wać.
By łam oszo ło mio na, wręcz otę pia ła
i nie wie le pa mię tam z te go wy stę pu.
Ści sły fi nał nie był już dla mnie ta -
kim prze ży ciem. To by ła czy sta for -
mal ność, a to czy wy gram, czy prze -
gram, nie mia ło więk sze go zna cze -

nia. Cie szy łam się, że do -
tar łam tak da le ko. Dla

mnie to już by ło na -
gro dą. Nie sa mo wi te
by ły mie sią ce przy -
go to wań do udzia łu
w pro gra mie, po byt
w do mu ju ror skim

i tre nin gi. 

W tym ro ku wy stą pisz
na Eska la to rze ja ko gwiaz -

da… Co pla nu jesz da lej? 
Do tej po ry za wsze przy cho dzi łam, by
po słu chać in nych. Nie spo dzie wa łam
się i ni gdy by mi do gło wy nie przy -
szło, że wy stą pię pod czas te go kon -
cer tu. Bar dzo się cie szę, że bę dę mo -
gła za śpie wać dla miesz kań ców So -
snow ca i mam na dzie ję, że uda mi się
do brze wy paść i ni ko go nie za wio dę.
Za pre zen tu ję utwo ry, któ re śpie wa łam
w pro gra mie i mo je au tor skie tek sty.
W wa ka cje mam za miar tak że na grać
pierw szy te le dysk i po wo li skom ple -
to wać ze spół. Za mie rzam wy ko rzy -
stać jak naj le piej swo je pięć mi nut, bo
dru giej ta kiej szan sy mo gę już nie do -
stać. Bę dę pró bo wa ła po go dzić na ukę
i muzykę, bo po wa ka cjach bę dę przy -
go to wy wać się do ma tu ry. Te raz już
wiem, że chcę śpie wać. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman

Trzy py ta nia do Mar ty Bi jan, fi na list ki IV edy cji pro gra mu X -Fac tor

Wiem, że chcę śpie wać

Mar ta Bi jan, Da wid Kwiat kow ski, Grze -
gorz Hy ży oraz Do na tan i Cleo bę dą
gwiaz da mi te go rocz ne go kon cer tu ple -
ne ro we go, or ga ni zo wa ne go przez ra dio
Eskę w So snow cu. Wa ka cyj ny pro jekt,
czy li Eska la tor, ru szy wie czo rem, 8
sierp nia w par ku przy ul. Kre so wej w So -
snow cu. – Eska la tor co ro ku gro ma dzi
kil ku na sto ty sięcz ną wi dow nię, bo jest

bar dzo do brym au tor skim po my słem ra -
dia Eska Śląsk. Za pro si li śmy tych wy ko -
naw ców, któ rzy cie szą się naj lep szy mi
wy ni ka mi słu chal no ści na na szej an te nie
i są obec nie naj bar dziej po pu lar ni – za -
pew nia Ja cek Wa gner, szef Dzia łu Pro -
mo cji w Ra diu Eska Śląsk. – Gwa ran tu -
je my do sko na łą mie szan kę mu zy ki
na wy so kim po zio mie, do brą za ba wę

oraz wie le atrak cyj nych na gród dla
uczest ni ków kon cer tu, któ rzy bę dą bra li
udział w or ga ni zo wa nych przez nas kon -
kur sach. Im pre zę po pro wa dzi eki pa
spraw dzo nych dzien ni ka rzy ra dia
Eska – do da je. Start im pre zy za pla no wa -
no na godz. 18.00. Współ or ga ni za to ra mi
kon cer tu są Urząd Miej ski w So snow cu
i „Ku rier Miej ski”. SK

MARTA BijAN 
Ma18 lat i pochodzi z Sosnowca. Pisze
teksty piosenek oraz wiersze. Jest
uczennicą IV LO im. S. Staszica
i tegoroczną finalistką programu X-Factor.

dAWid kWiATkoWSki
Wubiegłym roku został nagrodzony
dwiema statuetkami w kategoriach
„Modny Debiut ESKA. pl” oraz
„Odkrycie Roku”. Jego debiutancki
album zatytułowany „989”,
zadebiutował na 1. miejscu polskiej listy

przebojów. 

GRzeGoRz Hyży
Finalista III edycji programu

X-Factor, który zadebiutował
w tym roku wydaniem

dojrzałego i oryginalnego
albumu. Płyta „Z całych sił”

doczekała się bardzo
pochlebnych recenzji. 

doNATAN i cLeo
Donatan, czyli trzy w jednym: muzyk, producent
muzyczny i inżynier dźwięku. Z kolei Cleo jest
absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa

Wiejskiego wWarszawie, gdzie uzyskała
tytuł… magistra inżyniera architekta

krajobrazu. Śpiewała w chórze gospel Soul
Connection i związana jest ze

środowiskiem hip-hopowym. W tym roku
Donatan i Cleo reprezentowali Polskę z utworem „My

Słowianie” podczas 59. Konkursu Piosenki Eurowizji,
zorganizowanego wKopenhadze, w którym ostatecznie zajęli 14. Miejsce. 

Gwiaz dy Eska la to ra 2014

reklama

Tłu my mło dych lu dzi oraz ro dzin z dzieć mi
przy cią gnę ło te go rocz ne świę to mia sta, któ -
re od by ło się Par ku Sie lec kim w pierw szy
week end czerw ca. Do pi sa ła sło necz na po go -
da, nie bra ko wa ło re gio nal nych przy sma ków,
tra dy cyj ne go gril la oraz ory gi nal nych kur to -
szy, wy pie ka nych na słod ko oraz oczy wi -
ście, do brej mu zy ki. Dzie ci, jak i do ro śli,
mo gli wziąć udział w przy go to wa nych za ba -
wach i kon kur sach oraz wy grać atrak cyj ne
na gro dy. Dwa ta ble ty, ufun do wa ne przez na -
szą re dak cję, tra fi ły do miesz kań ców So -
snow ca. 

Rock, hip hop, reg gae i punk, któ re kró lo -
wa ły na sce nie w Par ku Sie lec kim, przy cią -
gnę ły zwłasz cza młod sze po ko le nie so sno wi -
czan i miesz kań ców są sied nich miast. Pierw -
szy dzień świę to wa nia, któ ry miał
upa mięt nić 25. rocz ni cę wy bo rów z 1989 ro -
ku, upły nął pod ha słem „Wol ność, ko cham
i ro zu miem”. Uczest ni cy mo gli zo ba czyć
na te le bi mie krót ki film do ty czą cy hi sto rycz -

nych, czerw co wych wy bo rów. Gwiaz dą wie -
czo ru by ły Stra chy na La chy, a cha ry zma tycz -
ny li der Krzysz tof „Gra baż” Gra bow ski nie
za wiódł po kła da nych w nim na dziei
i do wspól nej za ba wy po rwał tłu my. 

So bo ta na le ża ła do mło dzie żo wych so sno -
wiec kich grup i gwiazd hip ho pu. Do brą za -
ba wę za pew ni li Ja mal, Fo kus z Pak to fo ni ki
oraz Ka li ber 44. Ten ostat ni ze spół przy cią -
gnął set ki osób. 

– Ka li ber i Ja mal to jest strzał w dzie siąt -
kę. Wresz cie nie ma od grze wa nych ko tle tów
i gwiazd, któ re wszę dzie moż na usły szeć, ale
jest to, co mło dzi lu dzi lu bią naj bar -
dziej – stwier dził Ma rek Ma cioł z So snow ca. 

W nie dzie lę zmie ni ły się nie co mu zycz ne
kli ma ty. Na sce nie za grał ze spół Ja nusz Yani -
na Iwań ski. W kli ma ty reg gae wpro wa dził
miesz kań ców Pa blo pa vo. Świę to wa nie za koń -
czył wy stęp Muń ka Stasz czy ka, któ ry za grał
ra zem z ze spo łem Sham boo oraz wspa nia ły
po kaz sztucz nych ogni. SK

Święto miasta już za nami
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Na scenie królowały rock, hip hop oraz punk.
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Wiel kie Me cze Przy ja ciół Pił ki Noż nej,
któ re by ły or ga ni zo wa ne na rzecz zdro wia
ko biet pod ha słem „Pił ka jest pięk na – Ra -
zem wy gry wa my z ra kiem pier si”,  zostały
rozegrane 8 czerwca. Naj więk szym za in -
te re so wa niem cie szył się mecz na bo isku
Czar nych So sno wiec przy al. Mi rec kie go,
roz gry wa ny po mię dzy sa mo rzą dow ca mi
a pra cow ni ka mi So sno wiec kie go Szpi ta la
Miej skie go. Obie dru ży ny po de szły
do spo tka nia am bit nie. Swo ją grą do star -
czy li zgro ma dzo nej wi dow ni do brej roz -
ryw ki. Za an ga żo wa nie, mi mo upal nej au -

ry, prze ło ży ło się na wy nik spo tka nia. Pa -
dło aż 6 go li, z któ rych 5 na ko rzyść sa mo -
rzą dow ców. Pod czas me czu ama zon ki
wraz z wo lon ta riusz ka mi roz da wa ły ró żo -
we kart ki, za pra sza jąc pa nie na ba da nia
mam mo gra ficz ne, któ re moż na by ło wy ko -
nać na miej scu w mam mo bu sie fir my
MED -JO LAN.

So sno wiec kie Ama zon ki w imie niu
wła snym i in nych ko biet dzię ku ją wszyst -
kim za an ga żo wa nym w ogól no pol ską ak cję
spo łecz ną „Ra zem wy gry wa my z ra kiem
pier si”. Za ogrom ne za an ga żo wa nie dzię -

ku ją wła dzom mia sta z pre zy den tem Ka zi -
mie rzem Gór skim na cze le, pre ze so wi Ar -
tu ro wi No wakowi z pra cow ni ka mi so sno -
wiec kie go Szpi ta la Miej skie go, za wod ni -
kom, sę dzie mu, spra woz daw cy
spor to we mu, wo lon ta riusz kom z In sty tu tu
Roz wo ju Przed się bior czo ści Ko biet
i wszyst kim ki bi com, któ rzy swo ją obec no -
ścią po ka za li, że za le ży im na kon dy cji
zdro wot nej ko biet w na szym mie ście.

Spon so rem spo tka nia by ła fir ma wę dli -
niar ska Aga ta i Da riusz Sza tan z So snow ca
Bank BGŻ, od dział w So snow cu. red

SkłAd dRużyNy SAMoRządoWcóW z SoSNoWcA:
Rafał Szopa, Maciej zudin, karol kordysz, Bartosz Górski, Roman
Miszczak, Rafał łydek, łukasz Nadolny, Arkadiusz kaczor, zdzisław
kowalski, jarosław jajeśniak, Adam Gil, jakub kubiczek, Marek
pietrzak, na bramce Aleksander Adamus.

dRużyNA SoSNoWieckieGo SzpiTALA MiejSkieGo:
Artur Nowak, Mateusz Hanslik, dariusz dusza, przemysław parzelski,
Marek kozioł, Mariusz kozłowski, Seweryn zięba, Bogdan Wójcik,
daniel Golec, Sebastian kazek, Tomasz Bujok, Andrzej Brożek, Adam
czerw, Rafał Szyja, Robert Mędral, na bramce Bartosz kasperczyk.
Sędziował jakub Morawiecki, mecz komentował Bartosz Górski.

Za graj i po ko naj ra ka! 

I Sta szic Mu sic Fe sti val od był się 14 czerw ca w Ze -
spo le Szkół Ogól no kształ ca cych nr 15 w So snow cu.
Cel był szczyt ny, bo ca ły do chód z fe sti wa lu zo stał
prze zna czo ny na rzecz bu do wy sta cjo nar ne go ho spi -
cjum w So snow cu. Cho ciaż nie do pi sa ła po go da, to
jed nak i tak uczest ni cy do brze się ba wi li. Ucznio wie
przy go to wa li pik nik ro dzin ny. Dzie ci ba wi ły się
na dmu cha nym zam ku, mo gli za grać w krę gle oraz
po grać w pił kę noż ną. Du żą po pu lar no ścią cie szy ło
się ma lo wa nie twa rzy i wy stę py ar ty stycz ne przy go -
to wa ne przez przed szko la ków. Nie bra ko wa ło tak że
sma ko ły ków i cie plych dań. Fe sti wal mu zycz ny
na do bre roz po czął się o go dzi nie 17, kie dy ja ko
pierw sza wy stą pi ła fi na list ka IV edy cji pro gra mu X -
-Fac tor i uczen ni ca szko ły, czy li Mar ta Bi jan. – Mar -
ta cie szy się bar dzo du żą po pu lar no ścią. Na sce nie
mu sia ła wy stą pić dwu krot nie, a na kon cert przy je -
cha li od da ni fa ni – przy zna je To masz Szyj kow ski,
dy rek tor IV LO im. S. Sta szi ca w So snow cu. Rów -
nie do brze na sce nie po ra dził so bie ze spół Kruk, The
Ken ni gers, któ rym jed nym z gi ta rzy stów jest uczeń
szko ły, Ka rol Po se łek. En tu zjazm wzbu dził tak że
wy stęp Don’t you Be ar. Fe sti wal od był się pod ha -
słem „War to po ma gać”. SK

Zbierali na budowę hospicjum

Tęt nić ży ciem bę dą tak że do my
kul tu ry. 

– Na li piec i sier pień Miej ski
Klub „Macz ki” przy go to wał bo ga -
tą i róż no rod ną ofer tę. Zna la zły
w niej miej sce za ję cia pla stycz ne,
spor to we, tur nie je e -spor to we, pro -
jek cje fil mo we oraz raj dy i wy -
ciecz ki – za po wia da Agniesz ka
Ko ziń ska, dy rek tor ka Miej skie go
Klu bu „Macz ki”. Od bę dą się m.

in. po ran ki fil mo we, warsz ta ty wi -
kli niar skie, warsz ta ty rzeź bie nia
w gli nie, tur niej dar ta, pe ta nque,
rajd pie szy czy wy ciecz ka ro we ro -
wa. 

W pierw szy ty dzień lip ca
i w pierw szy ty dzień sierp nia
na za ję cia za pra sza tak że Miej ski
Klub im. Ja na Kie pu ry przy ul.
Bę dziń skiej 6. Za pla no wa no m.
in. za ję cia w ra mach Aka de mii
Wo kal nej i Mło dzie żo wej Aka -
de mii Te atral nej, na ukę tań ca no -

wo cze sne go z ele men ta mi hop -
-ho pu lub ele men ta mi ba le tu, na -
ukę tań ca no wo cze sne go oraz ła -
mi głów ki ma te ma tycz ne na we -
so ło. 

Po nad to Uni wer sy tec kie To wa -
rzy stwo Na uko we -Wszech ni cy
Ślą skiej Uni wer sy te tu Ślą skie go
w Ka to wi cach w tym ro ku po raz
pierw szy or ga ni zu je Wa ka cyj ne
Spo tka nia z Na uką. Pół ko lo nie
po trwa ją 5 dni. Za pla no wa no wy -
ciecz ki, za ję cia wy kła do we i la -

bo ra to ryj ne. Dzie ciom za pew nia
się opie kę w godz. od 7.30
do 17.00.

iN FoR MA cje o Ak cji „LA To:
www.so sno wiec.pl
www.bi blio te ka.so sno wiec.pl
www.mo sir.so sno wiec.pl
www.mdk -ka zi mierz.pl
www.klub macz ki.pl
www.kie pu ra.pl
utn.us.edu.pl/ak tu al no sci

ciąg dalszy ze str. 1
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Podczas Staszic Music Festival nie zabrakło ostrego brzmienia.

Pamiątkowe zdjęcie sosnowieckich „Amazonek” z zawodnikami i władzami miasta.

