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Zabytkowy budynek nieczynnego dworca
kolejowego w maczkach stanie się siedzibą
Centrum naukowo-Dydaktycznego
Transportu kolejowego politechniki Śląskiej.
Imponujące plany poznała także minister
infrastruktury i rozwoju, Maria Wasiak, która
przyjechała z wizytą do Sosnowca. Centrum będzie
kształciło specjalistów dla branży kolejowej.

lata treningów mają
sens – potwierdza angelika
wątor, która zdobyła złoty medal
podczas i igrzysk europejskich
w Baku.To wielki triumf szablistki
Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego,
która w porywającym stylu
wywalczyła zwycięstwo.

CZaS na piknik w paRku
SieleCkim! Piknikowy rozkład jazdy
w skrócie to: kawka, śniadanko, leżaczek,
kocyk. Co niedzielę w parku, w godz.
od 9.00 do 15.00, przedsiębiorcy
i urzędnicy zapraszają na wspólne
spędzanie wolnego czasu. Oprócz
lokalnych przysmaków, na uczestników
czekają rozmaite atrakcje. „Piknikowanie”
potrwa do końca września. 
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Ruszyła akcja „Lato”.  Atrakcji jest tyle, że każdy dzień można wypełnić od rana do nocy 

Precz z nudą. Niech żyją wakacje!
Syl wia Ko sman

To bę dzie la to nie po ha mo wa nej
ra do ści, atrak cji li te rac kich, mu -
zycz nych, fil mo wych i spor to -
wych. Bę dzie gro za na we so ło,
wa ka cje z du cha mi i po two ra mi,
sport i re kre acja, warsz ta ty, kon -
kur sy, za wo dy i wy pra wy w nie -
zna ne. Dzie ci, mło dzież, ani…
do ro śli nie po win ni na rze kać
na nu dę. Ma sę atrak cji przy go to -
wa ły miej skie in sty tu cje kul tu ry
i MO SiR. 

Ak cję pod na zwą „Li te rac kie
la to gro zy na we so ło” or ga ni zu je
Miej ska Bi blio te ka   Pu blicz na.
Dzie cia ki, w wie ku od 6 do 15 lat,
przez ca łe wa ka cje mo gą uczest -
ni czyć w spo tka niach, któ re bę dą
się od by wać w 20 fi liach bi blio te -
ki, trzy ra zy w ty go dniu. W każ -
dym dniu dzie ci cze ka in na przy -
go da i spo re  wy zwa nie. W trak cie
za jęć uczest ni cy po zna ją przy go -
dy bo ha te rów li te ra tu ry dzie cię cej
i bę dą uczyć się, jak wal czyć ze
stra chem i jak ra dzić so bie z ne ga -
tyw ny mi emo cja mi. Zy ska ją
przy tym wie dzę, skąd po cho dzą
i jak groź ne są wam pi ry, wil ko ła -
ki, du chy oraz ro dzi me du chy
i upio ry. Oprócz tych za jęć, bi blio -

te ka rze pla nu ją sze reg im prez to -
wa rzy szą cych, jak sa lon upior nej
uro dy, wiel ką olim pia dę po two -
rów, wi zy tę u hra bie go Dra cu li
czy bal u Ba by Ja gi. – Ru sza my
już 1 lip ca wer ni sa żem wy sta wy
„Strach się bać! Czy li skąd bio rą
się po two ry?” w Bi blio te ce Głów -
nej przy ul. Ko ściel nej oraz im pre -
zą w fi lii na Dan dów ce przy ul.
Ka li no wej, gdzie otwie ra my szcze -
gól ne miej sce, czy li Bi blios fe rę,
świe tli cę in te gra cyj ną, któ ra bę dzie
otwar ta za rów no na dzie ci, jak
i do ro słych – za po wia da Kin ga
Ba ra now ska -Ja wo rek, spe cja li sta
ds. pro mo cji i mar ke tin gu w Miej -
skiej Bi blio te ce Pu blicz nej w So -
snow cu. 

Wszyst kie za ję cia, któ re pro po -
nu je bi blio te ka, są bez płat ne i nie
trze ba się na nie za pi sy wać. Wy -
star czy tyl ko przyjść. Na le ży za pi -
sać się je dy nie na pla no wa ne wy -
ciecz ki, bo licz ba miejsc jest ogra -
ni czo na, ale one rów nież są
bez płat ne. 

Atrak cje, za rów no dla dzie ci,
jak i do ro słych, przy go to wa ło So -
sno wiec kie Cen trum Sztu ki – Za -
mek Sie lec ki. – Dla dzie ci w wie -
ku wcze snosz kol nym or ga ni zu je -
my cykl warsz ta tów pla stycz nych,
pod czas któ rych uczest ni cy bę dą
mo gli roz wi jać swo je zdol no ści
ma nu al ne oraz wy obraź nię, po -
zna jąc róż ne tech ni ki pla stycz ne.
Te ma tem łą czą cym te spo tka nia

jest stwo rze nie du chów, dusz ków,
stra chów i in nych po twor ków. In -
spi ra cją dla na szych wa ka cyj nych
dzia łań jest spek takl Te atru Za głę -
bia pt. „Wa ka cje z du cha mi”,
w któ rym z ko lei wy ko rzy sta no
zam ko we wnę trza i ma low ni czy
dzie dzi niec Zam ku Sie lec kie -
go – wy ja śnia Jo lan ta Sko rus, dy -
rek tor ka So sno wiec kie go Cen -
trum  Sztu ki – Za mek Sie lec ki.
Do star szych skie ro wa ne są za pro -
sze nia na kon cer ty i wy kład.
Już 12 lip ca o godz. 17.00 za gra
Tsi gunz Fan fa ra Avan tu ra, a 9
sierp nia o tej sa mej po rze Chwi la
Nie uwa gi. Pod sam ko niec wa ka -
cji, czy li 28 sierp nia o godz. 20.30,
od bę dzie się wy kład pod gwiaz da -
mi, któ re go te ma tem bę dzie po -
ezja Bo le sła wa Le śmia na. 

W Miej skim Klu bie im. Ja -
na Kie pu ry w So snow cu i sa li wi -
do wi sko wej „Mu za” w ter mi nie
od 6 do 10 lip ca i od 24 sierp nia
do 28 sierp nia też nie za brak nie
atrak cji i cie ka wych za jęć. Bę dą
dzia łać m. in. Mło dzie żo wa Aka -
de mia Te atral na, Aka de mia Wo -
kal na, Ma ła Aka de mia Tań ca czy
ryt mi ka dla smy ka. W pla nie są
tak że wy ciecz ki i kurs na uki tań ca
to wa rzy skie go dla dzie ci od lat 6. 

Po dob nie, w Miej skim Do mu
Kul tu ry „Ka zi mierz”, od 29
czerw ca do 17 lip ca, bę dą od by -
wać się warsz ta ty fil mo we, warsz -
ta ty z ro bo ty ki, za ję cia z gra fi ki
warsz ta to wej, warsz ta ty fo to gra -
ficz ne, ma lar skie i te atral ne.

Nie za wie dzie tak że Miej ski
Ośro dek Spor tu i Re kre acji. – Wa -
ka cje podzieliliśmy na kil ka fla go -
wych blo ków i im prez. Po
pierwsze, jak co ro ku, or ga ni zu je -
my pół ko lo nie na po nad 500 dzie -
cia ków. Ofer ta za jęć jest bar dzo
sze ro ka i zróż ni co wa na. Po dru gie,
przy go to wu je my im pre zy spor to -
we i re kre acyj ne, na Sta wi kach,
Gór ce Śro dul skiej i w par kach.
Po za tym w każ dym obiek cie
spor to wym bę dą od by wać się róż -
ne za wo dy i mi strzo stwa. Co waż -
ne, każ dy nasz obiekt bę dzie 
mak sy mal nie do stęp ny. Przy go to -
wu je my tak że pre fe ren cyj ne ce ny
i dłuż sze go dzi ny otwar cia obiek -
tów – mó wi Ra fał Ły dek, dy rek -
tor MO SiR -u w So snow cu. 