Wiel kie gril lo wa nie, któ re po pro wa dzi ak tor Piotr Cyr wus, za -
pla no wa no już po raz trze ci w Par ku Śro du la. Im pre za od bę -
dzie się 23 sierp nia. W przy go to wa nych dwóch stre fach: sma -
ku i mu zy ki, bę dą cze kać na uczest ni ków kon kur sy na naj lep -
szą po tra wę, po ka zy ku li nar ne i du żo do brej
za ba wy. Uczest ni cy mo gą re je stro wać się od godz. 14.00. Mu -
zycz ny start za pla no wa no na godz. 16.00. Wy stą pi ze spół Dwie
Ko ro ny, któ ry gra prze bo je jed ne go z li de rów ze spo łu Trzy Ko -
ro ny i Czer wo ne Gi ta ry – Krzysz to fa Klen czo na. Gru pa ma
za so bą set ki kon cer tów w kra ju, tra sy kon cer to we dla Po lo nii
za gra ni cą i pły tę wy da ną wspól nie z Pol skim Ra diem w Ka to -
wi cach. O godz. 18.00 za pla no wa no po kaz ku li nar ny To ma sza
Ja ku bia ka. Uczest ni cy gril lo wa nia, jak co ro ku, mo gą li czyć
na atrak cyj ne na gro dy. W ubie głym ro ku so sno wi cza nie
przy dźwię kach mu zy ki i do brym je dze niu ba wi li się do póź ne -
go wie czo ra. SK

Wakacyjne grillowanie
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POWIERZCHNIE

FUNDUSZ

DLA FIRM

Syl wia Ko sman

„Gra my dla Ku by!”. Pod ta kim
ha słem w VI Li ceum Ogól no -
kształ cą cym im. Ja nu sza Kor cza -
ka w So snow cu od był się 21
czerw ca fe styn cha ry ta tyw ny
na rzecz ucznia tej szko ły. Ku ba
Maj zel, któ ry był głów nym bo ha -
te rem im pre zy, od kil ku lat cho -
ru je na stward nie nie roz sia ne
i po ru sza się na wóz ku in wa lidz -
kim. Ra zem z ro dzi ca mi przy je -
chał na fe styn. – Dzię ku ję wszyst -
kim za zor ga ni zo wa nie fe sty nu
i ży czę wspa nia łej za ba wy! – za -
in au gu ro wał imprezę. Na Ku bę
cze kał tak że tort uro dzi no wy z 18
świecz ka mi. Po zdmuch nię ciu
świe czek i chó ral nym od śpie wa -
niu „Sto lat!”, za ba wa roz po czę ła
się na do bre i trwa ła do sa me go
wie czo ra. Im pre zę w szam pań -
skich na stro jach pro wa dzi li Ka ta -
rzy na Ga li ca, ak tor ka Te atru Stu,
zna na szer szej pu blicz no ści z ro li
w se ria lu „Przy ja ciół ki” oraz ak -
tor Mi chał Czer nec ki, ab sol went
„Kor cza ka”, któ re mu po pu lar -
ność przy nio sły se ria le „M jak
mi łość” i „Le ka rze”. 

– To już ko lej na for ma po mo -
cy dla Ku by. W tym ro ku szkol -
nym zor ga ni zo wa li śmy kon cert

w „Kie pu rze” oraz mecz sa mo -
rzą dow cy kon tra „kor cza kow -
cy” – mó wi Piotr Sa dow ski, prze -
wod ni czą cy sa mo rzą du uczniow -
skie go. – My ślę, że tym ra zem,
tak jak do tej po ry, wszy scy
świet nie się ba wi li. Fre kwen cja,
hu mo ry, jak i po go da, do pi sa ły.
Naj waż niej szy jed nak jest cel,
czy li po moc Ku bie – pod kre śla. 

Uczniów wspie ra li ab sol wen -
ci szko ły, ro dzi ce, na uczy cie le
oraz miesz kań cy So snow ca, któ -
rzy nie uni ka li wo lon ta riu szy
z pusz ka mi. Nie bra ko wa ło wspa -
nia łych atrak cji. Od by ły się m. in.
po kaz zum by, któ ry po rwał
do tań ca, po kaz ba niek my dla -
nych, dzia ła ła fo to bud ka, dzię ki
któ rej każ dy mógł uwiecz nić
swo ją za baw ną po do bi znę. Stra -
ża cy prze pro wa dzi li sy mu la cję
wy pad ku sa mo cho do we go
i udzie la nia po mo cy ofia rom wy -
pad ku, uwię zio nym w sa mo cho -
dzie. Ci, któ rzy lu bią spor to we
wy zwa nia, mo gli spró bo wać
swo ich sił, strze la jąc z łu ku lub
zo ba czyć po kaz ra tow nic twa
wod ne go. Powodzeniem cieszyła
się ka wia ren ka pod chmur ką i
do mo we cia sta, mu fin ki, wa ta cu -
kro wa oraz dzia ła jąca kuch nia
po lo wa. Ucznio wie ser wo wa li

kieł ba ski, żu rek i bi gos. Du żą po -
pu lar no ść zdobyła lo te ria fan to -
wa. Uczest ni cy fe sty nu mo gli
wy grać m. in. za pro sze nia do Ca -
fe Po goń, Wy pie kar ni, La la Mi
Do, wej ściów ki do Fal ko nu, Au -
to dro mu, Pa ła cu Sa tur na, La ser -
Hau se, bo ny do Shin ta ja, opty ka,

książ ki, sprzęt spor to wy, pen dri -
ve, ga dże ty od Ga dze cia ka. pl,
pły ty CD, bi żu te rię z Ga le rii Kuf -
fe rek i od Wy dru to wa ne na ma xa,
ko szul kę z Sza fa Shop, za baw ki
ha de ma do we i wie le in nych nie -
spo dzia nek. Spo ro emo cji do star -
czy ła tak że li cy ta cja. Moż na by ło

wy li cy to wać ko szul kę Le gi, Za -
głę bia, dą brow skich siat ka rek
oraz gwiazd, czy li Ner ga la, Me li
Ko te luk i Ma leń czu ka. Pod mło -
tek po szły tak że gra fi ka Ady
Lau be i ob raz Ka ro la Bon der ko,
pro fe sjo nal na se sja fo to gra ficz na,
ufun do wa na przez za kład fo to -
gra ficz ny, vo ucher na ar ty stycz ne
pół ko lo nie i blu za z dre sów ki
uszy ta spe cjal nie z oka zji fe sty nu
oraz dzień na pla nie se ria lu „Czas
ho no ru” z ini cja ty wy ak tor ki
Mag da le ny Różdż ki, któ ra do dat -
ko wo prze zna czy ła na li cy ta cję
swo je zdję cie z au to gra fem
i bran so let kę. 

Wy śmie ni cie ba wi ły się dzie -
cia ki, któ re sza la ły na tram po li -
nach i dmu chań cach oraz warsz -
ta ta tach, zor ga ni zo wa nych przez
dzie cię ce klu by ar ty stycz ne. 

Przez ca ły fe styn gra ła do bra
mu zy ka. Zna ko mi te wy stę py to
za słu ga sze re gu wy ko naw ców, ta -
kich jak: Pa ti So kół, Old Wis dom
Lies i Ma cie ja Adam cza ka, Ka -
mi la Ku ba sa czy Eli zy Wie trzyń -
skiej. 

Wspa nia ła za ba wa za owo co -
wa ła też hoj no ścią uczest ni ków
fe sty nu. W su mie uda ło się ze brać
10 tys. 17 zł i 58 gr, któ re zo sta ną
prze ka za ne na rzecz Ku by. 

Wielki festyn charytatywny w„Korczaku”

Liczył się cel

Jola D
ąbrow

ska
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  Mobilny punkt zbierania odpadów

 

 

 

Jakie odpady mogę tu oddać?

Czyste miasto, to piękne miasto – dbajmy wspólnie o Sosnowiec!

Więcej informacji, porad i wskazówek znaleźć można na stronach internetowych www.mzso.sosnowiec.pl i www.sosnowiec.pl. 
W przypadku innych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z działem ochrony środowiska Miejskiego Zakładu Składowania 
Odpadów w Sosnowcu pod numerem telefonu 32 263 47 23.

   Nowy GPSZOK

  
 

Jakie odpady mogę tu oddać?

 

Od czerwca 2014 r. w Sosnowcu funkcjonuje drugi Gminny Punkt 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK) oraz 
Mobilny Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(MGPSZOK). Dzięki temu mieszkańcy miasta będą mogli jeszcze łatwiej 
segregować odpady problematyczne i wielkogabarytowe.

Nowe punkty 
zbierania odpadów

Jak działają punkty?

Pamiętaj! Zarówno GPSZOK jak i MGSZOK przyjmują 
wyłącznie odpady posegregowane! Mieszkaniec, któ-
ry jednym transportem dostarcza kilka grup odpadów, 
samodzielnie sortuje je zgodnie ze wskazówkami ob-
sługi punktu.
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Czyste miasto, to piękne miasto – dbajmy wspólnie o Sosnowiec!

Wykaz lokalizacji wraz 
z harmonogramem pobytu 
Mobilnego Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych
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Jak gmina do tej pory radziła sobie z zagospodaro-
waniem odpadów ulegających biodegradacji pytamy 
Zastępcę Prezydenta – Ryszarda Łukawskiego.

  

 
 

 
 

 
 
 

Czyste miasto, to piękne miasto – dbajmy wspólnie o Sosnowiec!

Na jakim etapie są prace w kompostowni pytamy 
Henryka Manturę – Prezesa Miejskiego Zakładu 
Składowania Odpadów. Sp. z o.o. w Sosnowcu.

Czy możemy przybliżyć czytelnikom funkcjonowanie 
kompostowni?

W Sosnowcu jeszcze w tym roku rozpocznie działalność kompostownia 
odpadów stanowiąca jeden z elementów budowanego Zakładu 
Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach 
Projektu „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami  
w Sosnowcu”.  

Kompostownia

Więcej informacji, porad i wskazówek znaleźć można na stronach internetowych www.mzso.sosnowiec.pl i www.sosnowiec.pl. 
W przypadku innych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z działem ochrony środowiska Miejskiego Zakładu Składowania 
Odpadów w Sosnowcu pod numerem telefonu 32 263 47 23.
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Praw do po dob nie w 1620 ro ku Se -
ba stian Mi nor z Przy by sła -
wic – dzie dzic Gzi cho wa i Siel ca
bu du je za mek. W 1824 ro ku Sie -
lec wraz bu dyn kiem zam ku stra -
wił po żar. 8 lat póź niej – w 1832
ro ku zo stał od bu do wa ny we dług
pro jek tu Jó ze fa He int zla w kształ -
cie, ja ki mo że my po dzi wiać
do dnia dzi siej sze go. Obiekt zbu -
do wa ny był na pla nie czwo ro bo ku
i po sia dał we wnętrz ny kwa dra to -
wy dzie dzi niec. Dzie więt na sto -
wiecz ne prze bu do wy zam ku
zmie ni ły je go pier wot ny wy gląd.
Naj więk szych zmian ar chi tek to -
nicz nych do ko na no w dru giej po -
ło wie XIX wie ku – ro ze bra no
skrzy dło wschod nie z bra mą wjaz -
do wą. Obec nie za mek jest pię tro -
wą bu dow lą na rzu cie pod ko wy.
O je go za byt ko wym cha rak te rze
świad czy ukształ to wa nie je go bry -
ły, nie re gu lar ność pla nu oraz wy -
stę po wa nie w skrzy dłach ry za li tu.
Za mek po sia da sześć wie ży -
czek – w jed nej z nich mie ści ła się
ka pli ca. W po miesz cze niu daw nej
ka pli cy znaj du je się mar mu ro wa
ta bli ca fun da cyj na z 1620 ro ku.
Z bo ga te go wy po sa że nia ka pli cy
po zo stał ob raz Mat ki Bo skiej
z Dzie ciąt kiem prze cho wy wa ny
w ko ście le Nie po ka la ne go Po czę -
cia Naj święt szej Ma rii Pan ny
w So snow cu. W wie lu sa lach
zam ko wych na par te rze, klat kach
scho do wych i piw ni cach za cho -
wa ły się skle pie nia ko leb ko we
i krzy żo we, a w środ ko wym ry za -
li cie skrzy dła po łu dnio we go frag -
men ty po li chro mii z XVII wie ku.
W la tach mię dzy wo jen nych
w zam ku mie ści ły się biu ra Gwa -
rec twa „Hr Re nard”, a po 1945 ro -
ku ad mi ni stra cja ko pal ni „So sno -
wiec”. W okre sie od 1977
do 1980 ro ku Zjed no czo ne Hu ty
Szkła Go spo dar cze go i Tech nicz -
ne go „Vi tro pol” prze pro wa dzi ły
ge ne ral ny re mont zam ku. Po wy -
ko na niu prac ada pta cyj nych zna -
la zła tu sie dzi bę Cen tral na Wzor -
cow nia Szkła, prze kształ co -
na w 1981 ro ku na Mu zeum Szkła
Współ cze sne go. Na par te rze mie -
ści ły się sa le Pa ła cu Ślu bów, a po -
miesz cze nia piw nicz ne wy ko rzy -
sty wa no na sa lę kon fe ren cyj ną, re -
stau ra cję i ma ga zy ny. W 1995
ro ku za mek opu sto szał ze wzglę -
du na zły stan tech nicz ny. Mu -
zeum Szkła prze sta ło ist nieć, a je -
go zbio ry prze nie sio no do miej -
skie go Mu zeum, gdzie sie dzi bę
zna lazł rów nież Pa łac Ślu bów.
Ak tu al nie w je go mu rach sie dzi bę
ma in sty tu cja kul tu ry So sno wiec -
kie Cen trum Sztu ki – Za mek Sie -
lec ki. 

Z po cząt kiem XIX wie ku Sie -
lec prze szedł w rę ce nie miec kie.
Na le żał do pru skie go ge ne ra ła
Schim melp fe ni ga von der Oye
(1802-1814), księ cia Lu dwi ka zu
An halt -Co ethen (do 1836 ro ku),
Szar lo ty von Stol berg -Wer ni ge ro -
de, a od 1856 ro ku do hra bie go Ja -

na Re nard. Już w 1806 ro ku uru -
cho mio no w Siel cu ko pal nię wę -
gla ka mien ne go pod na zwą „Na -
dzie ja Lu dwi ka”, któ ra za po cząt -
ko wa ła na tym te re nie roz wój
prze my słu gór ni cze go. Czyn -
na do 1864 ro ku na le ża ła do dzie -
dzi ców ma jąt ku Siel ce -Mo drze -
jów. Po now nie uru cho mio na przez
spad ko bier ców hra bie go Re nar da
pod na zwą „Lu dwik” eks plo ato -
wa na by ła z prze rwa mi do 1906
ro ku. W la tach 70. XIX wie ku po -
wsta ła ko pal nia „Fan ny”. Wła ści -
wy jej roz wój przy pa da na la ta 80.
(wy bu do wa nie szy bów wy do byw -
czych „Eu len burg” i „Re nard”).
Ko pal nia by ła wła sno ścią spad ko -
bier ców hra bie go Re nar da, a na -
stęp nie utwo rzo ne go przez nich
Gwa rec twa, w któ rym więk szość
udzia łów po sia dał ka pi tał fran cu -
ski. W 1883 ro ku ko pal nię prze -
mia no wa no na „Re nard”, od 1946
ro ku no si ła na zwę Ko pal nia „So -
sno wiec” (w la tach 1953-
1956 – „Sta lin”) i by ła wio dą cym
za kła dem wy do byw czym w oko li -
cy. W 1881 ro ku po ja wił się tu
rów nież prze mysł hut ni czy
za spra wą bu do wy na gra ni cy
z Kon stan ty no wem hu ty „Ka ta -
rzy na”. 