Pół ko lo nie prze zna czo ne są dla
dzie ci uro dzo nych w la tach 2002-
2008, któ rzy są miesz kań ca mi So -
snow ca lub ucznia mi so sno wiec -
kich szkół. Za ję cia bę dą się od by -
wać w dzie wię ciu 5-dnio wych

tur nu sach: od 29 czerw ca do 3 lip -
ca, od 6 do 10 lip ca, od 13 do 17
lip ca, od 20 do 24 lip ca, od 27
do 31 lip ca, od 3 do 7 sierp nia,
od 10 do 14 sierp nia, 17 do 21
sierp nia oraz od 24 do 28 sierp nia.
Koszt jed ne go tur nu su wy no -
si 100 zł. No wo ścią pod czas te go -
rocz nych wa ka cji jest wpro wa dze -
nie na so sno wiec kich ba se nach
w Siel cu i na Niw ce bi le tu wa ka -
cyj ne go. – Bę dzie on kosz to -
wał 2 zł, a sko rzy stać z nie go bę dą
mo gły dzie ci i mło dzież za miesz -
ka ła w So snow cu lub uczą ca się
w so sno wiec kich szko łach.
Przy za ku pie trze ba bę dzie oka zać
waż ną le gi ty ma cję szkol ną. Wszy -
scy ob ję ci pro gra mem „Miej Wię -
cej” mo gą ko rzy stać z ba se nów
bez płat nie po oka za niu kar ty.
Chce my, aby jak naj wię cej mło -
dych so sno wi czan mo gło sko rzy -
stać la tem z na szych ba se nów –
pod kre śla pre zy dent So snow ca,
Ar ka diusz Chę ciń ski. 

Wię cej in for ma cji o ak cji „La -
to” moż na zna leźć na stro nach:
www.so sno wiec.pl, www.ku rier -
miej ski.com.pl i stro nach in ter ne -
to wych po szcze gól nych in sty tu cji.
Let ni roz kład jaz dy pu bli ku je my
na str. 16 te go nu me ru KM.

Radość piłkarzy i kibiców
Zagłębia Sosnowiec nie miała
końca. Po 7 latach piłkarze
awansowali do I ligi! Nowy sezon
ligowy zainaugurują już w pierwszy
weekend sierpnia, a w tym
miesiącu rozpoczną rozgrywki
w Pucharze Polski. str. 11

W ubiegłym roku dzieciaki na Stawikach bawiły się świetnie. 

Syl wia Ko sman



Uro czy sta se sja Ra dy Miej skiej
z oka zji 25-le cia sa mo rzą du od -
by ła się 18 czerw ca w Sa li Kon -
cer to wej przy Zespo le Szkół Mu -
zycz nych w So snow cu. Na wy -
jąt ko wą se sję za pro szo no
so sno wiec kich sa mo rzą dow -
ców, a więc pre zy den tów So -
snow ca, prze wod ni czą cych Ra dy
Miej skiej i wszyst kich rad nych po
1990 ro ku oraz wie lu zna ko mi -
tych go ści. By ły prze mó wie nia,
pod czas któ rych sa mo rzą dow cy
opo wia da li o la tach pra cy, po -
świę co nych roz wo ju mia -
sta. – Po dwu dzie stu pię ciu la tach
mo gę z pod nie sio ną gło wą pa -
trzeć na pań stwa, któ rzy są przy -
ja ciół mi tej jed nost ki sa mo rzą do -
wej, ja ka no si na zwę So sno -
wiec – za in au gu ro wał spo tka nie
Grze gorz Dziu ro wicz, prze wod ni -
czą cy Ra dy Miej skiej w ka den -

cji 1990-1994. – Na po cząt ku nie
by ło ła two. Rad ni Ra dy Miej -
skiej I ka den cji mo gą się czuć be -
ne fi cjen ta mi dzi siej sze go świę ta.
Dzię ku ję im wszyst kim, bo wy -
ka za li się wiel ką od wa gą. To
pio nie rzy sa mo rzą du so sno wiec -
kie go – stwier dził i za pro sił
na sce nę rad ne go Zyg mun ta
Wit kow skie go, któ ry był rad nym
pierw szej, jak i obec nej ka den -
cji. – Ta wła ści wie pierw sza ka -
den cja sa mo rzą du od ro ku 1990,
by ła dla mnie ogrom nym prze ży -
ciem i z mo je go punk tu wi dze nia
jest naj waż niej sza. To pio nier ska
ka den cja i jed no cze śnie naj cie -
kaw szy okres w mo jej pra cy w sa -
mo rzą dzie – stwier dził rad ny Zyg -
munt Wit kow ski. Ko lej ni prze -
wod ni czą cy Rad Miej skich
przy zna wa li, że w okre sie ich
urzę do wa nia nie bra ko wa ło za dań

do re ali za cji, śmia łych po my słów
i trud nych pro ble mów do roz wią -
za nia. 

– Każ da ka den cja tych mi nio -
nych 25 lat ro bi ła wie le, aby sa -
mo rząd się roz wi jał i aby przy no -
si ło to okre ślo ne efek ty, któ rych
ocze ku je spo łe czeń stwo – mó wił
To masz Bań bu ła, prze wod ni czą -
cy Ra dy Miej skiej w la tach 1998-
2002. – W tym cza sie przy go to -
wa li śmy istot ne do ku men ty, któ -
re obo wią zu ją do chwi li obec nej.
Mam na my śli stu dium uwa run -
ko wań i kie run ków za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go i dru gi,
waż ny do ku ment, ja ki da wał pod -
sta wę do wie lo let nich dzia łań,
czy li stra te gię roz wo ju mia sta,
któ ra obo wią zu je do te go ro ku,
w su mie pra wie 17 lat. – Ta ka -
den cja otwo rzy ła się na po wsta -
wa nie pod mio tów, zwłasz cza

z ka pi ta łem za gra nicz nym. Po -
wsta ły nowe za kła dy pra cy, któ re
po zwo li ły nam zli kwi do wać
struk tu ral ne, pra wie dwu dzie sto -
pro cen to we bez ro bo cie, któ re po -
wsta ło po li kwida cji ty się cy
miejsc pra cy – do dał. 

Da niel Mi kla siń ski, szef Ra dy
Miej skiej w la tach 2006-2010,
w swo im wy stą pie niu wspo mniał,
je go zda niem, naj waż niej sze go
sa mo rzą dow ca w tam tym cza sie,
czy li pierw sze go pre zy den ta So -
snow ca po prze ło mie, w la -
tach 1990 – 1991, czy li Pio tra Ju -
dę. Z ko lei obec ny za stęp ca pre -
zy den ta, Ma te usz Ry ka ła, któ ry
Ra dzie Miej skiej prze wod ni czył
w la tach 2011-2014 dzię ko wał
nie ży ją ce mu już Bo gu sła wo wi
Ka ba le, prze wod ni czą ce mu Ra dy
Miej skiej w la tach 1994-1998 i
2002 – 2006. – Dzia łal ność w sa -

mo rzą dzie to po zo sta wie nie
po so bie frag men tu prze strze ni,
ta kiej jak ta sa la. Za kil ka dzie siąt
lat ktoś spoj rzy na te zdję cia,
przed sta wia ją ce sa lę mu zycz ną
i dzi siej szą uro czy stość. To po nas
zo sta nie, a nie kłót nie, trud ne roz -
mo wy czy gło so wa nia. So sno -
wiec no si się w ser cu – pod kre ślił
Ma te usz Ry ka ła. 