Z początkiem XIX wieku
Sielec przeszedł w ręce
niemieckie

Współ cze śnie Sie lec ko ja rzy się
miesz kań com nie z prze my słem,
tyl ko z par kiem. Po wstał wo kół
zam ku ry cer skie go w Siel cu,
a pierw sze in for ma cje o nim po -
cho dzą z 1835 r. Za pew ne zo stał
on prze bu do wa ny po prze ję ciu
ma jąt ku sie lec kie go przez hra bie -
go An drze ja Re nar da (1856).
W koń cu XIX wie ku i pierw szych
la tach XX wieku park od re stau ro -
wał i zmo der ni zo wał Lu dwik
Mau ve, ge ne ral ny dy rek tor Gwa -
rec twa „Hra bia Re nard”. Przej -
ścio wo park na zy wa no je go imie -
niem. W 1902 ro ku po sze rzo ne
zo sta ły gra ni ce par ku w kie run ku
po łu dnio wo – wschod nim,
a od stro ny pół noc nej za ło żo no
staw. W od róż nie niu po bli skich
par ków Die tla i Schőnów te ren ten
udo stęp nia ny był pu blicz no ści.
Sy tu acja zmie ni ła się w okre sie
mię dzy wo jen nym, kie dy licz bę
zwie dza ją cych po waż nie ogra ni -
czo no wpro wa dza jąc prze pust ki,
któ re wy da wa ła ad mi ni stra cja ko -
pal ni „Hra bia Re nard”. Po dru giej
woj nie świa to wej zbu rzo no ogro -
dze nie, po zo sta wia jąc je dy nie nie -
wiel ki frag ment mu ru z wie żą.
Park po now nie udo stęp nio no spo -
łe czeń stwu. W la tach 60. wy bu do -
wa no am fi te atr (obec nie nie ist nie -
je), a w miej scu sta wu – ba se ny
ką pie lo we. Do użyt ku od da no tak -
że sztucz ne lo do wi sko. Część po -
wierzch ni par ku za ję ły blo ki
miesz kal ne. Prze pro wa dzo ne pra -

ce bu dow la ne wy wo ła ły nie ko -
rzyst ne zmia ny hy dro lo gicz ne
i w du żym stop niu znisz czy ły ro -
ślin ność. W par ku ro śnie obec nie
oko ło 60 ga tun ków drzew i krze -
wów, a wśród nich rzad ko spo ty -
ka ne: ka tal pa bi gno nio wa, win nik
zmien ny, głóg szkar łat ny, mig da -
ło wiec trój kla po wy. Śred ni wiek
drze wo sta nu wy no si ok. 90 lat,
lecz moż na tu spo tkać tak że oka -
zy star sze, osią ga ją ce 3 – 5 m
w ob wo dzie (to po le ka na dyj skie). 

Obec nie na obrze żu par ku usy -
tu owa na jest so sno wiec ka Szko ła
Mu zycz na z no wo cze sną sa lą kon -
cer to wą. Nie co wcze śniej w po bli -
żu znaj do wał się wspo mnia ny już
am fi te atr, któ ry na le żał do naj -
więk szych in we sty cji miej skich
okre su Pol ski Lu do wej. Obiekt po -
wsta wał stop nio wo ogrom nym na -
kła dem fi nan so wym Urzę du Miej -
skie go i ko pal ni „So sno wiec”. Ro -
bo ty ziem ne roz po czę to, w ra mach
czy nu spo łecz ne go, wio sną 1964 r.
Zgod nie z du chem tam tych cza -
sów, w pierw szych pra cach uczest -
ni czy li człon ko wie eg ze ku ty wy
Ko mi te tu Miej skie go Pol skiej
Zjed no czo nej Par tii Ro bot ni czej
(KM PZPR) z I se kre ta rzem par -
tii, człon ko wie Pre zy dium Miej -
skiej Ra dy Na ro do wej (MRN), dy -
rek to rzy za kła dów pra cy, pe da go -
dzy, dzia ła cze kul tu ry. Na te ren
bu do wy przy był rów nież I se kre -
tarz Ko mi te tu Wo je wódz kie go
PZPR w Ka to wi cach – Edward
Gie rek. Już w przed dzień ob cho -
dzo ne go wów czas świę ta od ro dze -
nia (22 lip ca) 1964 r., w 20. rocz ni -
cę PRL -u, am fi te atr zo stał od da ny
do użyt ku. Je go uru cho mie nie za -

in au gu ro wa no uro czy stą se sją
Miej skiej Ra dy Na ro do wej, w któ -
rej uczest ni czy ła za ło ga ko pal ni
„So sno wiec” – głów ny wy ko naw -
ca obiek tu. Jed nak nie któ re pra -
ce – przy bu do wie po szcze gól nych
sek to rów i za ple cza – trwa ły jesz -
cze do 1968 r. Nie wszyst kie pla ny
jed nak zre ali zo wa no. Zlo ka li zo wa -
ny w po łu dnio wo – za chod niej
czę ści Par ku Sie lec kie go am fi te atr
był jed nym z naj efek tow niej szych
te go ty pu obiek tów w Pol sce. 

Amfiteatr po sia dał ogrom ną
sce nę z or kie stro nem i wi dow nię
wkom po no wa ną w na tu ral ny stok,
któ ra mo gła po mie ścić ok. 8 tys.
osób, ka bi ny do wy świe tla nia fil -
mów, ob szer ne gar de ro by, urzą -
dze nia sa ni tar ne, ka wiar nię. Do -
dat ko wym atu tem obiek tu by ła je -
go lo ka li za cja w par ku,
w oto cze niu kom plek su re kre acyj -
no – spor to we go (ba se ny, lo do wi -
sko, ha la spor to wa). 

Amfiteatr był jednym
z najefektowniejszych
tego typu obiektów
w Polsce

W związ ku z roz wo jem prze -
my słu i na pły wem lud no ści
na prze ło mie XIX i XX w. zro dzi -
ła się myśl wy bu do wa nia świą ty -
ni dla po trzeb miesz kań ców Siel -
ca. Pierw szy mi miej sca mi kul tu
by ła m. in. ka pli ca zam ko wa sie -
lec kie go zam ku oraz ka plicz ka
przy ul. Na ru to wi cza. W la -
tach 1902-1903 na stą pił roz łam
po mię dzy miesz kań ca mi z po wo -
du pro jek tu umiej sco wie nia no wej

świą ty ni. W wy ni ku cze go w tej
dziel ni cy po wsta ły dwie pa ra fie:
no wo sie lec ka i sta ro sie lec ka, któ -
re wznio sły wła sne ko ścio ły.

Pa ra fia pw. Nie po ka la ne go Po -
czę cia NMP w So snow cu zo sta ła
usta no wio na 6 kwiet nia 1908 r.
przez ad mi ni stra to ra die ce zji kie -
lec kiej ks. Fran cisz ka Bru dziń skie -
go. Pierw szym pro bosz czem zo -
stał ks. Ka zi mierz Ma zur kie wicz.
Te ry to rial nie wy dzie lo na zo sta ła
z pa ra fii pw. św. Jo achi ma w So -
snow cu, ów cze śnie Za gó rzu.
W cza sie bu do wy ko ścio ła (trwa -
ją cej z licz ny mi prze rwa mi pra wie
pół wie ku 1905-1952), kult spra -
wo wa no w tym cza so wej ka pli cy
za adop to wa nej w po miesz cze -
niach ko pal ni „Re nard”. Bu do wę
ko ścio ła roz po czę to w 1905 r., ale
wy buch I woj ny świa to wej prze -
rwał pra ce i po now nie kon ty nu -
owa no je w 1935 r. Ze wzglę du
na wy so kie kosz ty re ali za cji za da -
nia po sta no wio no zre du ko wać
pier wot ny pro jekt z 1903 r. au tor -
stwa Ste fa na Szyl le ra. No wy pro -
jekt opra co wał w paź dzier ni -
ku 1935 r. Wie sław Ko no no wicz,
któ ry zre du ko wał plan świą ty ni
przez skró ce nie kor pu su na wo we -
go, tran sep tu i pre zbi te rium.
Do 1939 r. wy bu do wa no do po ło -
wy mu ry pre zbi te rium i na wy.
Dal sze pra ce pro wa dzo no po woj -
nie, w la tach 1947-1952, gdy do -
koń czo no bu do wę mu rów oraz
fa sa dę i przy kry to da chem. Ko -
ściół zo stał po bło go sła wio ny 2 li -
sto pa da 1952 r. i uro czy ście po -
świę co ny (kon se kro wa ny) 17-18
czerw ca 1961 r. przez bi sku pa
czę sto chow skie go Zdzi sła wa Go -

liń skie go. We wnę trzu na uwa gę
za słu gu je m.in. wy po sa że nie,
na któ re skła da ją się obiek ty prze -
nie sio ne z nie ist nie ją cej dziś ka pli -
cy zam ku sie lec kie go, a szcze gól -
nie wi ze ru nek Mat ki Bo żej z Dzie -
ciąt kiem zwa nej So sno wiec ką. 

Pa ra fia pw. św. Bar ba ry w So -
snow cu zo sta ła usta no wio na 19
sierp nia 1908 r. przez ad mi ni stra to -
ra die ce zji kie lec kiej ks. Fran cisz -
ka Bru dziń skie go. Pierw szym ad -
mi ni stra to rem zo stał ks. Win cen ty
Bo gac ki. Pod wzglę dem ad mi ni -
stra cyj nym pa ra fia na le ża ła po cząt -
ko wo do pa ra fii w My sło wi cach,
po tem w Niw ce, a na stęp nie
w 1854 r. do Za gó rza. Bu do wę
świą ty ni roz po czę to w 1906 r. Zo -
sta ła ona po bło go sła wio na 18
sierp nia 1907 r. przez ks. Win cen -
te go Bo gac kie go. Przed wy bu -
chem I woj ny świa to wej cał ko wi cie
ukoń czo no bu do wę ko ścio ła oraz
w znacz nej czę ści go wy po sa żo no.
We wnę trzu na uwa gę za słu gu je m.
in. neo re ne san so wy oł tarz głów ny
z 1926 r., wy ko na ny przez fir mę
Dąb kow skie go, fi gu ry św. An to nie -
go i św. Fran cisz ka z Asy żu au tor -
stwa Brat ka oraz de ko ra cja ma lar -
ska (dru ga po po li chro mii z 1935
r.) au tor stwa Wła dy sła wa Gaw ro -
na i Zyg mun ta Cze cha.

Na te re nie dziel ni cy oprócz
wspo mnia nych obiek tów znaj du je
się rów nież osie dle miesz ka nio we
oraz szko ła, a we wspo mnia nym
par ku od by wa ją się rów nież licz ne
im pre zy ple ne ro we prze zna czo ne
dla miesz kań ców, m.in. Dni So -
snow ca. 

Michał Węcel

Sielec, majętność rycerska
O jego istnieniu dowiadujemy się od Jana Długosza. W jego „Liber Beneficiorum”   czytamy, że w 1361 roku Abraham z Goszyc zamienia z Ottonem z Pilicy
herbu Topór osadę Siedlecz na Witanowice. Kronikarz wspomina również o istnieniu majętności rycerskiej. Na przestrzeni długich dziejów wieś należała do
wielu możnych rodów. Właścicielami Sielca byli m.in. podczaszy królewski Piotr Szafraniec, Wisław i Piotr z Mysłowic, Jaroccy, Minorowie, a w XVIII wieku
Modrzewscy, Tęgoborscy, Zulińscy i Stojowscy. 

Zamek Sielecki. Most na Przemszy.

Kopalnia Gwarectwa „Hrabia Renard”. Browar i młyn w Sielcu.
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Ar tur Pta siń ski

Wy dział Na uk o Zie mi Uni wer -
sy te tu Ślą skie go (na zdjęciu) zo -
stał utwo rzo ny 40 lat te mu. Po -
cząt ko wo mie ścił się w Szko le
Gór ni czej przy ul. Szkol nej,
a tak że przy ul. Par ty zan tów.
W 1982 ro ku zo stał prze nie sio -
ny do no wo pow sta łe go, oka za -
łe go gma chu przy ul. Bę dziń -
skiej 60. Dwu dzie sto kon dy gna -
cyj ny bu dy nek li czy so bie 85
me trów wy so ko ści, ale gdy do -
da my za in sta lo wa ne na da chu
masz ty, to otrzy ma my licz bę
zbli żo ną do okrą głej set ki. Po -
tocz nie zwa ny jest „ży le tą” i sta -
no wi je den z naj waż niej szych
sym bo li Za głę bia Dą brow skie -

go. Wi dok z ta ra su wi do ko we -
go na da chu bu dyn ku za pie ra
dech w pier siach… 

W paź dzier ni ku 1994 ro ku
na Wy dzia le utwo rzo no „Mu -
zeum Zie mi”, któ re z cza sem
prze kształ co no w „Mu zeum
Wy dzia łu Na uk o Zie mi”.
Funk cjo no wa nie Mu zeum sku -
pia się głów nie na gro ma dze -
niu i udo stęp nia niu zbio rów
geo lo gicz nych. Nie mniej waż -
na jest rów nież dzia łal ność na -
uko wa i edu ka cyj na, a tak że
po pu la ry za cja na uk przy rod ni -
czych wśród miesz kań ców na -
sze go re gio nu. Po cząt ko wo
zbio ry skła da ły się z pry wat -
nych ko lek cji pra cow ni ków
Wy dzia łu. Obec nie mu ze al ne

ga blo ty i ma ga zy ny miesz czą
oko ło 4000 oka zów i mo gą
wpra wić w za chwyt na wet naj -
bar dziej wy ma ga ją cych znaw -
ców te ma tu. Oprócz licz nych
mi ne ra łów, ska mie nia ło ści
i eks po na tów geo ar che olo gicz -
nych, znaj dzie my tu taj tak -
że 76 róż ne go ro dza ju me te -
ory tów, w tym naj now sze zna -

le zi ska z Pol ski. Naj więk szym
za in te re so wa niem, szcze gól nie
wśród naj młod szych zwie dza -
ją cych, cie szą się re kon struk cje
wy mar łych zwie rząt, zwłasz -
cza di no zau rów. Naj oka zal szy
z nich, groź nie wy glą da ją ca,
ale bar dzo ła god na ty ra no zau -
rzy ca „Zu zia”, czuj nie strze że
wej ścia do bu dyn ku.

Ar tur Pta siń ski

We dług lu do wych prze ka zów ma zwią -
zek z prze sław ną, wie deń ską wy pra wą
kró la Ja na III So bie skie go z 1683 ro ku.
Po noć woj ska pol skie, z kró lem na cze -
le, zdą ża jąc do po bli skie go Bę dzi -
na, prze ma sze ro wa ły kra kow skim go -
ściń cem, przy któ rym dla upa mięt nie -
nia te go wy da rze nia z cza sem po ja wi ła
się ka plicz ka. Zło śli wi twier dzą, że
huf ce za wę dro wa ły tu taj przy pad kiem,
po my liw szy dro gę. Te go jak by ło na -
praw dę, pew nie już się nie do wie my,
mo że my na to miast prze ko nać się o ist -
nie niu ka plicz ki, od wie dza jąc uli cę
Szy ma now skie go w Za gó rzu. Pier wot -
nie ka plicz ka wy ko na na by ła z drew na,
jed nak w la tach 60. XX stu le cia,
w związ ku z prze bu do wą dro gi, wznie -
sio no no wą, mu ro wa ną bu dow lę.
Zmie nio no wów czas nie co jej lo ka li za -
cję. 

Ka plicz ka po świę co na jest św. Ja -
no wi Ne po mu ce no wi – pa tro no wi do -
brej sła wy, szcze rej spo wie dzi, prze -
praw mo sto wych, to ną cych i… ra tow -
ni ków. Fi gu ry zwią za ne go z Pra gą św.
Ja na Ne po mu ce na, czy li tzw. Ne po mu -
ki, sta wia no tak że w in ten cji ochro ny
pól przed po wo dzią i su szą. Za pew ne
dla miesz kań ców rol ni cze go nie gdyś
Za gó rza był to je den z ulu bio nych
Świę tych. 

40 lat Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi Patron dobrej sławy
Z KURIEREM PO SOSNOWCU
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Artur Ptasiński

MuzeuM WydziAłu NAuk o zieMi
ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec-pogoń
tel. 032-3689-603, e-mail: ewa.budziszewska-karwowska@us.edu.pl
Godziny otwarcia: – poniedziałek – piątek 8.00 – 15.00 (wszystkie
kolekcje) – każdego dnia – wystawy w holu głównym 
zwiedzanie indywidualne jest bezpłatne. pełna oferta dla grup
zorganizowanych dostępna jest na stronie Muzeum WNoz: 
muzeum.wnoz.us.edu.pl/

Kapliczka św. Jana Nepomucena
w Zagórzu przy ulicy
Szymanowskiego, nieopodal
kościoła pw. Zesłania Ducha
Świętego.

Ewa Ga jew ska

Za gór skie Sto wa rzy sze nie Re gio -
nal ne „Pa kosz ni ca” już po raz trze -
ci or ga ni zu je ak cję „Je rzy ki na si
go ście z Afry ki”. W ra mach ko lej -
nej edy cji od by wa ją się hap pe nin -
gi oraz spo tka nia in for ma cyj ne,
któ re ma ją na ce lu edu ko wa nie
miesz kań ców So snow ca w za kre -
sie ochro ny pta ków gniaz du ją cych
w bu dyn kach miesz kal nych.

Ro lę edu ka to rów po wie rzo no
w du żej mie rze naj młod szym.
Dzia ła nia wspie ra ją rów nież Alek -
san dra Trza ska oraz Ma ria Nie -
miec ze Spo łecz ne go To wa rzy -
stwa Ochro ny Pta ków (STOP).

– Chce my tra fić do do ro słych
po przez dzie ci. Dla te go za pro si li -
śmy do udzia łu w ak cji uczniów
szkół, a na wet przed szko la ki – mó -
wi głów na or ga ni za tor ka ak cji ze
Sto wa rzy sze nia „Pa kosz ni ca”, na -
uczy ciel ka bio lo gii, Ur szu la Kau -
zal.

Swo ją po moc za ofe ro wa ły
Szko ły Pod sta wo we nr 23 i nr 9,
Gim na zjum nr 9 oraz Przed szko la
Miej skie nr 39 i nr 59. Pod czas
hap pe nin gów dzie ci i mło dzież
wraz z opie ku na mi prze cho dzą
przez blo ko wi ska, ob ser wu jąc pta -
ki i in for mu jąc na po tka nych
miesz kań ców o ich ro li w mie ście
i po trze bie ochro ny. Ma łych edu -
ka to rów, dum nie ma sze ru ją cych
z ma kie ta mi je rzy ków, moż na by -
ło już spo tkać w tym ro ku m. in.
na osie dlach przy uli cach Stań czy -
ka, Dłu go sza czy Dmow skie go.
Rów nież szkol ne fe sty ny by ły
oka zją do roz da wa nia ulo tek
i udzia łu w qu izach na te mat je -
rzy ków. Dzie ci chęt nie ko lo ro wa -

ły pta ki w ze szy tach edu ka cyj nych
„Są sie dzi zza ścia ny”, przy go to -
wa nych przez Sto wa rzy sze nie „Pa -
kosz ni ca”. 

– Wie dza na te mat je rzy ków
jest nie wiel ka. Nie któ rzy my lą je
z ja skół ka mi al bo my ślą, że cho -
dzi nam o je że. Tym cza sem te mat
jest bar dzo po waż ny i tak na praw -
dę do ty czy każ de go z nas. Pod -
czas re mon tów bu dyn ków je rzy ki
są zrzu ca ne na zie mię, a na wet
żyw cem za mu ro wy wa ne. Sa ma
by łam te go świad kiem w swo im
blo ku. Wspól nie z są sia da mi we -
zwa li śmy po li cję, a póź niej peł ni -
li śmy dy żu ry, pil nu jąc że by je rzy -
kom nie sta ła się żad na krzyw -
da – tłu ma czy pa ni Ur szu la.

Dla te go ak cja „Pa kosz ni cy”
ma na ce lu tak że za po bie ga nie
nisz cze niu gniazd lę go wych pta -
ków pod czas re mon tów bu dyn -
ków. W świe tle obo wią zu ją cych
prze pi sów, każ dy z nich przed roz -
po czę ciem prac, po wi nien mieć
sto sow ną eks per ty zę prze pro wa -
dzo ną przez or ni to lo gów. Do ty czy
to tak że blo ków, któ re zo sta ły
uzna ne przez Mi ni ster stwo Śro do -

wi ska za na tu ral ne sie dli ska pta -
ków. O tym nie ste ty czę sto za po -
mi na ją in we sto rzy, na ich pa mięć
nie ma ją wpły wu na wet wy so kie
ka ry. Je rzy ki są ob ję te szcze gól ną
ochro ną zwłasz cza w okre sie lę go -
wym, czy li od koń ca kwiet nia
do koń ca sierp nia. W miej sce
nisz czo nych sie dlisk trze ba dla
nich po sta wić bud ki lę go we.

– Moż na wcze śniej za sło nić
szcze li ny w bu dyn kach, za nim po -
ja wią się pta ki i za ło żą gniaz da.
War to jed nak, że by po zo sta ły
na na szych osie dlach. Część
miesz kań ców skar ży się, że je rzy -
ki bru dzą okna, a nie zda ją so bie
spra wy z do nio sło ści ich ro li w ży -
ciu czło wie ka. To dzię ki nim nie
ma my much i ko ma rów w miesz -
ka niach. Je den pta szek po tra fi
dzien nie zjeść na wet 20 tys. tych
do kucz li wych owa dów – do da je.

Je śli ktoś będzie świad kiem
nisz cze nia sie dlisk je rzy ków, może
to zgło sić Sto wa rzy sze niu „Pa -
kosz ni ca” (pa kosz ni ca@wp.pl) lub
bez po śred nio Re gio nal nej Dy rek -
cji Ochro ny Śro do wi ska w Ka to -
wi cach (tel. 32 420 68 01).

Ewa Ga jew ska

W pią tek, 13 czerw ca, oso by
o do brej kon dy cji i sil nych ner -
wach, mia ły nie po wta rzal ną szan -
sę na udział w wy pra wie, któ rej
ce lem by ła owia na mrocz ną le -
gen dą, Wil cza Gó ra. Uczest ni cy
wy ciecz ki prze mie rzy li kil ka
mniej zna nych, uro czych i bar dzo
zie lo nych za kąt ków So snow ca. 
Gru pa śmiał ków, pod prze wod -
nic twem pra cow ni ków so sno -
wiec kie go Cen trum In for ma cji
Miej skiej, wy ru szy ła spod ty ra -
no zau rzy cy „Zu zi”, któ ra groź nie
szcze rzy zę by przed wej ściem
do Wy dzia łu Na uk o Zie mi Uni -
wer sy te tu Ślą skie go. Na stęp nie
wy ciecz ko wi cze po dą ży li szla -
kiem wil li dy rek tor skich: od sie -
dzi by dy rek to ra za rzą dza ją ce go
za kła da mi Scho ena – Hen ry ka
Ot to na Ha bel ma na, przez osie dle
urzęd ni cze przy ul. Szpa ków, aż
do wil li Wła dy sła wa Je chal skie -
go, dy rek to ra za rzą dza ją ce go Fa -
bry ki Ko tłów Pa ro wych W. Fit -
zner & K. Gam per. Póź niej
wzdłuż Prze mszy gru pa prze mie -
ści ła się do par ku wcho dzą ce go
w skład kom plek su pa ła co we go
Scho enów przy ul. Che micz nej.
Tu uczest ni cy do wie dzie li się
wię cej o dzie jach te go za słu żo ne -
go dla mia sta ro du i mie li oka zję
po dzi wiać neo ba ro ko we bu dow -
le. Da lej tra sa za krę ca ła
przy Izbie Wy trzeź wień na Piotr -
kow skiej, w kie run ku dzi kich łąk,
któ re wą ski mi ścież ka mi, po -
przez Po tok Za gór ski do pro wa -
dzi ły ma sze ru ją cych aż do ma sy -
wu Wil czej Gó ry, na gra ni cy So -
snow ca, Bę dzi na i Dą bro wy

Gór ni czej. Wznie sie nie to, cho -
ciaż nie po zor ne, kry je mrocz ną
ta jem ni cę, o któ rej w jed nej z le -
gend pi sał Ma rian Kan tor -Mir ski.
Za czy na się ona od słów:
„Przed wie lu la ty na wschod nim
sto ku wzgó rza sta ła sa mot -
na karcz ma, lecz czę sto i licz nie
od wie dza na przez miesz kań ców
Sta rej Dą bro wy, Ma ło bą dza i Za -
gó rza, któ rzy w po rze let niej każ -
dej nie dzie li zbie ra li się na po -
gwar kę lub na ta ny przy dźwię -
kach mu zy ki. Pew nej nie dzie li
za szedł do tej karcz my Pie trek
Przy sta lik z Za gó rza, wio dąc ze
so bą swą na rze czo ną Mał go się
Skrzyp czy ków nę, sły ną cą z uro -
dy na ca łą oko li cę”. Ca łość opo -
wie ści od czy ta no na szczy cie,
po czym uda no się w kie run ku
cen trum Za gó rza. 

– Wil cza Gó ra po twier dzi ła
swo ją le gen dę. Po opusz cze niu
uro czy ska „Wiel ka łą ka”, sta nę li -
śmy pod wznie sie niem, gdzie
przy wi tał nas deszcz i wiatr. Zdo -
by wa jąc do mnie ma ny szczyt, na -

wet zmy li li śmy dro gę. Te raz wia -
do mo, dla cze go oko licz ni miesz -
kań cy ufun do wa li w po bli żu ka -
plicz kę. Po zo sta ła część wy ciecz -
ki, przez po ro śnię ty la sem
Wań czy ków i Jó ze fów, prze bie gła
już spo koj nie – mó wi Pa tryk
Chrzan, uczest nik wy ciecz ki.

Po dro dze moż na by ło jesz cze
po dzi wiać ma low ni cze ulicz ki,
ta kie jak Ka mien na czy też Ma -
ria na Kan to ra -Mir skie go, któ rej
za bu do wa pa mię ta jesz cze cza sy
swo je go pa tro na. 

– Pod czas wy ciecz ki, oprócz
opo wie dze nia le gen dy o Wil czej
Gó rze, mo gli śmy po ka zać miesz -
kań com na sze go mia sta mniej
zna ne i uczęsz cza ne, ale bar dzo
uro cze za kąt ki So snow ca – pod -
su mo wu je prze wod nik gru py, Ar -
tur Pta siń ski z Cen trum In for ma -
cji Miej skiej.

Ko lej ną wy ciecz kę za po wie -
dzia no już w lip cu. O jej szcze gó -
łach do wie dzą się Pań stwo
wkrót ce ze stro ny Urzę du Mia sta:
www.so sno wiec.pl.

Tajemnica Wilczej GóryBudujemy budki dla jerzyków
arc arc

Zdaniem uczestników Wilcza Góra potwierdziła swoją legendę.
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Krzysztof Polaczkiewicz

– Chcia łem zdjąć tro chę pre sji
z ze spo łu. To by ło dzia ła nie świa -
do me. Po sta no wi łem do ło żyć
do ognia w mar twym okre sie
ogór ko wym. Chcia łem, że by
o Za głę biu mó wi ło się du żo
i swój za mie rzo ny cel osią gną -
łem. Gdzieś tam mia łem świa do -
mość, że po sy pią się na mnie
gro my za te sło wa, ale do brze,
niech tak bę dzie, bio rę to na sie -
bie.. Te raz już wiem, że pod ją -
łem nie uda ną pró bę „sa mo bój -
czą”. Mó wiąc już zu peł nie po -
waż nie – chce my stwo rzyć
ze spół, któ ry bę dzie fa wo ry tem
tych roz gry wek – pod kre śla
Mar cin Ja ro szew ski.

W wy ni ku po łą cze nia grup
w II li dze, w se zo nie 2014/2015
awans na za ple cze ma ją bez po -
śred nio wy wal czyć trzy naj lep sze
ze spo łu w II li dze, a czwar ta dru -
ży na ma grać w ba ra żach. Wie lu
ki bi ców już te raz, przed star tem li -
gi, za da je so bie py ta nie: je śli nie
te raz to kie dy? – Spo koj nie, nie
przy zwy cza ja my się za wcze śnie
do ta kie go sce na riu sza. Na ra zie
do koń ca nie wia do mo, jak ma
wy glą dać kwe stia awan sów. Na ra -
zie mu si my się sku pić na tym, aby
stwo rzyć ze spół, któ ry bę dzie go -
to wy do wal ki o awans, ze spół,
któ ry nie bę dzie spa ra li żo wa ny
staw ką, o któ rą gra – do da je Ja ro -
szew ski.

Aby zre ali zo wać ten cel, pre -
zes Ja ro szew ski chce ścią gnąć,
oczy wi ście w gra ni cach moż li wo -
ści fi nan so wych klu bu, kil ku do -
świad czo nych pił ka rzy. Jed nym
z nich ma być Mar cin Ra dze wicz,
któ ry ostat nio grał w Ar ce Gdy nia,
a w prze szło ści m.in.: w Od rze
Wo dzi sław, Groc li nie Gro dzisk
Wiel ko pol ski czy Pia ście Gli wi ce.

Wśród po ten cjal nych wzmoc nień
wy mie nia no tak że wy cho wan ka
na sze go klu bu Mar ci na Drzy mon -
ta, ale jak za pew nił pre zes Ja ro -
szew ski, ten te mat upadł. 

Za głę bie my śli o wzmoc nie -
niach, a jed no cze śnie że gna się
z ty mi, któ rzy zda niem szta bu
szko le nio we go i za rzą du klu bu
nie zro bią już róż ni cy w ja ko ści
pre zen to wa nej przez dru ży nę.
Stąd roz sta nie z Ra fa łem Jan kow -
skim, Łu ka szem Gru be, a tak że

nieprze dłu że nie wy po ży czeń
w sto sun ku do gra czy Le gii War -
sza wa: Ja na Grze si ka i Mi cha ła
Grud niew skie go. – Coś się koń -
czy, coś wy pa la. Co do Jan kow -
skie go i Gru be uzna li śmy, że ta
dwój ka już wię cej Za głę biu nie
za ofe ru je. Co do gra czy Le gii to
za le ży nam na po zo sta wie niu
Prze mka Mi zga ły i my ślę, że tak
się sta nie. Nie wie my na ra zie co
z Ma te uszem Wrze śniem, któ ry
do stał zgo dę na tre nin gi z Gór ni -

kiem Za brze. Gdy by mu się tam
nie uda ło, a na dal chciał by być
u nas, to bar dzo by śmy so bie te -
go ży czy li. Na pew no tzw. ruch
w in te re sie jesz cze bę dzie, pew -
ne spra wy do gry wa my, po czą tek
lip ca wszyst ko wy ja śni – pod kre -
śla pre zes Ja ro szew ski.

Pił kar skie Za głę bie to jed nak
nie tyl ko se nio rzy. Waż na jest tak -
że pra ca z mło dzie żą i roz wój
Aka de mii, któ ra od nie daw na ma
swo je go pierw sze go am ba sa do ra.

Zo stał nim Ar tur Bo ruc, bram karz
an giel skie go So uthamp ton i re pre -
zen ta cji Pol ski, a w prze szło ści
gwiaz da Le gii War sza wa, Cel ti cu
Gla gow oraz Fio ren ti ny.

Bo ruc po ja wił się w So snow -
cu 17 czerw ca i wziął udział
w kon fe ren cji pra so wej, pod czas
któ rej zo stał przez pre ze sa Za głę -
bia Mar ci na Ja ro szew skie go ofi -
cjal nie przed sta wio ny ja ko Am ba -
sa dor Aka de mii. – Cie szę się, że
mo gę być twa rzą tej Aka de mii.
Je stem ki bi cem Le gii, a tak że Za -
głę bia. Ży czę chło pa kom, by ko -
rzy sta li z do brej in fra struk tu ry,
roz wi ja li się i czer pa li ra dość z te -
go co ro bią, gdyż to jest naj waż -
niej sze – po wie dział Bo ruc.

Pre zes Za głę bia nie krył ra do -
ści z fak tu, że to wła śnie Bo ruc zo -
stał pierw szym Am ba sa do rem
Aka de mii, któ ra szko li obec nie po -
nad 400 chłop ców. Re pre zen tant
Pol ski w mia rę moż li wo ści bę dzie
po ja wiał się w So snow cu. – Zda je -
my so bie spra wę z te go, że Ar tur
jest za pra co wa nym czło wie kiem,
nie ma du żo cza su, jed nak mam
na dzie ję, że dwa ra zy w ro ku od -
wie dzi nasz klub. Dzię ku je my z te -
go miej sca na szym ki bi com, dzię -
ki któ rym uda ło nam się na wią zać
kon takt z bram ka rzem So uthamp -
ton. Gdy by nie ich po moc, to dziś
nie mie li by śmy te go mi łe go go ścia
na na szym obiek cie – po wie dział
pre zes.

Po czę ści ofi cjal nej, pod czas
któ rej mło dzi pił ka rze Aka de mii
wrę czy li Ar tu ro wi Bo ru co wi ko -
szul kę Za głę bia, gol ki per So -
uthamp ton od wie dził na tre nin gu
pił ka rzy z rocz ni ka 2000 i 1999.
Bo ruc bro nił strza ły bram ka rzy
Za głę bia, a na wet ro bił kar ne
pomp ki za prze pusz cze nie pił ki
do siat ki. Nie za bra kło rów nież
wspól nych zdjęć.