Pre zy dent So snow ca w la -
tach 1994-2002, Mi chał Czar ski,
wspo mi nał waż ne wy da rze nia
z okre su swo jej ka den cji, jak uro -
czy ste ob cho dy stu le cia Te atru
Za głę bia czy nie za po mnia ną wi -
zy tę w So snow cu Ja na Paw ła II.
Je go współ pra cow nik, a na stęp -
nie pre zy dent trzech ka den cji,
Ka zi mierz Gór ski, dzię ko wał
swo im współ pra cow ni kom. – Są
set ki, a mo że i ty sią ce osób,
z któ ry mi przez trzy ka den cje
współ pra co wa łem. Sa mo rząd so -
sno wiec ki to sa mo rząd szcze gól -
ny. To chy ba naj bar dziej sa mo -
rzą do we mia sto wśród miast
na pra wach po wia tu. Tu nie ma
już żad nej spół ki Skar bu Pań -
stwa, nie ma in sty tu cji wo je wódz -
kich, a po wia to wych też jest bar -
dzo ma ło. Ca łość ży cia miej skie go
spo czy wa na nas, miesz kań cach.
Św. Au gu styn po wie dział, że mia -
sta to nie dro gi i bu dyn ki, ale lu -
dzie i ich ma rze nia. To by ło w śre -
dnio wie czu, ale nic się nie zmie -

ni ło. I my śmy pró bo wa li speł niać
te ma rze nia – nie ukry wał Ka zi -
mierz Gór ski. 

Uro czy stą se sję pod su mo wał
obec ny pre zy dent Ar ka diusz Chę -
ciń ski. – Chcia łem po dzię ko wać
za 25 lat sa mo rzą du wszyst kim
tym, któ rzy go two rzy li, nie tyl ko
w So snow cu, ale w ca łym Za głę -
biu i Pol sce. Bez wzglę du na to,
skąd wy wo dzi li się sa mo rzą dow -
cy, wszyst kim na le żą się po dzię -
ko wa nia. Dzię ku ję tak że tym, któ -
rzy ode szli – pod kre ślał Ar ka -
diusz Chę ciń ski. – Mu si my
realizować dzia ła nia jak naj le piej
po tra fi my. Mó wi się, że do bra
wła dza pły nie stat kiem na naj lep -
szym kur sie. Po my śla łem so bie,
że na po cząt ku hi sto rii na sze go
sa mo rzą du ten sta tek pły nął,
a miesz kań cy, sto jąc na brze gu,
tyl ko mu ma cha li. Ja chciał bym te
za sa dy od wró cić. By miesz kań cy
we szli na po kład te go stat ku i sa -
mi wska zy wa li, gdzie ma pły nąć,
do ja kie go por tu za wi nąć, by
wresz cie po czu li się go spo da rza -
mi te go mia sta – stwier dził Ar ka -
diusz Chę ciń ski. 

Pod czas spo tkań, już po uro -
czy stej se sji i czę ści ar ty stycz nej,
nie bra ko wa ło wspo mnień, aneg -
dot i żar tów. Dla nie któ rych sa -
mo rzą dow ców to by ły pierw sze,
wspól ne i wy jąt ko we spo tka nia
po la tach.  SK
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Syl wia Ko sman
Krzysztof Polaczkiewicz

– Kie dyś pro ble mem by ło nad uży -
wa nie przez dzie ci i mło dzież al -
ko ho lu, dzi siaj wal czy my z do pa -
la cza mi. Prze ciw nik jest du żo
groź niej szy i bar dziej nie bez piecz -
ny, do dat ko wo han dla rze do pa la -
cza mi czu ją się bez kar ni, po nie waż
bra ku je ry go ry stycz nych ure gu lo -
wań praw nych w tej kwe -
stii – rozpoczął spo tka nie Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So -
snow ca. – Dla te go mu si my mó wić
wspól nym gło sem „nie” do pa la -
czom – do dał. Pre zy dent za uwa -
żył, że pro blem do pa la czy w sa -
mym  So snow cu nie jest tak po -
waż ny jak w in nych mia stach
na sze go re gio nu. Z da nych Sa ne -
pi du i po li cji wy ni ka, że w mie ście
ist nie je tyl ko je den punkt sprze da -
ży do pa la czy. W in nych mia stach
ta kich punk tów dzia ła na wet 30.
Jed nak jak wska zy wał Zbi gniew
Ce bo, dy rek tor so sno wiec kie go
Sa ne pi du, to już po wszech ny pro -
blem i nie moż na go za mia tać
pod dy wan. – Trze ba o nim mó wić
i pró bo wać wy pra co wać jed no,
mą dre sta no wi sko – pod kre ślał.

Sta ty sty ki są co raz bar dziej
nie po ko ją ce, po nie waż po do pa la -

cze się ga ją bar dzo mło de oso by
po mię dzy 15 a 24 ro kiem ży -
cia. Z da nych Wo je wódz kiej Sta -
cji Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz nej
w Ka to wi cach, w ubie głym ro ku,
od no to wa no po nad 600 przy pad -
ków za truć do pa la cza mi. Trzy

oso by po za ży ciu sub stan cji psy -
cho ak tyw nych zmar ły. Da ne In -
sty tu tu Me dy cy ny Pra cy w So -
snow cu rów nież wska zu ją na
wzrost licz by osób z ob ja wa mi za -
tru cia te go ty pu środ ka mi. Dy rek -
tor Cen trum Pe dia trii,  dr An drzej

Si wiec, spe cja li sta od tok sy ko lo -
gii, ujaw nił, że od ma ja do stycz -
nia te go ro ku w So snow cu od no -
to wa no aż 51 przy pad ków za truć
do pa la cza mi wśród dzie ci.
Do szpi ta la tra fi ło 45 chłop ców
i 6 dziew czy nek, u któ rych stwier -

dzo no ob ja wy za tru cia sub stan -
cja mi psy cho ak tyw ny mi. – Sys te -
mo we dzia ła nia są nie zbęd ne, aby
za ha mo wać pro ce der dys try bu cji
i sprze da ży do pa la czy na pol skim
ryn ku – ape lo wał    An drzej Si -
wiec.

Z ko lei na czel nik  Wy dzia łu
Zdro wia, Ha li na Cza pla, pod kre -
śla ła,  że po trzeb na jest pro fi lak -
ty ka i po wszech na edu ka cja w za -
kre sie za gro żeń, ja kie nio są ze so -
bą do pa la cze i sub stan cje
psy cho ak tyw ne.  Dzia ła nia in for -
ma cyj ne i pro fi lak tycz ne re gu lar -
nie od by wa ją się na te re nie so sno -
wiec kich szkół. Roz da no już kil -
ka ty się cy ulo tek in for ma cyj nych
na te mat do pa la czy i za gro żeń, ja -
kie ze so bą nio są. Peł no moc nik
pre zy den ta ds. edu ka cji, Zbi -
gniew By szew ski, po in for mo wał,
że od by ła się tak że na ra da dy rek -
to rów szkół w tym te ma cie. – Za -
le ży nam na tym, aby uczu lić pe -
da go gów, na uczy cie li i ro dzi ców
oraz sa mych uczniów, z jak po -
tęż nym za gro że niem ma ją
do czy nie nia, tym bar dziej, że
zbli ża ją się wa ka cje i po my słów
na spę dza nie wol ne go cza su bę -
dzie wię cej niż zwy kle – stwier -
dził.  Wnio ski ze spo tka nia są jed -
no znacz ne. – Chce my dać ja sny

sy gnał, że po trzeb ne są na tych -
mia sto we zmia ny w pra wie i za -
ostrze nie prze pi sów. W prze ciw -
nym wy pad ku pro blem nie zo sta -
nie roz wią za ny i bez wąt pie nia
jesz cze bar dziej się za -
ostrzy – pod su mo wał pre zy dent
Ar ka diusz Chę ciń ski, któ ry kil ka
dni później wy sto so wał w tej spra -
wie apel,  ja ki zo stał prze sła -
ny m.in. do pre zy den ta RP, pre -
mie ra oraz po słów. – W imie niu
wła snym i miesz kań ców zwra ca -
my się z ape lem o za ostrze nie
prze pi sów, któ re umoż li wia ją
han del sub stan cja mi psy cho ak -
tyw ny mi. Wy stę pu je my z wnio -
skiem o no we li za cję usta wy, która
ogra ni czy moż li wość sprze da ży
do pa la czy i przy wo że nia ich
do Pol ski. Obec ny stan praw ny
nie da je moż li wo ści sku tecz ne go
prze ciw dzia ła nia za gro że niu.
Pod mio ty pro wa dzą ce ob rót han -
dlo wy do pa la cza mi prak tycz nie
czu ją się bez kar ne, eg ze ku cja na -
ło żo nych kar czę sto ska za na jest
na nie po wo dze nie, a spra wy te go
ty pu są za zwy czaj w do cho dze -
niach pro ku ra tor skich uma rza -
ne – czy ta my w ape lu, z któ re go
ca łą tre ścią moż na za po znać się
na na szej stro nie in ter ne to -
wej: www.ku rier miej ski.com.pl.