Boruc ambasadorem Akademii, prezes Jaroszewski ściąga presję

Szykują się do sezonu
Po nieudanej końcówce sezonu i zajęciu III miejsca w rozgrywkach II ligi grupy zachodniej, piłkarze Zagłębia przygotowują się
do kolejnego sezonu na drugoligowym froncie, tym razem w nowej, połączonej II lidze. Zanim piłkarze wznowili treningi, sporo
zamieszania wywołała jedna z wypowiedzi prasowych prezesa Marcina Jaroszewskiego, który zapowiedział, że celem zespołu
na nowy sezon jest zajęcie miejsc 5-8. Jak się potem okazało, był to socjotechniczny zabieg sternika sosnowieckiego klubu.

Na si mło dzi pił ka rze z rocz ni ka 2003 wzię li udział w Ter my
Unie jów Po land Cup 2014, gdzie za gra ły: Man che ster Ci ty, Her -
tha Ber lin, Udi ne se Cal cio, Atlan ta Ber ga mo, Sla via Pra ga, Par -
ti zan Bel grad, Sturm Graz. Za głę bie tra fi ło do gru py śmier ci
z mi strzem An glii!

W fa zie gru po wej pod opiecz ni Bar to sza Ku bi sy i Paw ła Ga -
si ka zdo ła li ugrać tyl ko je den punkt, re mi su jąc ze Ślą skiem Wro -
cław 1:1. Po zo sta łe me cze Za głę bie prze gra ło: 0:7 z Man che ste -
rem Ci ty, 1:3 ze Stur mem Graz oraz 0:2 z Ra ko wem Czę sto cho -
wa. Dru gi dzień tur nie ju  to po dział ze spo łów na 4 gru py: Li gę
Mi strzów, Li gę Eu ro pej ską, I i II li gę. Nie ste ty, po sła bym pierw -
szym dniu na si mło dzi pił ka rze z rocz ni ka 2003 tra fi li do ostat -
niej gru py, w któ rej zdo ła li od nieść jed no zwy cię stwo i osta tecz -
nie za koń czy li zma ga nia na trze cim miej scu w swo jej gru pie. So -
sno wi cza nie po ko na li 3:1 ŁKS Łódź, ule gli 0:1 Po lo nii War sza wa
oraz Oran ge Po znań i ule gli 0:7 SMS II Łódź.

Za głę bie za gra ło w skła dzie: Ama de usz Kę dzio ra – Fi lip
Cza pla, Mi łosz Ci tak, Kac per Wy szo grodz ki, Ku ba Ku le sza,
Kac per Ku char czak, Mak sy mi lian Nie miec, Mar cel Fensz ter,
Ku ba Krze szo wiec, Ku ba Ada mek, Bar tek Chę ciń ski (2004),
Piotr Wy bań ski (2004). KP

Zdarzy∏o si´�

Zagrali w międzynarodowym
towarzystwie

Odszedł  przyjaciel
Zagłębia

II li ga jed nak
dla Pło mie nia!
Siat ka rze Pło mie nia w przy szłym
se zo nie za gra ją jed nak w II li dze.
Dzia ła cze so sno wiec kie go klu bu
otrzy ma li in for ma cje, że mi mo po -
raż ki w ostat nim spo tka niu tur nie ju
fi na ło we go, któ re go staw ką był
awans do wyż szej kla sy roz gryw ko -
wej, w przy szłym se zo nie za gra ją
w wyż szej kla sie roz gryw ko wej.
Jak in for mu ją wła dze klu bu, w no -
wym se zo nie ze spół Pło mie nia bę -
dzie swo je me cze roz gry wał w ha li
w Mi lo wi cach. – Szy kuj cie się
na no wy se zon w le gen dar nej ha li
w Mi lo wi cach. Wra ca my do na szej
ko leb ki. Nie ukry wam, że fakt
o tym, że bę dzie my gra li w II li dze,
bar dzo nas ucie szył – pod kre śla tre -
ner so sno wi czan Da riusz So bie raj.
Przy po mnij my, że ubie gły se zon
dla ze spo łu z So snow ca był zna ko -
mi ty. Pło mień w 30 ro ze gra nych
spo tka niach od niósł aż 28 zwy -
cięstw, ale w tur nie ju fi na ło wym
o awans do II li gi za jął dru gie miej -
sce, ustę pu jąc dru ży nie KS Chełm -
ża. 
Dzia ła cze i sztab szko le nio wy już
czy nią sta ra nia, aby w no wym se zo -
nie zmon to wać jak naj moc niej szy
te am. – Grą w Pło mie niu są za in te -
re so wa ni za wod ni cy, któ rzy gra li
w I li dze. Bę dzie my tak że szu ka li
spon so rów – pod kre śla Mi chał
Grzyb, przed sta wi ciel ds. me diów
i mar ke tin gu Pło mie nia So sno wiec.
Ma rze niem władz klu bu jest po zy -
ska nie od spon sor kwo ty rzę du 100
tys. zł. Pło mień li czy tak że
na wspar cie mia sta. O tym, czy do -
ta cja zo sta nie zwięk szo na, do wie -
my się na po cząt ku lip ca. KPArtur Boruc od zawodników Akademii otrzymał pamiątkową koszulkę. Bramkarz

reprezentacji Polski to pierwszy Ambasador sosnowieckiej Akademii.

Budowlani z medalami
Mar ty na Bie roń ska, za wod nicz -
ka Bu dow la nych So sno wiec,
zdo by ła dwa me da le pod czas ro -
ze gra nych w Bu ka resz cie Otwar -
tych Mi strzostw Eu ro py Se nio -
rów w Ju -Jit su.

Bie roń ska zdo by ła zło ty me dal
w kon ku ren cji fi gh ting 55kg oraz
brą zo wy w kon ku ren cji bra zy lij -
skie go ju -jit su (ne wa za) 55kg. Na -
sza za wod nicz ka za pre zen to wa ła
się naj le piej spo śród ca łej re pre zen -
ta cji Pol ski, któ ra w su mie z Ru -
mu nii przy wio zła trzy me da le.

Z suk ce sa mi star to wa li tak że
młod si ko le dzy i ko le żan ki Mar ty -
ny. Dwa me da le wy wal czy li mło -
dzi ju do cy Bu dow la nych pod czas
za wo dów Ogól no pol skiej Olim -
pia dy Mło dzie ży, któ ra od by ła się
w Ole śni cy. Na po dium sta nę li:
Piotr Ko ko sza (wa ga 50kg) oraz

Wik to ria Lis (wa ga +70kg). Mar ta
Wa lo tek w kat 63kg by ła 5.

War to tak że wspo mnieć, że
w Lu bo niu koło Po zna nia na Mi -

strzo stwach Pol ski Se nio rów osób
nie peł no spraw nych w ju do Grze -
gorz Słu ża łek z Bu dow la nych
zdo był zło ty me dal. KP

Martyna Bierońska wraz z trenerem Marianem Jasińskim.

arc Zagłębie Sosnowiec

arc Bu dow la ni So sno wiec

30 czerw ca w wie ku 51 lat
zmarł Krzysz tof Sza tan, by ły
wła ści ciel, spon sor i przy ja ciel
Za głę bia So sno wiec. Re dak cja
„Ku rie ra Miej skie go” skła da
wy ra zy głę bo kie go współ czu cia
ro dzi nie i bli skim. Krzysz tof
Sza tan, pry wat nie oj ciec pod po -
ry dru ży ny, To ma sza Sza ta na,
od wie lu lat wspie rał pił kar skie
Za głę bie ja ko spon sor, a na stęp -
nie wła ści ciel Za głę bia (od la -
ta 2007 do koń ca 2010 ro ku).
Od kil ku lat był prak tycz nie
na każ dym me czu Za głę bia,
nie za leż nie, czy spo tka nia by ły
roz gry wa ne w So snow cu, czy
na dru gim koń cu Pol -
ski. – W mi nio nych la tach za -
wsze słu żył ra dą, ale przede
wszyst kim po ma gał fi nan so wo,
gdyż pro wa dzo ne przez nie go
fir my spon so ro wa ły nasz klub.
Do dat ko wo pan Krzysz tof po -
ma gał zdo być in nych part ne -
rów – pod kre śla Ma ciej Wa sik,
rzecz nik pra so wy klu bu z So -
snow ca. – Nasz by ły wła ści ciel
klu bu miał wy lew, prze szedł
ope ra cję i w sta nie cięż kim
prze by wał w śpiącz ce. Nie ste ty,
w po nie dzia łek do na sze go klu -
bu do tar ła in for ma cja o śmier ci
pa na Krzysz to fa Sza ta na – do -
dał Wa sik. KP
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„Za czy ta ni” to ogól no pol ska kam pa nia,
w któ rej wzię li udział ucznio wie Gim -
na zjum nr 1 w So snow cu. Głów nym ce -
lem ak cji jest pro mo cja czy tel nic twa po -
przez zbiór kę ksią żek. 

– Ucznio wie od wrze śnia przy no si li
do bi blio te ki szkol nej prze róż ne książ ki,
któ re sta no wić bę dą za sób bi blio tek two -
rzo nych w ca łej Pol sce. Ocho czo włą cza -
li się w zbiór kę ba jek i in nych pu bli ka cji
skie ro wa nych do naj młod szych czy tel ni -
ków. Cie szy li się, że być mo że za in spi -
ru ją swo ich ró wie śni ków do czy ta nia
ksią żek – mó wi Piotr Bie sia da, na uczy -
ciel bi blio te karz i głów ny ini cja tor ak cji. 

Or ga ni za to rem pro jek tu jest fun da cja
„Roz wój” z Brze gu i agen cja re kla mo -
wa „B -UNI TED” z Wro cła wia. Jak
pod kre śla ją po my sło daw cy ak cji

na stro nie: www.za czy ta ni.org: „Chce -
my przede wszyst kim spro wo ko wać
spo łecz ne po ru sze nie, dzię ki któ re mu
po wsta ną bi blio te ki dla dzie ci i mło -
dzie ży znaj du ją cej się w szpi ta lach,
świe tli cach oraz ro dzin nych do mach
dziec ka i ho spi cjach. Je ste śmy en tu zja -
sta mi czy ta nia, wie rzy my w je go zba -
wien ną moc! (…) Pra gnie my za in spi ro -
wać jak naj więk szą licz bę osób do czę -
ste go za glą da nia w kar ty ksią żek. Nie
od dziś wia do mo, że ten kto czy ta, ży je
po dwój nie”.

Dol no ślą skich twór ców ak cji po win -
na ucie szyć wia do mość, że w peł ni po -
pie ra ją ich gim na zja li ści z Niw ki. Uwa -
ża ją, że to bar dzo waż ne, aby po trze bu -
ją ce dzie ci mo gły cho ciaż na chwi lę
za po mnieć o trud nych chwi lach w ich

ży ciu. Na pew no z ra do ścią prze nio są
się w ko lo ro wy świat ba jek i ba śni. 

Zwień cze niem pro jek tu „Za czy ta ni”
i ob cho dów ogól no pol skie go Ty go dnia

Bi blio tek w so sno wiec kiej pla ców ce
oświa to wej by ła pa miąt ko wa se sja zdję -
cio wa. Wy ko na ła ją Mo ni ka Klusz czyń -
ska. Na uczy ciel ka ję zy ka an giel skie go,

cy tu jąc Wi sła wę Szym bor ską, pod kre -
śli ła, że „czy ta nie to naj pięk niej sza za -
ba wa, ja ką ludz kość so bie wy my śli ła”. 

Człon ko wie fun da cji i wo lon ta riu sze
ma ją rę ce peł ne ro bo ty. 20 czerw ca wo -
lon ta riu sze „Za czy ta nych”, przed sta wi -
cie le Tau ron Dys try bu cja oraz wy cho -
wan ko wie i pra cow ni cy Do mu Dziec ka
„Szan sa” w Brze gu spa ko wa li 1000
ksią żek dla ma łych pa cjen tów z Brze -
skie go Cen trum Me dycz ne go. Przy go -
to wa li ty le ksią żek, że by każ de prze by -
wa ją ce  i no wo przy ję te    dziec -
ko  do szpi ta la mo gło otrzy mać książ kę,
któ rą bę dzie mo gło za brać do do mu.
Z ko lei 14 czerw ca fun da cja otwo rzy ła
ko lej ną bi blio tecz kę Ma łe go Pa cjen ta,
pod czas pik ni ku w Ho spi cjum Cor dis
w Ka to wi cach. red

Kto czyta, żyje podwójnie

Puchar po raz trzeci trafił do „Staszica”

Eki pa ze „Sta szi ca” oka za ła się
o 0,02 se kun dy szyb sza od eki py
„Pla ter”. Tym sa mym trium fa to -
ra mi XVIII re gat wio ślar skich,
któ re tra dy cyj nie od by ły się
na Sta wi kach, zo sta li ucznio wie
Sta szi ca. Pu char dy rek to rów
po raz trze ci tra fił do IV LO
w So snow cu. Za wo dy mia ły bar -
dzo emo cjo nu ją cy prze bieg. Cho -
ciaż dru ży na „Sta szi ca” wy prze -
dza ła łódź „Pla ter” o ca łą dłu -
gość, to po na wro cie obie ło dzie
zrów na ły się i szły do sa mej me -

ty pra wie łeb w łeb. Wy nik sę -
dziow ski był jed nak nie do pod -
wa że nia. Ucznio wie „Sta szi ca”
by li szyb si o 0,02 se kun dy. – Po -
ja wi ły się kon tro wer sje, po dob nie
jak sprzed dwo ma la ty, ale z sę -
dzia mi nie po dej mu je się dys ku -
sji – mó wi To masz Szyj kow ski,
dy rek tor IV LO im. S. Sta szi -
ca. – Je stem dum ny i szczę śli wy,
że pu char jest nasz – do dał. 

W ob sa dzie czół na „Sta szi -
ca” zna leź li się Ol ga Rudz ka,
Alek san dra Mo ty ka, Bry gi da

Bor sut, Prze my sław Gą gol, Mi -
chał Do ma ga ła, Adam Fi lus, Łu -
kasz Gra bo lus i Ce za ry Len der.  

W „Pla ter” o zwy cię stwo
wal czy li We ro ni ka Klo rek, Na -
ta lia Se we ryn, Wik to ria Ba ła -
ban, Mi łosz Wnuk,  Mi chał
Kluk, Ar tur Skow ron, Da mian
Urbań czyk i Piotr Gra bosz.
Z ko lei w wy ści gu ka ja ków ze
zwy cię stwa cie szy li się ucznio -
wie „Pla ter”, któ rzy za ję -
li I i II miej sce na po dium. Zwy -
cię ska pa ra w ka ja kach to An -
na Krzak i Ja kub Pa ty na,
a wi ce mi strza mi zo sta li Jo an -
na Sze ściak i Da niel Go et zen. 

Re ga ty Sta szic -Pla ter od by wa -
ją się od 1997 ro ku. Ucznio wie
ry wa li zu ją na wo dzie w wy ści -
gach ka ja ków, ale naj waż niej szy
jest wy ścig ośmio oso bo wych czó -
łen. Za wo dy na wią zu ją do tzw.
Bo at Ra ce, czy li wy ści gów wio -
ślar skich roz gry wa nych po mię dzy
osa da mi Oxford Uni ver si ty Bo at
Club i Cam brid ge Uni ver si ty Bo -
at Club od 1829 ro ku. SK

Ra dość  uczniów z utrzy ma nia pu cha ru nie mia ła koń ca. 

Hap pe ning z książ ką, czy li ory -
gi nal ny fe styn przy go to wa li dla
czy tel ni ków pra cow ni cy Bi blio -
te ki Głów nej w So snow cu. 12
czerw ca przed wej ściem do bi -
blio te ki, miesz kań ców wi ta li
pra cow ni cy bi blio te ki, za pra sza -
jąc ich do wspól nej za ba wy
pod ha słem „Czy ta nie łą czy po -
ko le nia”. Fak tycz nie, bi blio te kę
w tym dniu od wie dza li za rów no
przed szko la ki, ucznio wie, jak
i do ro śli. By ło wspól ne czy ta nie
po ezji Ju lia na Tu wi ma, kon kur -
sy, ka ra oke, tań ce, ma lo wa nie
kre dą na chod ni ku oraz kier masz
książ ki uży wa nej. – Za każ dy
prze czy ta ny pu blicz nie wiersz,
skie ro wa ny do prze chod niów,
od waż nych na gra dza my pię cio -
ma książ ka mi z kier ma szu – za -
chę ca ła Do ro ta Sza tan, kie row -
nicz ka Bi blio te ki Głów nej. Dla
dzie cia ków przy go to wa no
wspól ne śpie wa nie i za ba wy
w au li bi blio te ki oraz sło dy cze.

Wszy scy otrzy ma li tak że pięk ne,
ko lo ro we kwiat ki z bi bu ły, któ re
wrę cza no rów nież prze cho dzą -
cym so sno wi cza nom. Naj wię cej
ra do ści spra wi ły jed nak książ -
ki. – Wy bra łem z kier ma szu
dwie książ ki. Jed ną z nich jest

„Ar mia Kra ków”, a dru gą „Lu -
dzie Sta li na”. Ja na pew no prze -
czy tam, a po nad to sko rzy sta ją
wnu ki. Te raz w szko le bar dziej
li czy się ko rzy sta nie z ksią żek
niż z in ter ne tu – stwier dził Jan
So bań ski. SK

Połączyły ich książki
XII Tur niej Świe tlic, zor ga ni zo wa -
ny dla dzie ci i mło dzie ży z świe tlic
śro do wi sko wo – so cjo te ra peu tycz -
nych, od był się 6 czerw ca w Ze -
spo le Szkół Ogól no kształ cą cych
nr 6 w So snow cu. W spor to wych
zma ga niach wzię ło udział 168
dzie ci. Na to rach prze szkód ry wa -
li zo wa ło 12 dru żyn, w skład któ -
rych wcho dzi ło 14 za wod ni ków.
W zor ga ni zo wa nie za ba wy, jak co
ro ku, ak tyw nie włą czy li się wo lon -
ta riu sze, czy li ucznio wie Gim na -
zjum nr 27 przy ZSO nr 6 oraz har -
ce rze z 65. So sno wiec kiej Dru ży -
ny Wie lo po zio mo wej „Le śny
Lud”, któ rzy czu wa li nad po praw -
no ścią prze bie gu po szcze gól nych
kon ku ren cji. 

Dzie ci po raz ko lej ny mo gły
spraw dzić swo ją zręcz ność
i spraw ność fi zycz ną. Wal czy ły
w kon ku ren cjach dru ży no wych ta -
kich jak gą sie ni ca, rzu ty do ko sza,
sko ki w wor kach, rzu ty pi łecz ka -
mi, bieg przez płot ki, tor prze -

szkód, pod rzu ty pił ki, strza ły
do bram ki, sla lom z ping -pon giem
czy spa cer w sto pach i prze no sze -
nie pił ki.

Osta tecz nie, zwy cię ży ła świe tli -
ca „Pro my czek” ze SP nr 22. Dru -
gie miej sce za ję ła „Tę czo wa Kra -
ina”, re pre zen tu ją ca Sto wa rzy sze -
nie Przy ja ciół Szko ły „29”. Trze cie

miej sce na po dium za ję ła świe tli ca
„Miś” z SP nr 35. Or ga ni za to rem
i go spo da rzem im pre zy by ła Świe -
tli ca Śro do wi sko wa „Uśmiech
Dziec ka”, dzia ła ją ca przy ZSO nr 6
w So snow cu. Pa tro nat i wspar cie fi -
nan so we nad tym przed się wzię -
ciem ob jął, jak co ro ku, Wy dział
Zdro wia i Opie ki Spo łecz nej. SK

Rywalizacja świetlic

Monika Kluszczyńska

arc ZSO nr 5 Sylwia Kosman

arc IV LO

W turnieju zwyciężyła świetlica „Promyczek” ze  SP nr 22.

Jan Sobański wybrał dwie książki historyczne.

Uczniowie Gimnazjum nr 1, najbardziej „Zaczytani” w mieście.

ar
c 

W
SH

Let nia Stre fa Hu ma ni tas, któ ra
ofi cjal nie zo sta ła otwar ta 28
czerw ca, już dzia ła. Zo sta ła zlo -
ka li zo wa na w ogro dach so sno -
wiec kiej Wyż szej Szko ły Hu ma -
ni tas przy ul. Ki liń skie -
go 43.  Miesz kań cy re gio nu
mo gą wy po czy wać w ogro dach
uczel ni. Sta le do stęp ne bę dą ła -
wecz ki, ha ma ki i le ża ki. Na por -
tier ni uczel ni bę dzie moż na też
wy po ży czyć ko ce i pa ra so le
prze ciw sło necz ne, a naj młod si
bę dą mo gli ko rzy stać z miej sca

przy go to wa ne go spe cjal nie dla
nich.

– Otwie ra my Let nią Stre fę
Hu ma ni tas, a więc ogro dy uczel -
ni, któ re wcze śniej słu ży ły stu -
den tom i pra cow ni kom WSH.
Od da je my je do dys po zy cji
miesz kań com, by w let nie dni
mo gli cie szyć się ko lej nym zie -
lo nym za kąt kiem na so sno wiec -
kiej ma pie miejsc re kre -
acji – mó wi Iza be la Kie liś,
rzecz nik pra so wy Wyż szej Szko -
ły Hu ma ni tas.

Pod czas otwar cia Let niej
Stre fy Hu ma ni tas zor ga ni zo wa -
no pik nik ro dzin ny, po łą czo ny
z mi ni ta lent show dla dzie ci
i mło dzie ży. Nie za bra kło wy -
stę pów ar ty stycz nych, gier i ani -
ma cji dla naj młod szych, na gród
dla naj ak tyw niej szych uczest ni -
ków za ba wy oraz po czę stun ku.
Ju ro rzy po sta no wi li na gro dzić
wy ko naw ców w trzech ka te go -
riach wie ko wych. W ka te go rii
przed szkol nej naj lep sza oka za ła
się Ju lia Mi ka z Przed szko la
Miej skie go nr 27 w So snow cu,
w ka te go rii szkol nej – Ka ta rzy -
na Po si ka ta, re pre zen tu ją ca
Ogni sko Pra cy Po zasz kol nej
nr 1 w So snow cu, a w ka te go rii
mło dzie żo wej pierw sze miej sce
za ję ła Ka ro li na Ro jek, wy cho -
wan ka PMDK w Bę dzi nie. Pa -
tro nat me dial ny nad otwar ciem
Let niej Stre fy Hu ma ni tas ob ję li
„Ku rier Miej ski”, „Dzien nik Za -
chod ni”, „Na sze Mia sto”, „Two -
je Za głę bie”, TVS, „Wia do mo -
ści Za głę bia”, oraz „Mo ni tor
So snow ca”. red

Letnia Strefa Humanitas otwarta

Let nia Stre fa Hu ma ni tas bę dzie dzia łać przez ca łe wa ka cje. 
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Po ro zu mie nie o wza jem nej współ -
pra cy po mię dzy Gór no ślą ską
Wyż szą Szko łą Przed się bior czo ści
im. K. Go du li w Cho rzo wie a Cen -
trum Kształ ce nia Za wo do we go
i Usta wicz ne go w So snow cu
przy ul. Ki liń skie go 25 zo sta ło
pod pi sa no 5 czerw ca. Na spo tka -
niu GWSP re pre zen to wał prof. zw.
dr hab. An drzej Kla sik, rek tor
uczel ni a CKZiU – dy rek tor Ja cek
Gór ski. Na pod sta wie za war te go
po ro zu mie nia zo bo wią za no się
do two rze nia wa run ków do wza -

jem nej współ pra cy i in te gra cji śro -
do wi ska szkol ne go i aka de mic kie -
go, wspie ra nia przed się wzięć słu -
żą cych wspól ne mu do bru oraz pro -
mo cji w kra ju i po za je go
gra ni ca mi.

Uczel nia bę dzie or ga ni zo wać
dla uczniów klas przed ostat nich
oraz klas ma tu ral nych cykl wy kła -
dów otwar tych na te re nie uczel ni,
pro pa gu ją cych wie dzę z za kre su
gra fi ki, przed się bior czo ści, po dej -
mo wa nia i or ga ni zo wa nia wła sne -
go biz ne su, in te gra cji z Unią Eu ro -

pej ską, umie jęt no ści ko mu ni ko wa -
nia się i in nych dzie dzin.

Ucznio wie bę dą mieć m. in. też
moż li wość uczest ni cze nia w spo -
tka niach i dys ku sjach otwar tych
or ga ni zo wa nych w ra mach
Wszech ni cy GWSP. Na uczy cie le,
dzię ki współ pra cy, otrzy ma ją po -
moc me to dycz ną w ra mach za jęć
z przed mio tów eko no micz nych,
a tak że moż li wość pod no sze nia
swo ich kwa li fi ka cji po przez
uczest nic two w warsz ta tach i kur -
sach do sko na lą cych. red

Ucznio wie tu rec kiej szko ły,
Meh met Akif Or ta oku lu, wi ta li
so sno wi czan nie zwy kle ra do -
śnie, w na ro do wych stro jach,
czę stu jąc tu rec ki mi sło dy cza mi,
a dy rek tor szko ły – Be kir Aslan
wy gło sił po wi tal ną mo wę, wy -
ra ża jąc za do wo le nie, że wresz -
cie to oni – głów ni ko or dy na to -
rzy pro jek tu mo gą go ścić
wszyst kich part ne rów, czy li Pol -
skę, Ru mu nię, Gre cję, Niem cy
oraz Wło chy u sie bie. Tu rec cy
ucznio wie sta ra li się na uczyć
w tym cza sie swo ich za gra nicz -
nych ko le gów gier na bo isku
szkol nym – Cu val Yari si czy
Ha lat Cek me. Ozgur Ka raz de -
niz – tu rec ki ko or dy na tor, za pro -
sił go ści na spo tka nie z pre zy -
den tem mia sta, na czel ni kiem
Wy dzia łu Edu ka cji oraz z gu -
ber na to rem mia sta Er baa, któ ry
otrzy mał książ kę o So snow cu,
na pi sa ną w ję zy ku an giel skim. 

Pod czas wi zy ty w Tur cji nie
mo gło za brak nąć lek cji go to wa -
nia – cu kro we ba becz ki „Se ker pa -
re”, zro bio ne przez wszyst kie dru -
ży ny, sma ko wa ły wy śmie ni cie, ale
nie zbęd na oka za ła się po moc tu -
rec kich na uczy cie li, uczniów i ro -

dzi ców. Uczen ni ce Gim na zjum
nr 1, Ka ro li na Tka czyk i Kin ga
Ba ran, spi sa ły się na me dal. 

Po dróż kul tu ro wa po Tur cji
roz po czę ła się już pierw sze go
dnia, kie dy de le ga cje zwie dzi ły
„Ci ty Mu seum” – mu zeum ku pa -
mię ci pierw szych za wo dów re jo nu
pro win cji To kat – tka czy dy wa -
nów, ro bot ni ków wy ko nu ją cych
sio dła, ostrzą cych no że czy szew -
ców. Mu zeum jest tak „ży we”, że
zwie dza ją cy mo gli po czuć at mos -
fe rę tam tych cza sów. Był to rów -
nież czas na za kup pa mią tek oraz

skosztowania tu rec kiej her ba ty
i za sma ko wa nia praw dzi we go ke -
ba ba. So sno wi cza nie zwie dzi li
tak że ja ski nię „Bal li ca Ca ve”,
a w prze pięk nym mie ście Ama sya
po dzi wia li pa no ra mę mia sta z gro -
bow ców kró lew skich – Roy al
Tombs of Kings. Naj więk szą
atrak cją dla wszyst kich uczest ni -
ków był wy jazd do jed ne go z cu -
dów przy rod ni czych, naj bar dziej
nie zwy kłe go re jo nu Tur cji, czy li
Ka pa do cji. Znaj du ją się tam dwa
słyn ne wul ka ny – Ha san oraz naj -
wyż szy, za wsze ośnie żo ny Er ciy -

es. Ucznio wie po dzi wia li wy drą -
żo ne przez czło wie ka w ska łach
tu fo wych do my, tu ne le, chrze ści -
jań skie ko ścio ły oraz pod ziem ne
mia sta. Sku pi sko ko ściół ków
w Mu zeum Go re me, znaj du je się
na li ście Dzie dzic twa Kul tu ry
UNE SCO. Ba śnio wy wi dok
na Ka pa do cję naj le piej po dzi wiać
z ba lo nów, uno szą cych się nad kra -
iną przed po łu dniem. Nie sa mo wi -
te wra że nie wy warł ka nion Ih la ra
Val ley o dłu go ści 15 km i głę bo ko -
ści 150 me trów. Wznie sio no tam
aż 105 ko ścio łów.

Oprócz atrak cji tu ry stycz -
nych, go spo da rze do star czy li
wszyst kim nie sa mo wi tych wra -
żeń, dzię ki wy ciecz ce na tu rec -
ką dział kę, gdzie wszy scy je dli
tru skaw ki, cze re śnie oraz uczest -
ni czy li w zry wa niu li ści wi no -
gron, z któ rych ro bio ne są tu rec -
kie „kro kie ty”.

Ostat ni wie czór uczest ni cy
pro jek tu spę dzi li w szko le, w to -
wa rzy stwie ro dzin, uczniów
i na uczy cie li. Pod czas przy go to -
wa nych pre zen ta cji wspo mi na li
na wią za nie zna jo mo ści, pierw -

sze e -ma ile i zdję cia. Pro gram
„Ucze nie się Przez Ca łe Ży cie”
do star czył nie sa mo wi tej lek cji
hi sto rii, geo gra fii, ję zy ka an giel -
skie go, mu zy ki, tra dy cji kul tu ro -
wych, go to wa nia i tań ca. By ło to
nie sa mo wi te do świad cze nie
i prze ży cie dla ca łej spo łecz no -
ści Gim na zjum Nr 1 – uczniów,
ro dzi ców i na uczy cie li. Owoc
współ pra cy sze ściu państw Eu -
ro py to Mię dy na ro do wa Książ -
ka Ku char ska – wy ko na -
na przez Gim na zjum nr 1 w So -
snow cu. red

Te go rocz ny hap pe ning zor ga ni zo wa ny
przez Ze spół Szkół Spe cjal nych Nr 2
w So snow cu był kon ty nu acją pro gra mu
zdro wot ne go re ali zo wa ne go w Gim na -
zjum nr 21 pod ha słem „Dzię ku ję, już
nie pa lę”. Mło dzież tra dy cyj nie dwa ra zy
w ro ku wy cho dzi do miesz kań ców mia -
sta z ini cja ty wą rzu ce nia na ło gu ty to nio -
we go. Tym ra zem hap pe ning od był się
w Przy chod ni Re jo no wo -Spe cja li stycz -
nej Nr 9 przy ul. Wa wel 15, a ho no ro wy

pa tro nat ob jął Zbi gniew Sza le niec, za -
stęp ca pre zy den ta mia sta. Do ak cji czyn -
nie włą czy li się rad ni Ra dy Miej skiej,
Ha li na Cza pla, na czel nik Wy dzia łu
Zdro wia oraz go spo darz hap pe nin gu, dy -
rek tor ka ZLA, Mał go rza ta Ło kas.

Ucznio wie wraz za pro szo ny mi go -
ść mi wrę cza li pa cjen tom przy chod ni
ulot ki do ty czą ce szko dli wo ści pa le nia
pa pie ro sów. – Kam pa nia mia ła du że
po par cie wśród miesz kań ców. Dzię ki

ta kim ini cja ty wom pa le nie za czy na być
nie mod ne – pod su mo wu je dzia ła nia
proz dro wot ne mło dych lu dzi or ga ni za -
tor ka przed się wzię cia, Ur szu la Woj na -
row ska. Na za koń cze nie hap pe nin gu
ucznio wie, na uczy cie le oraz go ście wy -
słu cha li pre lek cji przy go to wa nej przez
le ka rza pul mo no lo ga, Re na tę Dy duch -
-Ni zior ską, o skut kach uza leż nie nia
od ni ko ty ny oraz o cięż kiej wal ce z na -
ło giem. red

Gimnazjaliści w Turcji 
Wszystko co dobre, kiedyś się kończy... Projekt Comenius, „Let’s Have a Culture Break in Europe”, który uczniowie wraz z nauczycielami Gimnazjum nr 1
w Sosnowcu realizują od dwóch lat, osiągnął swój finał. Podczas ostatniego projektowego spotkania w Turcji nastąpiło oficjalne zakończenie projektu oraz
podsumowanie zrealizowanych zadań. 