Prezydent Arkadiusz Chęciński apeluje

Stanowcze „nie” dla dopalaczy
8 czerwca w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu odbyła się konferencja poświęcona zagrożeniom oraz możliwościom przeciwdziałania handlu dopalaczami.
W spotkaniu wzięli udział parlamentarzyści z Zagłębia, prezydenci, burmistrzowie i starostowie sąsiednich miast i powiatów, przedstawiciele Sanepidu,
służby zdrowia, Policji i Straży Miejskiej.

25 lat sosnowieckiego samorządu

Lata trudnych zadań i… spełnionych marzeń 

arc UM w Sosnowcu

Arkadiusz Chęciński wystąpił z apelem o zaostrzenie przepisów dotyczących handlu
dopalaczami. 
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Tak dla absolutorium
Syl wia Ko sman

Nie by ło żad nej dys ku sji i wy -
mia ny zdań nad udzie le niem
pre zy den to wi ab so lu to rium z
wy ko na nia bu dże tu. Ab so lu to -
rium by ło głów nym punk tem
ostat niej se sji RM. Tym ra zem
rad ni by li jed nak wy jąt ko wo jed -
no myśl ni i zgod ni. Za udzie le -
niem ab so lu to rium gło so wa ło 18
rad nych, a wstrzy ma ły się tyl ko
czte ry oso by. Żad nych uwag
i za strze żeń nie wzbu dzi ło też
spra woz da nie z wy ko na nia wie -
lo let niej pro gno zy fi nan so wej
i bu dże tu mia sta za rok ubie gły,
ani spra woz da nie fi nan so we,
któ re po zy tyw nie za opi nio wał
bie gły re wi dent. Po zy tyw na by ła
tak że opi nia Re gio nal nej Izby
Ob ra chun ko wej w Ka to wi cach,
do ty czą ca spra woz da nia z wy ko -
na nia bu dże tu oraz wnio sek Ko -
mi sji Re wi zyj nej. Po za koń czo -
nym gło so wa niu pre zy dent Ar -
ka diusz Chę ciń ski po gra tu lo wał
Ka zi mie rzo wi Gór skie mu, któ ry
ja ko pre zy dent ubie głej ka den cji,
był głów nym wy ko naw cą ostat -
nie go bu dże tu. Bu dżet zo stał
wy ko na ny na po zio mie 807 mi -
lio nów zło tych. Na do cho dy,
któ re wy nio sły 769 mln zł, zło -
ży ły się przede wszyst kim po da -
tek do cho do wy (32 proc.), sub -
wen cja ogól na (23 proc.) i po -

da tek od nie ru cho mo ści (17
proc.). Po da tek do cho do wy za si -
lił bu dżet w wy so ko ści 229 mln
zł. – Z bu dże tu pań stwa otrzy -
mu je my sub wen cję ogól ną, któ -
ra sta no wi dru gie zna czą ce źró -
dło na sze go do cho du. W 2014
ro ku zo sta li śmy za si le ni kwo tą
bli sko 166 mi lio nów zło tych,
z cze go 125 mi lio nów zło tych
sta no wi ła sub wen cja oświa to -
wa – mó wi ła An na Ga bryś,
skarb nik mia sta. 

Po da tek od nie ru cho mo ści
przy niósł po nad 120 mln zł,
opła ty za go spo dar kę od pa da mi
ko mu nal ny mi – 36 mln zł, a in -
ne opła ty i po dat ki lo kal ne to
su ma rzę du po nad 32 mln zł.
Do ta cje unij ne wy nio sły ko lej -
ne 40 mln zł, a sprze daż nie ru -
cho mo ści 14 mln zł. Wy dat ki
wy nio sły po nad 767 mln zł.
Naj wię cej, już tra dy cyj nie, po -
chła nia ją oświa ta i wy cho wa nie
(39,6 proc. wy dat ków), po moc
spo łecz na (16,7 proc.) oraz go -
spo dar ka ko mu nal na i ochro -
na śro do wi ska (10,8 proc.). 

Rad ni przy ję li kil ka na ście
uchwał oraz wy słu cha li tak że
m. in. in for ma cji na te mat zre -
ali zo wa ne go pro jek tu sys te mo -
we go ze środ ków unij nych
„Mo da na suk ces” oraz pro jek -
tu, re ali zo wa ne go przez
uczniów II LO im. E. Pla ter,

do ty czą ce go wy mia ny mło -
dzie ży z miast part ner skich
„#4Fu tu re – Spo łecz ni In no wa -
to rzy”. 

Pod czas se sji, jesz cze przed
ob ra da mi, wła dze mia sta gra tu -
lo wa ły pił ka rzom Za głę bia So -
sno wiec awan su do I li gi oraz
6-let nie mu mi strzo wi sza cho -
we mu – Da wi do wi Wierz bic -
kie mu. Przed se sją wszy scy
spo tka li się na śnia da niu spor to -
wym. – Chce my po dzię ko wać
za to, co dla mia sta ro bi -
cie – mó wił pre zy dent Ar ka -
diusz Chę ciń ski. – Ży czę wam
do bre go, bez kon tu zji, przy go -
to wa nia do no we go se zo nu.
Mam na dzie ję, że to bę dzie do -
bry rok i po ka że cie, że po tra fi -
cie wal czyć o ten szcze bel wy -
żej. Rów nież li czę na to, że nie
bę dzie my tak dłu go wal czyć
o awans, jak w tej II li dze –
stwier dził pre zy dent. 

Mło dy sza chi sta, któ ry
na se sję za brał prze zor nie pił kę
i zbie rał au to gra fy pił ka rzy, ma
już na swo im kon cie Mi strzo -
stwo Pol ski do lat 7 i dru gie
miej sce w Pu cha rze Pol ski. Da -
wid jest pod opiecz nym tre ne ra
Sta ni sła wa Kraw czy ka z UKS
„AK ME” So sno wiec, a obec nie
zo stał wy po ży czo ny do gry
w roz gryw kach li go wych przez
Za głę bie Dą bro wa Gór ni cza. 

Wiel ki suk ces sza blist ki Za głę biow skie go Klu bu
Szer mier cze go. An ge li ka Wą tor się gnę ła po zło ty me -
dal pod czas roz gry wa nych w Ba ku I Igrzysk Eu ro pej -
skich. Po cho dzą ca z Bę dzi na za wod nicz ka so sno -
wiec kie go klu bu się gnę ła po me dal w po ry wa ją cym
sty lu, a dro ga do zło ta nie by ła ła twa.

W pię ciu wal kach gru po wych Wą tor za no to wa ła
trzy wy gra ne, a ry wal ki by ły na praw dę moc ne.
W 1/16 fi na łu pew nie po ko na ła Bia ło ru sin kę Da rię
An drie je wą, by w wal ce o ćwierć fi nał spo tkać się
z ko le żan ką z ka dry Mar ty ną Wą to r. W wal ce o me -
dal Wą tor po ko na ła Ro sjan kę Ja nę Ob win ce wą.
W pół fi na le by ła lep sza od Azer ki Se vinc Bun ja to wej,
a w fi na le po ko na ła jej sio strę bliź niacz kę – Se vil i to
za le d wie jed nym tra fie niem.

– Wciąż do mnie nie do cie ra fakt, że wy gra łam.
To nie sa mo wi te uczu cie, je stem ta ka szczę śli wa.
W ta kich chwi lach czło wiek zda je so bie spra wę, że te
la ta tre nin gów ma ją sens – mó wi ła kil ka chwil po wal -
ce na sza zło ta me da list ka, któ ra nie mia ła ła twe go
zada nia, gdyż w wal ce fi na ło wej mia ła prze ciw ko so -
bie wy peł nio ną po brze gi ha lę, któ ra trzy ma ła stro nę
miej sco wej za wod nicz ki. – Azer ka bar dzo chcia ła po -
ka zać swo ją wyż szość i ubo le wa ła nad fak tem, że nie
spo tka ła się z sio strą w fi na le. Po je dy nek był bar dzo
wy rów na ny. Za wod nicz ki wal czy ły punkt za punkt.
O wy gra nej de cy do wa ły niu an se. W koń ców ce wię -
cej zim nej krwi za cho wa ła An ge li ka, któ ra po ko na ła
ry wal kę jed nym tra fie niem – pod su mo wał fi na ło we
star cie Le szek Chło sta, tre ner Za głę biow skie go Klu -
bu Szer mier cze go.

An ge li ka Wą tor ma 21 lat. Za czy na ła tre nin gi pod
okiem Krzysz to fa Wą to ra, naj pierw w MO SiR So sno -
wiec, na stęp nie TMS Za głę bie. Te raz pod okiem To -
ma sza Do mi ni ka tre nu je w ZKSZ So sno wiec. W 2011
ro ku zo sta ła brą zo wą me da list ką mi strzostw Eu ro py
ka de tów. W tym sa mym ro ku zo sta ła też dru ży no wą
wi ce mi strzy nią świa ta. Ma na kon cie tak że me da le
z kra jo wych im prez. Szabla to jej całe życie. – Po sta -
wi łam na sport, na szer mier kę i wie rzę, że to do bry
wy bór – pod kre śla.

O tym, jak bar dzo jest am bit na, naj le piej świad czy
fakt, że na za wo dy Pu cha ru świa ta, któ re od by wa ły się
w Pe ki nie i Seu lu sa ma, za po śred nic twem por ta li spo -
łecz no ścio wych, zbie ra ła fun du sze na da le ki wy -
jazd. – Pol ski Zwią zek pła ci tyl ko za naj lep sze sza -
blist ki, a ja je stem jesz cze mło dą se nior ką, któ ra do -
pie ro zbie ra do świad cze nie. Jesz cze nie je stem w tym
naj lep szym gro nie. Chcia ła bym jed nak jak naj szyb ciej
do nie go do łą czyć. Od zew był spo ry, za co tym
wszyst kim, któ rzy mnie wspie ra li, dzię ku ję. Mo że nie -
ba wem do te go gro na do łą czę – mó wi ła kil ka mie się -
cy te mu.

Dziś śmia ło już mo że o so bie po wie dzieć, że jest
wśród naj lep szych. W koń cu zo sta ła zło tą me da list ką
Igrzysk eu ro pej skich. KP

Złota Angelika

Angelika Wątor zdobyła medal
w porywającym stylu. 
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Sylwia Kosman

Świat ide al ny. Czy ta ki w ogó le
ist nie je? Na wet je śli nie ist nie je, to
war to dą żyć do je go urze czy wist -
nie nia. A pew ne go dnia, mo że
po pro stu się wy da rzy… Ma ło te -
go, wy da rza się w So snow cu,
w kwar ta le kil ku ulic. By ta ki
świat stwo rzyć, po trzeb ne są ma -
rze nia i cięż ka… pra ca. 

– „Świat Ide al ny” to przed się -
wzię cie, któ re za czę li śmy re ali zo -
wać z Lesz kiem Fa li sem już po -
nad… dzie więć lat. I po wo li za -
czy na wi dać efek ty tej
pra cy – przy zna je Iwo na Du rek -
-Sy pek, dy rek tor ka Ze spo łu Szkół
Spe cjal nych nr 4 w So snow cu. 

Świat ide al ny two rzą przede
wszyst kim lu dzie, ale i in sty tu cje,
któ re zbu do wa li, czę sto od pod -
staw. Do kład nie Ze spół Szkół
Spe cjal nych nr 4, Śro do wi sko wy
Dom Sa mo po mo cy, Dzien ny
Dom Po mo cy Spo łecz nej, In sty tut
Twór czej In te gra cji, S3 So sno -
wiec ka Spół dziel nia So cjal na,
Miesz ka nie Zin te gro wa ne i Ogród
Po li sen so rycz ny. 

Iwo na Du rek -Sy pek z oso ba mi
nie peł no spraw ny mi pra cu je już 30
lat. – Mia łam to szczę ście zo ba -
czyć wszyst ko od po cząt ku, jak
dziec ko z nie peł no spraw no ścią ro -
śnie, jak się roz wi ja i jak się zmie -
nia. Wiem, ja kie błę dy by ły po peł -
nia ne na po cząt ku, co moż na zro -
bić szyb ciej, spraw niej i nad tym
do kład nie pra cu je my. By ścież ka
roz wo ju dziec ka z nie peł no spraw -
no ścią by ła szyb ka, bez piecz na,
prze wi dy wal na i kon kret na i by ro -
dzić nie czuł się za gu bio ny i bez -

rad ny nie wa rio wał – mó wi otwar -
cie Du rek -Sy pek.

Dla cze go? Kie dy ro dzi się
dziec ko z nie peł no spraw no ścią,
świat wy wra ca się do gó ry no ga -
mi. Jest szok, nie do wie rza nie,
stres, roz pacz, po czu cie wi ny. – To
chy ba naj trud niej sza spra wa. Pod -
nieść się z te go mo men tu, kie dy
świat się po pro stu za wa lił, bo
dziec ko jest upo śle dzo ne. Roz po -
czy na się ko ro wód. Le ka rze, ba da -
nia, przy chod nie, dia gno zy,
a przy oka zji ob wi nia nie sie bie
i in nych. Na tych miast trze ba sta -
nąć przy ro dzi cu. I to jest wła śnie
na sza ro la. Cza sa mi wy star czy tyl -
ko wy słu chać i po dać przy ja zną
rę kę – mó wi Du rek -Sy pek. A czę -
sto moż na zro bić du żo wię cej. 

Świat idealny tworzą przede
wszystkim ludzie, ale
i instytucje, które zbudowali,
często od podstaw. 

Za czę ło się od pro jek tu wcze sne -
go wspo ma ga nia. Po to, by pra ca
za czę ła się od ma leń kie go dziec -
ka, ta kie go, któ re do pie ro przy szło
na świat. Cza su po pro stu nie ma
już na star cie, bo w pierw szym ro -
ku dziec ko roz wi ja się bły ska wicz -
nie. – Je śli jest to dziec ko z po ra -
że niem mó zgo wym, to trze ba
wie dzieć naj prost sze i naj trud niej -
sze rze czy… jak wło żyć ka fta nik,
jak uło żyć do spa nia, jak ob jąć
i wziąć na rę ce. Je śli te naj prost sze
czyn no ści bę dą ro bio ne źle, to
moż na utrwa lić nie wła ści wą ro ta -
cję koń czyn i nie wła ści we uło że -
nie mię śni. Oka zać się mo że, że

rocz ne dziec ko jest trwa le zde for -
mo wa ne. In stynkt nie za stą pi wie -
dzy – przy zna je Du rek -Sy pek. 