Dziękuję, ale już nie palę 

Teatr nagrodzony

CKZiU bę dzie współ pra co wać z uczel nią

W Gim na zjum nr 16 im. Ma rii Ko nop nic kiej w So snow cu pod su mo wa no pro jekt edu -
ka cyj ny – Aka de mia Uczniow ska. Po ka zy na uko we i warsz ta ty la bo ra to ryj ne po pro wa -
dził Ma te usz Stoc ki, pra cow nik na uko wy uni wer sy te tu w Po zna niu.  Za ję cia zro bi ły
na uczest ni kach nie sa mo wi te wra że nie. Pro wa dzą cy pre zen to wał m. in., jak za bar wić
pło mień, wy ko rzy stać ar ty ku ły spo żyw cze do eks pe ry men tów na uko wych czy jak zróż -
ni co wać czę sto tli wość dźwię ku za po mo cą ga zu. Nie tu zin ko we spo tka nie z na uka mi
przy rod ni czy mi za chę ci ło mło dych na ukow ców do zgłę bia nia taj ni ków wie dzy i no -
wych od kryć. red

V i VI turniej par brydża sportowego o puchar wicemarszałka Arkadiusza Chęcińskiego
odbył się  8 maja i 5 czerwca już tradycyjnie w klubie DorJan w Sosnowcu. W majowym
turnieju zwyciężyli Jacek Cebulski i Roman Goszcz. Drugie miejsce zajęli Marek Witek
i Adam Robak, a trzecie Tomasz Baran i Krzysztof Gawędzki. W majowym turnieju
wzięło udział 19 par, a w czerwcowym turnieju 14 par. Zmieniła się także kolejność
triumfatorów. Najlepsi byli Adam Robak i Zbigniew Papierniak. Tuż za nimi uplasowali
się Krzysztof Gawędzki i Tomasz Baran, a trzecie miejsce przypadło w udziale Markowi
Kosturowi i Zbigniewowi Słabemu. – Zapraszamy już na kolejny turniej, który odbędzie
się 3 lipca o godzinie siedemnastej. Następnie planujemy przerwę i spotykamy się w
klubie DorJan 4 września – mówi Adam Będzieszak, prezes TKKF Zagórze. –
Zapraszamy także wszystkich, którzy chcą się uczyć grać w brydża od podstaw – dodaje.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 501 454 825. SK

Akademia uczniowska 

Brydżyści w formie 

arc Gimnazjum nr1

To była niesamowita przygoda, przyznają uczestnicy projektu.

arc C
KZiU

Prof. Andrzej Klasik, rektor GWSP i Jacek Górski, dyrektor CKZiU, podpisali
porozumienie o współpracy.

Te le wi zyj na re ali za cja spek ta klu „Ko rze niec”
Teatru Zagłębia zdo by ła trzy na gro dy pod czas fe -
sti wa lu „Dwa Te atry – So pot 2014”. 

Ju ry w skła dzie: Ma ja Osta szew ska – prze -
wod ni czą ca, Krzysz tof Ba bic ki, An drzej Bart,
Zdzi sław Pie tra sik, Woj ciech To do row na gro dzi -
ło: Mar ci na Ko szał kę (za zdję cia), Re mi giu sza
Brzy ka (za sce no gra fię) oraz Edy tę Osto jak
(za ro lę Es ter Pław ner). red

arc Gimnazjum nr 1
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co? gdzie? kiedy?

Po zio mo: 1 – słu żył mu gier mek, 5 – in te re sant w skle -
pie, 8 – zie lo na część pie trusz ki, 9 – czer wo na płach ta na by -
ka, 10 – ka mień szla chet ny, 11 – dia beł, 12 – od nie go do Kaj fa -
sza, 14 – „tak sów ka” z ro we ro wym na pę dem, 16 – pol ska tka ni -
na, 17 – wiersz mi ło sny, 19 – hisz pań skie mia sto nad Ta -
giem, 21 – łą czy dwa brze gi rze ki, 22 – jed na z pór ro -
ku, 25 – lam pa elek tro no wa z trze ma elek tro da mi, 28 – cze ko -
la do wa na cie ście, 29 – za ma wia na przez te le fon, 30 – na kła nia -
nie, 32 – jed na ze stron zło tów ki, 34 – dwu -, trzy - lub pię cio -
drzwio wa, 35 – ko zioł, sa miec sar ny, 36 – pół noc no ame ry kań ski
je leń, 37 – wy spa na M. Śród ziem nym, 38 – daw niej za ży wa li ją
pa no wie, 39 – ze bra nie dy rek to rów.

Pio no wo: 1 – ro śli na o wie lo stron nych lecz ni czych wła ści wo -
ściach, 2 – le wa ty wa, 3 – uszko dzo ny to kan ce ra, 4 – sta no wi sko
na tar gu, 5 – eu nuch, 6 – bi blij ny syn Sa ry i Abra ha ma, 7 – wal -
czy z by ka mi, 13 – no wo po wsta ły wy raz, 15 – wal czy na plan -
szy, 18 – do te go mia sta w Szwe cji kur su je prom ze Świ no uj -
ścia, 20 – „21”, 23 – woź ni ca, 24 – uży wa na m. in. do wy ro bu
świec, 26 – chust ka wią za na na szyi, 27 – two rzą go dwa sze re -
gi drzew, 28 – prze no śna za sło na, 31 – nie po kój, 33 – po dob no
my li się tyl ko raz. 

Rozwiązanie krzyżówki numer 6/2014: PAUL AUSTER – DZIENNIK ZIMOWY
Nagrody otrzymują: Maria Masłoń, Ewelina Papke i Ireneusz Srokosz z Sosnowca. 
UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie.

Nagrody ufundowało Wydawnictwo ZNAK.

Geoffrey Roberts 

Generał Stalina. Życie
Gieorgija Żukowa (Wyd. ZNAK)

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) 296 06 53-54
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
Izba Wytrzeźwień
(32) 266 10 30
Schronisko dla zwierząt
(32) 293 75 56 
Całodobowa Pomoc
Drogowa 
505 230 311
Taxi
(32) 677 77 77

KUPON
krzyżówka nr  7

✂

Mó wio no o nim, że oca lił Zwią zek Ra dziec ki przed Hi -
tle rem.

Wy wo dzą cy się z chłop skiej ro dzi ny męż czy zna zro bił osza ła mia -
ją cą ka rie rę w woj sku. Dzię ki nie ustę pli wo ści i twar de mu cha rak te -
ro wi się gnął po naj wyż sze od zna cze nia, a po II woj nie świa to wej zy -
skał sta tus ży wej le gen dy. Je go na zwi sko wy mie nia no jed nym tchem
obok Ga ga ri na, Be rii, Sta cha no wa.

Żu kow z per spek ty wy do wód cy ob ser wo wał pie kło za cie kłej bi twy
na Łu ku Kur skim. Od tam te go zwy cię stwa za le ża ła ca ła je go przy szłość.
Oku pio ne ma są ofiar zwy cię stwo przy nio sło mu sła wę. Po woj nie, choć
przyj mo wa ny z ho no ra mi, ze zmien nym szczę ściem wal czył o wzglę -
dy Sta li na i po zy cję w ra dziec kich struk tu rach wła dzy. 

„Mar sza łek zwy cię stwa”, gwiaz da ro syj skiej ge ne ra li cji. Kim był Geo -
r gij Żu kow? Ge nial nym stra te giem czy ko lej nym „bo ha te rem” wy kre owa -
nym przez so wiec ką pro pa gan dę? Ja ką ro lę ode grał w trak cie ra dziec kiej
ofen sy wy w 1944, któ rą wstrzy ma no, gdy wy bu chło Po wsta nie War szaw -
skie? Sam au tor pod kre śla, iż pod czas zbie ra nia ma te ria łów do książ ki
zmie nił się je go sto su nek do po sta ci Żu ko wa – Kry ty ka po łą czy ła się
z em pa tią i mam na dzie ję, że wła śnie dzię ki te mu po wsta ło coś, co zo sta -
nie uzna ne za wy wa żo ną no wą oce nę, któ ra prze bi ja na dę ty ba lon kul tu
Żu ko wa, a za ra zem od da je w peł ni je go po stać – mó wi Geof frey Ro berts.
Być mo że po prze czy ta niu książ ki i wgłę bie niu się w hi sto rię ge ne ra ła in -
ni też zmie nią opi nię na te mat je go oso by. Pre mie ra 5 czerw ca.

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym
dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które prosimy przesłać
wraz z wyciętym kuponem pod adresem redakcji 
(41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11) do 11 sierpnia 2014r.

Wśród autorów poprawnych rozwiązań
rozlosowane zostaną nagrody, które prosimy
odbierać osobiście w Redakcji.

Dal sze lo sy Ka mi li i jej przy ja ció łek.
„Za ci sze Go si”, dru ga część z kwia to wej try lo gii Ka -

ta rzy ny Mi cha lak, au tor ki, któ rą po ko cha ły pol skie czy -
tel nicz ki.

Kie dy Ka mi la za miesz ka ła w przed wo jen nej wil li z pięk nym ró ża -
nym ogro dem, po czu ła, że wresz cie uśmiech nę ło się do niej szczę ście.
Jak za do tknię ciem cza ro dziej skiej różdż ki wszyst ko za czę ło się ukła dać:
od na la zła swo je miej sce na zie mi, po zna ła wspa nia łe go męż czy znę,
a z są siad ką, Go sią, po łą czy ła ją praw dzi wa przy jaźń. Jed nak los jest
prze wrot ny i nad przy ja ciół ka mi z ulicz ki Le śnych Dzwon ków znów
zbie ra ją się czar ne chmu ry. Zwią zek Ka mi li prze ży wa pró bę, a prze -
szłość po wra ca. Jak te zmia ny wpły ną na dal sze lo sy bo ha ter ki? Pre -
mie ra książ ki od by ła się 21 ma ja, na to miast w li sto pa dzie 2014 ro ku
na pół ki tra fi ostat nia część try lo gii – „Przy stań Ju lii”.

Katarzyna Michalak 

Zacisze Gosi (Wyd. ZNAK)

30 czerwca – 4 lipca Miejski Klub im. Jana
Kiepury, ul. Będzińska 6: Wakacje z Miejskim
Klubem im. Jana Kiepury
30 czerwca – 4 lipca Miejski Klub „Maczki”,
Krakowska 26: Turniej e-sportowy Ligue of
Legends 3v3 pt. „Legends of Poppies” 
1-3 lipca MDK Kazimierz, ul. Główna 19:
Warsztaty teatralne 
2 lipca godz. 12.00 Biblioteka Główna, ul.
Kościelna 11: Literaccy łowcy przygód
na start – wernisaż 
4 lipca godz. 20.00 Kino na Patelni: Sherlock
Holmes
5 lipca godz. 20.00 Kino na Patelni: Iluzja
5 lipca Skate Park w Parku im. Jacka Kuronia,
ul. Jasieńskiego: SOSNOWIEC
CUP 2013 – Zawody w jeździe freestylowej
na rolkach w ramach Polish Rolling League
8 lipca MDK Kazimierz, ul. Główna 19:
Podchody-łowcy skarbów 
9 lipca godz. 11.00, MBP Filia nr 1, ul. J.
Kossaka 10: Letnia Akademia
Literatury – Leszek Szczasny
10 lipca godz. 10.00 Park Kresowy:
Roweromaniacy na start – rajd rowerowy
Milowice 
11 lipca godz. 20.00 Kino na Patelni:  Kac
Vegas 1
12 lipca godz. 20.00 Kino na Patelni:  Kac
Vegas 3
12 lipca Park Dietla, ul. Orla / Żeromskiego:
STREFA SPORTU
13 lipca godz. 17.00 Zamek Sielecki, ul.
Zamkowa 2: KC NWOKOYE Wokalista
z Nigerii z zespołem Band Members. Wstęp
wolny
17 lipca godz. 11.00 MBP nr 13 Maczki, ul.
Krakowska 26: Survival, czyli szkoła
przetrwania 

18 lipca godz. 20.00 Kino na Patelni: Troja
19 lipca godz. 20.00 Kino na Patelni: Jak
zostać królem
20 lipca Stadion MOSiR, al. Mireckiego 4:
MISTRZOSTWA SOSNOWCA
W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ
23 lipca godz. 11.00 Muzeum w Sosnowcu,
ul. Chemiczna 12: „ABC modelarstwa.
Samolot i czołg z okresu I wojny światowej” 
25 lipca godz. 20.00 Kino na Patelni: Jestem
legendą
25 lipca godz. 18.00 Kościół Ewangelicko-
Augsburski Zamek Sielecki: Sosnowieckie
Sacrum – wernisaż wystawy 
25 lipca godz. 10.30 Miejski Klub „Maczki”,
ul. Krakowska 26: Rajd pieszy „Zakola
Przemszy” 
26 lipca godz. 20.00 Kino na Patelni: Batman
Mroczny Rycerz
1 sierpnia godz. 10.30 Miejski Klub „Maczki”,
Krakowska 26: wycieczka rowerowa na Ryszkę
2 sierpnia Górka Środulska, ul. 3 Maja 51:
STREFA SPORTU 
6 sierpnia godz. 11.00 MBP Filia nr 17, ul.
Będzińska 22: Letnia Akademia
Literatury – Łukasz Wierzbicki
7 sierpnia godz. 11.00 Park Sielecki: Tropiciele
przygód – podchody plenerowe w Sosnowcu 
8 sierpnia Stadion Ludowy, ul. Kresowa 1:
Eskalator 
9 sierpnia Park Sielecki: SOSNOWIEC
BASKET CHALLENGE 
10 sierpnia godz. 17.00 Zamek Sielecki, ul.
Zamkowa 2 – Koncert Balkan Folk Acoustic.
Wstęp wolny 
11-13 sierpnia godz. 11.00 -15.00 Miejski
Klub „Maczki”, ul. Krakowska 26: Warsztaty
i konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
w Sosnowcu

13 sierpnia godz.11.00 Muzeum w Sosnowcu,
ul. Chemiczna 12: „Podwórkowe gry wojenne” 
13 sierpnia MDK Kazimierz, ul. Główna 19:
Warsztaty Eko 
16 sierpnia Park im. Jacka Kuronia, ul.
Jasieńskiego: STREFA SPORTU
21 sierpnia godz. 11.00 Park
Sielecki – Centrum – Biblioteka Główna:
Parada Tubylców – barwny korowód 
22 sierpnia godz. 11.00 Biblioteka Główna, 
ul. Kościelna 11: Letnia Akademia Literatury
Beata Ostrowicka
23 sierpniaPark Środula: Wakacyjne Grillowanie
25– 29 sierpnia Miejski Klub im. Jana
Kiepury, ul. Będzińska 6: Wakacje z Miejski
Klub im. Jana Kiepury
27 sierpnia godz. 11.00 Biblioteka Główna, 
ul. Kościelna 11: Planszówkowa
Akademia – turniej gier – finał
27 sierpnia godz. 10.30 Miejski Klub Maczki,
Krakowska 26: Wycieczka
z ogniskiem – Zakończenie wakacji
28 sierpnia godz. 11.00 MBP Filia nr 20 Stary
Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 27: Ahoj,
przygodo! – Wielki Piknik Jordanowski 
29 sierpnia 2014, godz. 20.30, Sosnowieckie
Centrum Sztuki Zamek Sielecki, ul.
Zamkowa 2: Wykład pod Gwiazdami
z muzyką na żywo na dziedzińcu pt. POEZJA
WISŁAWY SZYMBORSKIEJ I JEJ
ARTYSTYCZNE KONTEKSTY. Oprawa
muzyczna: Jan Kudełka – gitara klasyczna 
30 sierpnia godz. 17.00 Stawiki II: Wielka
Sosnowiecka Bitwa na Balony z wodą 
31 sierpnia Stawiki, ul. Kresowa 1: STREFA
SPORTU oraz II BIEG SOSNOWIECKI
31 sierpnia MIEJSKI DOM KULTURY
„KAZIMIERZ”, ul. Główna 19: VIII Festiwal
Reggae
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PRZERWA WAKACYJNA
HO RO SKOP