Przy Ze spo le Szkół Spe cjal -
nych nr 4 w So snow cu od 1 wrze -
śnia 2008 r. dzia ła Ze spół Wcze -
sne go Wspo ma ga nia Ma łe go
Dziec ka. Obec nie te ra pią jest ob -
ję tych 176 dzie ci w wie ku od 1 ty -
go dnia ży cia do 7 lat. Za ję cia od -
by wa ją się w no wo do bu do wa nym
skrzy dle szko ły, wy po sa żo nym
w naj no wo cze śniej szy sprzęt re ha -
bi li ta cyj no -re wa li da cyj ny. Te ra pię
na naj wyż szym po zio mie za pew -
nia ją m. in. świet nie wy po sa żo ne
pro fe sjo nal ne ga bi ne ty te ra peu -
tycz ne z naj now szym sprzę tem
mul ti me dial nym, dia gno stycz nym
i re wa li da cyj nym, sa la re ha bi li ta -
cyj na, sa la in te gra cji sen so rycz nej,
sa la do hy dro te ra pii wraz z ba se -
ni kiem, sa la do świad cza nia świa -
ta, ga bi net lo go pe dycz ny, sa la
do ar te te ra pii, ce ra mi ki czy ky no -
te ra pii. Wcze snym wspo ma ga -
niem zaj mu ją się pro fe sjo na li ści.
Naj pierw jest dia gno za, a po tem
te ra pia. Szcze gó ło wo opra co wa ny
plan umoż li wi to, że dziec ko bę -

dzie się roz wi ja ło har mo nij -
nie. – Naj młod sze dziec ko, któ re
do nas przy szło, mia ło pół to rej ty -
go dnia. Ro dzi ce mie li świa do -
mość, że na le ży roz po cząć pra cę
z ta kim dziec kiem od pierw szych
dni. I ma ją ra cję – przy zna je Du -
rek -Sy pek. 

Skąd na to wszyst ko pie nią dze?
Pro jek ty, kon kur sy, środ ki po zy -
ska ne od spon so rów i mia sta. – Ca -
ły czas pi sze my pro jek ty, bie rze my
udział w kon kur sach. Nie od pusz -
cza my na wet na chwi lę – mó wi
dy rek tor ka. Bo bu do wa ko lej nych
obiek tów i wy po sa że nie pra cow ni,
kosz tu ją mi lio ny zło tych. 

Oprócz szko ły pod kie row nic -
twem dy rek to ra Lesz ka Fa li sa
funk cjo nu ją Cen trum Usług So -
cjal nych i Wspar cia, Śro do wi sko -
wy Dom Sa mo po mo cy i Dzien ny
Dom Po mo cy Spo łecz nej. Śro do -
wi sko wy Dom Sa mo po mo cy po -
sia da 35 miejsc dzien ne go po by tu
i 3 miej sca ca ło do bo we okre so we -
go po by tu. Z ko lei Dzien ny Dom
Po mo cy Spo łecz nej po sia da 15
miejsc dzien ne go po by tu i 2 in ter -
wen cyj ne.

– Je śli nie je ste śmy w sta nie
cze goś zro bić przez szko łę, to ro -
bi my to przez utwo rzo ną fun da -
cję, czy li In sty tut Twór czej In te -
gra cji. Pod fun da cją utwo rzy li śmy
spół dziel nię so cjal ną. Pra cu je
w niej obec nie sie dem osób
z głęb szą nie peł no spraw no -
ścią – mó wi Du rek -Sy pek. 

Spół dziel cy zaj mu ją się pro -
duk cją przed mio tów ce ra micz -
nych, ze szkła, ar ty ku łów z pa pie -
ru czer pa ne go, ozdób z al pa ki,
a do ce lo wo ze sre bra, wi tra ży
oraz ga lan te rii z ręcz nie ma lo wa -
ne go je dwa biu i weł ny fil co wa nej.
Po nad to w lip cu ubie głe go ro ku
z ini cja ty wy In sty tu tu, pi lo ta żo wo
uru cho mio no Miesz ka nie Zin te -
gro wa ne dla osób z nie peł no -
spraw no ścia mi w stop niu głęb -
szym. Obec nie miesz ka w nim
sześć osób. Pod opiecz ni, go spo -
da ru jąc skrom ny mi środ ka mi,
radzą so bie bar dzo do brze, a jed -
na z osób na wet pra cu je. 

Ja ko ostat ni na ro dził się po -
mysł po wsta nia Ogro du Po li sen -
so rycz ne go. – Tak. Przy zna ję, to
ostat nie sza leń stwo, ja kie po peł -
ni li śmy z Lesz kiem. Ogród po -
wsta je tu taj obok za rze ką – mó -
wi Du rek -Sy pek.

Pier wot na kon cep cja zo sta ła
na szki co wa na w po sta ci kó łek
na… ser wet kach. Każ de kół ko to
in na cześć ogro du, któ re peł ni
szcze gól ne funk cje. Dla cze go po -
wsta je ogród, sko ro obok szko ły
jest plac za baw? Po nie waż po po -
łu dnia mi na za mknię ty plac za -
baw, prze zna czo ny dla dzie ci nie -
peł no spraw nych, ścią ga ły wszyst -
kie dzie ci z oko li cy. Mu siał więc
po wstać… ko lej ny, otwar ty dla
wszyst kich, zdro wych i cho rych,
dzie ci i do ro słych. 

Za czę ło się od pa do ku dla ko -
nia. Ale jak już był pa dok, mu sia -
ły po ja wić się tak że drze wa,
a wła ści wie sad. Po tem zio ła, bo
jak mo że po wstać sad bez ogród -
ka z zio ła mi? Na stęp nie na ro dzi ła
się kon cep cja po wsta nia te re nu
słu żą ce go do sty mu la cji dło ni

i wzro ku. Kół ka się roz wi ja ły
i prze pla ta ły z ko lej ny mi.

– Ogród jest opar ty na kon -
cep cji ko ła. Każ de ko ło od po -
wia da za in ny ro dzaj ak tyw no -
ści, a każ da ak tyw ność jest skie -
ro wa na na roz wój dziec ka,
za rów no nie peł no spraw ne go, jak
i dla zdro we go – mó wi Iwo -
na Du rek -Sy pek. Pierw szy etap
zo stał za mknię ty w ubie głym ro -
ku. Te raz trwa re ali za cja eta pu
dru gie go. Trze ci etap też bę dzie
re ali zo wa ny, bo uda ło się już po -
zy skać środ ki od pry wat nych
spon so rów. 

Dzia ła ją więc już plac za baw
i jest pa dok oraz zo sta ły po sa dzo -
ne drze wa owo co we. Są tak że la -
bi ryn ty ro ślin ne. Wy star czy 15
mi nut cho dze nia po la bi ryn to -
wych ścież kach, by uak tyw nić
układ ner wo wy. W tym ro ku po -
wsta nie park li nio wy, ko ło szu -
mią cych traw z wi gwa ma mi,
ogród zio ło wy i ma ga zyn
na sprzęt ogro do wy w po sta ci…
ko new ki. 

W ra mach trze cie go eta pu po -
wsta ną m.in. ką ci ki wy po czyn ko -
we, park dla psów do szko le nia
tre nin go we go i ze wnętrz na si łow -
nia dla se nio rów. To jed nak nie
ko niec. – Chce my pod ko pać skar -
pę. Zbu do wać w niej… do mek
Hob bi ta i umie ścić tam pra cow -
nię ce ra micz ną. Je ste śmy po pro -
stu zwa rio wa ny mi ma rzy cie la mi
i na pew no się uda – pod su mo wa -
ła Du rek -Sy pek. 

Pro jekt „Świat Ide al ny” jest
przed się wzię ciem uni ka to wym.
Świad czy o tym m.in. I na gro da

Pre zy den ta RP dla „Świa ta
Ide al ne go” w te go rocz nym ogól -
no pol skim kon kur sie w ka te go rii
„Wspie ra nie ro dzin spra wu ją cych
opie kę nad oso ba mi nie peł no -
spraw ny mi”. Ten świat ma być
pięk ny, ale z punk tu wi dze nia
dziec ka nie peł no spraw ne go,
przede wszyst kim prze wi dy wal ny,
bez piecz ny, po ukła da ny i spo koj -
ny, a wszyst kie ele men ty ma ją
two rzyć spój ną ca łość.
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Budują świat idealny. Nie wiadomo, czy zbudują.  Ale grzechem byłoby nie próbować!

Czynią życie lepszym… niż jest
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Dla dziecka niepełnosprawnego należy stworzyć świat, który jest przewidywalny,  poukładany i bezpieczny. 
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Krzysz tof Po lacz kie wicz

– Wi zu ali za cja pro jek tu jest wspa nia ła.
Daw ny bu dy nek dwor ca, choć dziś jest
ru iną, wi dać, że był pięk ny. Tym bar dziej
cie szy fakt, że uda się ura to wać ta ki
obiekt ar chi tek to nicz ny. Dzię ki współ pra -
cy PKP z Po li tech ni ką Ślą ską, przy
wspar ciu sa mo rzą du, uda się zre ali zo wać
trzy funk cje. Po pierw sze, zo sta nie prze -
pro wa dzo na re wi ta li za cja tej czę ści dziel -
ni cy, po dru gie, uda się zre ali zo wać funk -
cję edu ka cyj ną, a po trze cie mam na dzie -
ję, że dzię ki prze pro wa dzo nej in we sty cji
wzro sną war to ści oko licz nych nie ru cho -
mo ści – stwier dzi ła Ma ria Wa siak. 

Już w lip cu ubie głe go ro ku  pod pi sa -
no list in ten cyj ny po mię dzy PKP S.A.
a Po li tech ni ką Ślą ską w Gli wi cach o za -
mia rze utwo rze nia Cen trum Na uko wo -
-Dy dak tycz ne go Trans por tu Ko le jo we -
go Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli wi cach.
Sie dzi bą pla ców ki bę dzie od re stau ro wa -
ny i przy sto so wa ny do peł nie nia no wej
funk cji za byt ko wy bu dy nek nie czyn ne -
go dwor ca ko le jo we go So sno -
wiec – Macz ki.

Zgod nie z pro jek tem oprócz dwor ca
wy re mon to wa ny zo sta nie jesz cze je den
bu dy nek, któ ry ma peł nić funk cję usług
han dlu i ga stro no mii, zwią za nych z ob słu -
gą uczel ni oraz miesz kań ców Ma -
czek. – Za le ży nam, aby to miej sce zmie -

ni ło swo je ob li cze. Dla te go na tzw. „ry -
necz ku” po wsta nie cał ko wi cie no wa ja -
kość ar chi tek tu ry prze strze ni pu blicz nej,
po przez re ali za cję no we go pla cu z ele -
men ta mi na wią zu ją cy mi do cha rak te ru te -
go jak że waż ne go w hi sto rii miej sca.
Wspól nie z pro jek tan tem – do kła da my
wszel kich sta rań, by ca łość pro jek to wa nej
prze strze ni by ła funk cjo nal na i przy ja zna
przy szłym użyt kow ni kom oraz miesz kań -
com Ma czek. Mam na dzie ję, że wy nik
na szej pra cy bę dzie za do wa la ją cy – mó -
wi Je re miasz Świe rzaw ski, dy rek tor pro -
jek tu w De par ta men cie In we sty cji
PKP S.A. Kon cep cja za kła da tak że bu do -
wę przej ścia pod ziem ne go łą czą ce go bu -
dy nek sta no wią cy po zo sta łość po hi sto -
rycz nej za bu do wie w oto cze niu nie ist nie -
ją cej daw nej ko mo ry cel nej (przy ul.

Kra kow skiej) z bu dyn kiem by łe go dwor -
ca ko le jo we go (mię dzy to rze li nii ko le jo -
wych).

Dzię ki do brej współ pra cy ko lei z mia -
stem uda ło się jesz cze przed roz po czę -
ciem prac prze pro wa dzić ba da nia ar che -
olo gicz ne w miej scu, w któ rym sta ła kie -
dyś cer kiew, a nie ba wem roz pocz ną się
pra ce zwią za ne z bu do wą par kin -
gu. – Mie li śmy sy gna ły, że na tym ob sza -
rze by li po cho wa ni żoł nie rze  ra dziec cy,
któ rzy po woj nie zo sta li eks hu mo wa ni,
jed nak dla pew no ści prze pro wa dzi li śmy
ba da nia, któ re wska zy wa ły, że mo że my
coś zna leźć. Dla te go po sta no wi li śmy
prze pro wa dzić pra ce ar che olo gicz ne, któ -
re po twier dzi ły na sze przy pusz cze nia, bo -
wiem zna leź li śmy szcząt ki kil ku na stu ra -
dziec kich żoł nie rzy oraz pra wo sław ne go

księ dza –  tłu ma czy Ka ta rzy na So bo ta -
-Li woch z Mu zeum w So snow cu.

Wy ko pa li ska już się za koń czy ły, dzię -
ki te mu nie ma obaw, że in we sty cja zo sta -
nie wstrzy ma na w cza sie sa mej re ali za cji.
PKP S.A. zle cił prze targ na opra co wa nie
do ku men ta cji przed pro jek to wej: eks per -
tyz i in wen ta ry za cji oraz opra co wa nie
wie lo bran żo we go pro jek tu bu dow la ne go
i wy ko naw cze go oraz  uzy ska nie de cy zji
o po zwo le niu na bu do wę. Prze targ wy -
gra ła fir ma PAS PRO JEKT AR CHI
STU DIO z Nada rzy na. – Chce my od two -
rzyć każ dy de tal – opi su je Je re miasz
Świe rzaw ski. –  Je stem mi le za sko czo ny
tym, jak wszy scy za an ga żo wa li się w ten
pro jekt. To po ka zu je, jak ważne dla władz
So snow ca, ale i miesz kań ców jest to
przedsięwzięcie – do da je.

Za do wo le nia nie kry je tak że pre zy -
dent So snow ca Ar ka diusz Chę ciń -
ski. – De cy zji PKP oraz Po li tech ni ki Ślą -
skiej moż na tyl ko przy kla snąć. Od zy ska -
nie daw ne go bla sku przez dwo rzec
w Macz kach to świet na spra wa. To szan -
sa na ak ty wi za cję ca łej dziel ni cy, któ ra
nie ro ze rwal nie od po ko leń zwią za na jest
z ko le ją.  Ze swo jej stro ny mo gę za pew -
nić, że zro bi my wszyst ko, co tyl ko mo że -
my, że by pomóc ko lei w tej in we sty cji. Je -
śli bę dzie trze ba, za pu ka my do każ dych
drzwi – pod kre śla Ar ka diusz Chę ciń ski.

Sta cja ko le jo wa So sno wiec – Macz ki
przez dłu gi czas na zy wa na by ła Gra ni cą
i by ła koń co wą sta cją li nii war szaw sko -
-wie deń skiej ko lei że la znej, a tak że ostat -
nią sta cją przed gra ni cą au striac ką. War to
pod kre ślić, że sta cja by ła jed nym z dwóch
naj waż niej szych przy stan ków obok po -
cząt ko wej sta cji w War sza wie. Pro jek tan -
tem obu dwor ców był Hen ryk Mar co ni,
a dwo rzec bu do wa no w la tach 1839-1848.
Je go dzi siej szy wy gląd ukształ to wał się
na prze ło mie XIX i XX wie ku. Splot wie -
lu czyn ni ków spra wił, że w 1858 ro ku
pod ję to dzia ła nia ma ją ce na ce lu bu do wę
od no gi z Ząb ko wic do pru skich Szo pie -
nic ze sta cją gra nicz ną w So snow cu. Już
w 1859 ro ku wy bu do wa no oka za ły
gmach dwor ca ko le jo we go, któ ry do dnia
dzi siej sze go bę dzie sta no wił do mi nan tę
cen trum mia sta. 

Nowe życie dworca w Maczkach
W ciągu najbliższych tygodni Polskie Koleje Państwowe rozpiszą przetarg na prace budowlane związane z odrestaurowaniem i przystosowaniem do
pełnienia nowej funkcji dworca kolejowego Sosnowiec – Maczki. W budynku ma działać Centrum Naukowo- Dydaktyczne Transportu Kolejowego
Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Firma PAS Projekt Archi Studio z Nadarzyna zaprezentowała projekty. Koncepcję poznała także Maria Wasiak, minister
infrastruktury i rozwoju, która przyjechała z wizytą do Sosnowca. 

Sylwia Kosmanarc UM w Sosnowcu

Projekty dworca i zagospodarowania przestrzeni są imponujące, przyznała Maria Wasiak, minister
infrastruktury i rozwoju. 