RAK (22.06. – 22.07.) – Słońce oraz
letnia pogoda sprzyjają wypoczynkowi
i beztroskiemu leżeniu na łące. Mars radzi
teraz bardziej uważać na kontuzje
i drogowe kolizje. Zniknie twoja
nieśmiałość i niechęć do zawierania
nowych kontaktów. Sam się zdziwisz, jak
dużo masz innym do powiedzenia.
LEW (23.07. – 22.08.) – Będziesz
wspaniałym organizatorem wyjazdów
i letnich przyjęć. Nie martw się, pieniędzy
ci nie zabraknie, a nawet okaże się, że
na hobby da się zarobić. Nadchodzi
bardzo korzystna zawodowa passa.
Wyciągnij stare pomysły i projekty,
do których kiedyś wstydziłeś się
przyznać. Może właśnie teraz nadszedł
czas, aby je zrealizować?
PANNA (23.08. – 22.09.) – Jeśli
planowałeś, że będziesz w tym miesiącu
cały czas pracować i nadrabiać zaległości,
to bardzo się mylisz. Nagle,
pod wpływem impulsu lub chwilowej
potrzeby, sam możesz zmienić plany.
Twoją przysłowiową cechą jest
oszczędność, ale w tym miesiącu czeka
cię wiele pokus do wydawania pieniędzy.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Miesiąc
najbardziej sprzyja towarzyskiej
aktywności. Chętnie przyjmiesz
przyjaciół, którzy są w podróży
i oprowadzisz ich po miejscowych
atrakcjach. Znajdź sobie sam ciekawe
zajęcia – wykaż się inicjatywą, zapisz
na kursy lub szkolenia. Czas w wyjątkowy
sposób sprzyja zdobywaniu nowych
umiejętności.
SKORPION (23.10. – 21.11.) –Samotne
Skorpiony przypomną sobie o kimś, kto
kiedyś zawładnął ich sercem. Nie wstydź
się pierwszy zadzwonić, bo to może być
miłe i obiecujące spotkanie! Wakacyjne
wyjazdy to szansa na odnowienie
znajomości. Nie broń się
przed spotkaniami, na których
przyjaciele chcą ci kogoś przedstawić. 
STRZELEC (22.11. – 20.12.) – Planety
sprawią, że twoje pomysły będą bardzo
w cenie i możesz na nich bardzo dużo
zarobić. Twoje notowania u szefa,
współpracowników i klientów wzrosną.
Kuj żelazo póki gorące, zbieraj pochwały,
bo już niedługo dzięki nim dostaniesz
podwyżkę lub dostaniesz propozycję
awansu.
KOZIOROŻEC (21.12. – 20.01.) – Jeśli
w te wakacje jeszcze dobrze nie
odpocząłeś, zaplanuj wreszcie chociaż
krótki wyjazd nad wodę lub w góry. Nie
czekaj, aż ktoś da sygnał do miłości. Sam
zadbaj o swoje romanse i ukryte miłosne
sprawy. Mimo wakacyjnego nastroju
i skłonności do romansów, powinieneś
bacznie obserwować sytuację
zawodową. W pracy odkryjesz wiele nie
znanych ci wcześniej spraw, a nawet afer.
WODNIK (21.01. – 20.02.) – Miesiąc
sprzyja negocjacji umów i ważnym
zobowiązaniom. Dbaj o swoje sprawy,
nie odkładaj niczego na później, choć
pokusa będzie wielka. Twoja
obowiązkowość i dokładność zostaną
docenione! Nie oszczędzaj
na wakacyjnych podróżach, bo urlop lub
chociaż jednodniowy wyjazd okaże się
bardzo udany. 
RYBY (21.02. – 20.03.) – Samotne Ryby
zajmą się raczej pracą i karierą, niż
miłością. Macie jednak szansę
na ciekawą znajomość, szczególnie
zawartą w pracy lub w urzędzie.
Postarajcie się tylko zadbać o piękny
i zdrowy wygląd! Zastanów się, czy
rzeczywiście musisz dużo wydać, żeby
odpocząć? Rowerowa wycieczka lub
piknik w cieniu drzew nic nie kosztują,
a na pewno poczujesz się lepiej.
BARAN (21.03. – 19.04.) – Będziesz
odważny i pewny siebie. Nic i nikt nie
powstrzyma cię przed wyjazdami
i randkami. Nie bądź samotnikiem, nie
oszczędzaj na wyjściach do kina czy
na krótkich wyjazdach. Samotne Barany
mają szansę na znalezienie swojej
drugiej połowy na ogrodowych
przyjęciach, w parkach i na festynach.
BLIŹNIĘTA (21.05. – 21.06.) – Nie bądź
skąpy i narusz domowy budżet, a nawet
oszczędności, aby pojechać w ładne
miejsce lub wypocząć w luksusowych
warunkach. Jeśli szukasz kogoś do pary,
nie rób niczego na siłę. Ciesz się
z każdego dnia spędzonego
w towarzystwie płci przeciwnej. red

KINO
Re per tu ar ki na He lios So sno wiec
04.07.– 10.07.2014

FiLMoWe poRANki
„SCOOBY-DOO! WAKACJE ZDUCHAMI WYŁĄCZNIE WNIEDZIELĘ
animacja, b/o, USA,70 min. GODZ.10.30 
pReMieRy:
„GANG WIEWIÓRA”2D 10.30*,14.30,18.30. 
komedia/animacja,  b/o,  Kanada/Korea  Płd./USA, 86  min.
DUBBING * ZWYJĄTKIEM NIEDZIELI
„GANG WIEWIÓRA” 3D 12.30, 16.30.  komedia/animacja, b/o,
Kanada/Korea Płd./USA,86 min. DUBBING
„RODZINNE REWOLUCJE”  15.30, 21.30.  komedia,  od 15  lat,
USA,117 min. NAPISY
FiLMy TyGodNiA:
„TRANSFORMERS: WIEK ZAGŁADY”2D 20.45. 
akcja/science-fiction, od12 lat, USA/Chiny,157 min. NAPISY
„TRANSFORMERS: WIEK ZAGŁADY”2D 10.30. 
akcja/science-fiction, od12 lat, USA/Chiny,157 min. DUBBING 
„TRANSFORMERS: WIEK ZAGŁADY”3D 17.30. 
akcja/science-fiction, od12 lat, USA/Chiny,157 min. NAPISY
„TRANSFORMERS: WIEK ZAGŁADY”3D 13.45. 
akcja/science-fiction, od12 lat, USA/Chiny,157 min. DUBBING

„MILION SPOSOBÓW JAK ZGINĄĆ NA ZACHODZIE” 20.30.
komedia/western, od15 lat, USA,114 min. NAPISY 
„WKRĘCENI” 18.00. komedia, od15 lat, Polska,107 min.
„WILK Z WALL STREET” 20.15. dramat biograficzny/kryminał,
od15 lat, USA,180 min.
FiLMy dLA dzieci:
„ZAMBEZIA” 11.15. animacja, b/o, RPA,83 min.
„LEGO PRZYGODA” 13.15animacja, b/o, Australia/USA,100 min.
„JAK WYTRESOWAĆ SMOKA2”2D 12.45, 19.15. animacja, b/o,
USA,102 min.
„JAK WYTRESOWAĆ SMOKA2”3D 10.30,15.00,17.00.
animacja, b/o, USA,102 min.
W TyM TyGodNiu RepeRTuARoWyM FiLMAMi
zASTRzeżoNyMi Są:
– „TRANSFORMERS: WIEK ZAGŁADY”3D 
– „JAK WYTRESOWAĆ SMOKA”3D
– „GANG WIEWIÓRA”3D 

reklama

uWAGA! dla naszych czytelników mamy
do wygrania 14 pojedynczych zaproszeń do kina, do
odbioru w naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 11)
z najnowszym wydaniem  „kuriera Miejskiego” .

ROZRYWKA

Sylwia Kosman

Fi nał XVII edy cji po pu lar ne go wśród gim -
na zja li stów Kon kur su Hi sto rycz ne go „So -
sno wiec – Mo je Mia sto”, od był się 5 czerw -
ca w Mu zeum w So snow cu. W kon kur sie
zmie rzy ło się osiem trzy oso bo wych drużyn
z so sno wiec kich szkół. W tur nie ju, któ ry
skła dał się z sze ściu rund, ry wa li zo wa li ze
so bą ucznio wie Gim na zjum nr 2, Gim na -
zjum nr 5, Gim na zjum nr 8, Gim na zjum
nr 9, Gim na zjum nr 12, Gim na zjum nr 16,
Gim na zjum nr 24 oraz Gim na zjum nr 25.
Dwie run dy wy ma ga ły od uczest ni ków
udzie le nia od po wie dzi ust nych na wy lo so -
wa ne py ta nia, zaś w czte rech po zo sta łych
na le ża ło, już pi sem nie, roz wią zać krzy żów -
kę, uzu peł nić bra ku ją ce sło wa w tek ście
„So sno wiec ki prze mysł”, roz po znać i pod -
pi sać zdję cia przed sta wia ją ce daw ne
i współ cze sne bu dyn ki, wy szu kać i po pra -
wić w tek ście o Trój ką cie Trzech Ce sa rzy
osiem me ry to rycz nych błę dów. Sto pień
trud no ści za dań był zróż ni co wa ny i wzra stał

w ko lej nych run dach. Ucznio wie oka za li się
świet nie przy go to wa ni i wy ka za li się du żą
wie dzą o mie ście. Aż trzy dru ży ny z gim -
na zjów nr 9, 16 i 25 uzy ska ły jed na ko wą
licz bę punk tów i wzię ły udział w do gryw ce,

od po wia da jąc na osiem do dat ko wych py tań.
Naj le piej wy pa dła dru ży na z Gim na zjum
nr 2, na to miast po zo sta łe ze spo ły z Gim na -
zjum nr 9 i Gim na zjum nr 16, po now nie
uzy ska ły jed na ko wą licz bę punk tów. Po na -

ra dzie, ju ry w skła dzie: dr Ma go rza ta Śmia -
łek, prze wod ni czą ca, An na Ma kar ska, au -
tor ka py tań i pro wa dzą ca oraz Ewa Chmie -
lew ska, se kre tarz, po sta no wi ło przy znać
tym dwóm dru ży nom ex aequo II miej sce.

Osta tecz nie pierw sze miej sce i Pu char
Prze wod ni czą ce go Ra dy Miej skiej zdo by li:
Agniesz ka Pa nek, Grze gorz Ka la rus i Ma -
rek Po ni kow ski z Gim na zjum nr 2, któ rych
przy go to wa ła Mał go rza ta Woź niak –Ku tek.
Dru gie miej sce za ję li Kin ga Pta siń ska, Woj -
ciech Wy dmań ski, Ma te usz Szcze pań czyk
z Gim na zjum nr 9 (opie kun Jo an na Hoj da)
oraz Kin ga Kie ra siń ska, Szy mon Pa ze ra,
Bar tosz Cy wiń ski z Gim na zjum nr 16
(opie kun Ewa Imiol czyk). Ju ry przy zna ło
tak że dwa wy róż nie nia dla dru żyn z Gim -
na zjum nr 8 i Gim na zjum nr 25. Dy plo my
oraz na gro dy wrę czy li zwy cięz com Wil -
helm Zych, wi ce prze wod ni czą cy Ra dy
Miej skiej w So snow cu i Zbi gniew Stu denc -
ki, dy rek tor Mu zeum, ser decz nie gra tu lu jąc
lau re atom i dzię ku jąc na uczy cie lom
za przy go to wa nie pod opiecz nych.

Sosnowiec, czyli moje miasto

Dziew czę ta z Ze spo łu Tań ca No wo cze sne -
go & Che er le aders Skan dal, dzia ła ją ce go
przy Miej skim Klu bie im J. Kie pu ry,
w ostat nim cza sie trium fo wa ły na are nie
eu ro pej skiej. W ostat nią so bo tę ma ja
dziew czę ta star to wa ły w 13. prze glą dzie
ta necz nym – Hro now skie Ja błusz -
ko 2014 – w Cze chach. Mi mo bar dzo
wcze sne go wy jaz du i dłu giej po dró ży
Skan da list ki spi sa ły się na me dal i to nie
je den! Młod sze na sze gru py – ma ły 1
Skan dal i ma ły 2 Skan dal za ję ły 5 i 4 miej -
sce, śred ni Skan dal, któ ry pre zen to -
wał dwie cho ro gra fie, za jął 4 i 3 miej sce,
a naj star sza gru pa, rów nież pre zen tu ją -
ca dwie cho re ogra fie, za ję ła 2 i 1 miej sce.

Po nad to naj star sza gru pa Skan da -
lu – otrzy ma ła na gro dę spe cjal ną dla naj lep -
sze go ze spo łu, ufun do wa ną przez dy rek to ra
kon ser wa to rium z Pra gi – ty go dnio we warsz -
ta ty ta necz ne w KON ZE RVA TOŘ – TA -
NEČNÍ CEN TRUM PRA HA, o war to ści
pra wie 35 tys. ko ron. Na gro da dla skan da li -
stek by ła ogrom nym suk ce sem i za sko cze -
niem, tym bar dziej dla te go, że so sno wiec ki
ze spół ta kie wy róż nie nie zdo był po raz
pierw szy i to od ra zu za gra ni cą.

Na ko lej ne za gra nicz ne suk ce sy ze spo -
łu nie trze ba by ło dłu go cze kać.
W pierw szy czerw co wy week end dziew -
czę ta wy bra ły się na XI. ELI TE Che er le -
ading Cham pion ship 2014 w Niem czech,
gdzie spo tka ło się po nad 4 ty sią ce uczest -
ni ków w ka te go rii che er i dan ce,

a wszyst kie zma ga nia oce nia li naj lep si
ju ro rzy z Eu ro py i Ame ry ki. Skan da list -
ki wy śmie ni cie re pre zen to wa ły nasz kraj
i So sno wiec, zaj mu jąc wy so kie, 5 miej -
sce w fi na le. W na gro dę za wspa nia ły
wy stęp dziew czę ta otrzy ma ły pa miąt ko -
we me da le i ogrom ny pu char – jed nak

naj więk szą na gro dą by ła kwa li fi ka cja
do mi strzostw świa ta, któ re od bę dą się
w przy szłym ro ku w kwiet niu w USA
w Or lan do. 

Gra tu lu je my suk ce sów oraz ży czy my
ko lej nych, tym ra zem na are nie świa to -
wej! red

Skandal w gronie najlepszych zespołów Europy
arc MK im. Jana Kiepury

arc Muzeum

Pierwsze miejsce zdobyli uczniowie Gimnazjum nr 2.

„Skandalistki” świętowały triumfy w Czechach i Niemczech.
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Dom Handlowy 
„SUPERMARKET”

Stoisko 83E 

MIODY NATURALNE

JEDYNE Z CERTYFIKATEM

POLSKIEGO ZWI¥ZKU
PSZCZELARSKIEGO

Zapraszamy do nowotwartego Sklepu Firmowego Domu Pszczelarza

im. ks dr H. Ostacha w Kamiannej (k/ Krynicy-Zdroju)

W naszym Oœrodku Wypoczynkowym

do Pañstwa dyspozycji oddajemy:

-Apartamenty rodzinne, 

-Pokoje 1, 2, 3, 4 osobowe z ³azienkami,

-Salê bankietow¹ i konferencyjn¹.

Dom Pszczelarza

Kamianna 29

33-336 £abowa

www.kamianna.com.pl

(18) 474-16-77

Oferujemy:
-Noclegi ze œniadaniem,

 w formie sto³u szwedzkiego,

-Karczmê z kuchni¹ regionaln¹,

-Apiterapiê, saunê, masa¿,

-Plac zabaw dla dzieci,

-Boisko do siatkówki pla¿owej,

-Wyci¹g narciarski (30m od oœrodka),

-Kryty basen (Wysowa).

Zapraszamy na wypoczynek do

Kamiannej (k/ Krynicy-Zdroju)

Organizujemy:

-Szkolenia, bankiety,

-Zabawy taneczne, ogniska,

i inne zgodnie z oczekiwaniami klienta. 

Polecamy:
-NATURALNE MIODY POLSKIE

 z certyfikatem,

-Miody Pitne,

-Pierzgê, py³ek kwiatowy, propolis,

-Kosmetyki hipoalergiczne na bazie miodu,

-Produkty pszczelarskie,

-Soki naturalne t³oczone rêcznie,

-Wody mineralne i lecznicze.
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