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

Plat for ma Usług Elek tro nicz nych, czy li PUE, jest to ze staw no -
wo cze snych usług dla klien tów ZUS. Jej ser cem jest por tal in -
ter ne to wy: pue. zus. pl. Dzię ki tej szyb kiej i wy god nej plat for -
mie kon tak tu z ZUS, moż na zre ali zo wać więk szość spraw zwią -
za nych z ubez pie cze nia mi spo łecz ny mi przez in ter net, czy li bez
ko niecz no ści wy cho dze nia z do mu i wi zy ty w ZUS -ie. Po przez
por tal PUE moż li we jest uzy ska nie in for ma cji o ubez pie cze -
niach, świad cze niach i płat no ściach, a tak że spraw dze nie
wszel kich swo ich da nych za pi sa nych na kon cie w ZUS. Za po -
śred nic twem por ta lu PUE moż na tak że prze sy łać wnio ski i do -
ku men ty oraz roz li czyć skład ki. Aby uzy skać do stęp do swo ich
da nych za pi sa nych na in dy wi du al nym kon cie w ZUS, wy star -
czy za ło żyć pro fil użyt kow ni ka na por ta lu in ter ne to wym:
pue.zus.pl. 

Za ło że nie pro fi lu PUE prze bie ga dwu eta po wo. Naj pierw na le -
ży za re je stro wać się na por ta lu: pue.zus.pl. Na stęp nie, dla za -
pew nie nia bez pie czeń stwa da nych, do któ rych uzy sku je się do -
stęp, ko niecz ne jest po twier dze nie swo jej toż sa mo ści. Po twier -
dze nia moż na do ko nać w każ dej jed no st ce ZUS, po przez
oka za nie do wo du oso bi ste go lub pasz por tu, pra cow ni ko wi ZUS
na Sa li Ob słu gi Klien tów. Na koń cu te go eta pu klient otrzy mu je

po twier dze nie za ło że nia kon ta oraz uni kal ny nu mer iden ty fi ka -
cyj ny, czy li lo gin oraz wy bie ra ha sło dla swo je go pro fi lu PUE. 

Przy oka zji moż na też za ło żyć pro fil za ufa ny ePU AP. Jest to
Elek tro nicz na Plat for ma Usług Ad mi ni stra cji Pu blicz nej. Każ dy,
kto chce wy słać i od bie rać wnio ski, pi sma, do ku men ty przez in -
ter net, mu si dys po no wać pod pi sem elek tro nicz nym: bez płat nym
pro fi lem za ufa nym ePU AP al bo pod pi sem we ry fi ko wa nym
przy po mo cy płat ne go cer ty fi ka tu kwa li fi ko wa ne go. Dla te go, aby
móc ko rzy stać ze wszyst kich funk cjo nal no ści PUE, trze ba po sia -
dać pro fil za ufa ny ePU AP al bo cer ty fi kat kwa li fi ko wa ny. Dla za -
pew nie nia so bie moż li wo ści ko rzy sta nia z bez płat ne go pro fi lu za -
ufa ne go ePU AP, wy star czy zło żyć wnio sek o ta ki pro fil na stro -
nie: epu ap. gov. pl i po twier dzić toż sa mość w jed no st ce ZUS.

War to do dać, że je śli klient po sia da już bez piecz ny pod pis
elek tro nicz ny we ry fi ko wa ny cer ty fi ka tem kwa li fi ko wa nym lub
pro fil za ufa ny ePU AP, a nie po sia da jesz cze pro fi lu użyt kow ni ka
PUE w ZUS, mo że – po za re je stro wa niu się na pue.zus.pl – sa -
mo dziel nie po twier dzić swo ją toż sa mość. Od ra zu po re je stra cji
uzy sku je się do stęp do peł ne go ka ta lo gu funk cjo nal no ści PUE. 

W ra mach plat for my PUE funk cjo nu je apli ka cja ePłat nik.
Aby móc pra co wać w apli ka cji ePłat nik, na le ży być za re je stro -
wa nym klien tem PUE, czy li po sia dać swój pro fil, mieć nada ne
upraw nie nia do ro li płat ni ka oraz ak ty wo wać apli ka cję dla te -
go płat ni ka. W apli ka cji ePłat nik moż na two rzyć i edy to wać do -
ku men ty ubez pie cze nio we przy po mo cy kre ato rów oraz sa mo -
dziel nie. Moż na też prze glą dać, dru ko wać i wy sy łać do ZUS
do ku men ty ubez pie cze nio we. Apli ka cja uła twia wy peł nia nie
do ku men tów zgło sze nio wych i roz li cze nio wych.

Pro wa dzi użyt kow ni ka krok po kro ku, dzię ki cze mu wy peł nia -
nie i prze ka zy wa nie do ZUS do ku men tów jest przy ja zne i pro ste.

Apli ka cja ePłat nik po zwa la na pod pi sy wa nie do ku men tów
nie tyl ko za po mo cą bez piecz ne go pod pi su kwa li fi ko wa ne go,
ale rów nież pro fi lu za ufa ne go ePU AP.

Każ dy za in te re so wa ny mo że przyjść do pla ców ki ZUS w go -
dzi nach urzę do wa nia i za ło żyć pro fil PUE. Aby za chę cić do ko -
rzy sta nia z tych usług, pra cow ni cy Od dzia łu ZUS za kła da li pro -
fi le PUE w spe cjal nie ozna ko wa nym na mio cie pod czas czerw -
co wych Dni So snow ca.
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Adrianna Peć,  rzecznik praw konsumenta

„Ku pi łem amor ty za to ry do sa mo cho du przez in ter net.
Po kil ku mie sią cach stwier dzi łem ich wa dy i skon tak to -
wa łem się ze sprze daw cą te le fo nicz nie w ce lu usta le nia
szcze gó łów re kla ma cji. Sprze daw ca po in for mo wał mnie,
że ko niecz nie mu szę ra zem z to wa rem prze słać pa ra -
gon. Nie ste ty, nie mam pa ra go nu, ale dys po nu ję po twier -
dze niem prze le wu za to war, a tak że za mó wie nia, któ re
otrzy ma łem dro gą elek tro nicz ną. W mo im prze ko na niu
sprze daw ca bez pod staw nie uza leż nia zło że nie prze ze
mnie re kla ma cji od prze sła nia pa ra go nu, pod czas gdy
po sia dam prze cież in ne do wo dy na do ko na nie za ku pu.” 

Ma Pan ra cję. Aby sko rzy stać z pra wa do re kla ma -
cji, ku pu ją cy wi nien wy ka zać oko licz ność do ko na nia
za ku pu. Do wo dy mo gą na to miast być róż ne. Pa ra gon
jest je dy nie jed nym z wie lu do wo dów po twier dza ją -
cych za kup. Uza leż nia nie re kla ma cji od przed ło że nia
wy łącz nie pa ra go nu nie tyl ko nie znaj du je uza sad nie -
nia w obo wią zu ją cych prze pi sach, ale tak że sta no wi
wpro wa dze nie ku pu ją ce go kon su men ta w błąd co
do przy słu gu ją ce go pra wa do re kla ma cji, co sta no wi
nie uczci wą prak ty kę ryn ko wą za ka za ną prze pi sa mi

usta wy z dnia 23.08.2007 r. o prze ciw dzia ła niu nie -
uczci wym prak ty kom ryn ko wym (Dz. U. nr 171
poz. 1206). 

Dzia ła nia w po sta ci prze ka zy wa nia nie praw dzi wych
in for ma cji, w wy ni ku cze go kon su ment zo sta je wpro -
wa dzo ny w błąd, mo gą do ty czyć w szcze gól no ści pro -
ce du ry re kla ma cyj nej oraz praw kon su men ta, w szcze -
gól no ści do na pra wy lub wy mia ny pro duk tu na no wy al -
bo pra wa do ob ni że nia ce ny lub do od stą pie nia od umo -
wy. Ta kie dzia ła nie u kon su men ta, któ ry otrzy mu je in -
for ma cję o ko niecz no ści prze sła nia pa ra go nu ja ko wa -
run ku nie zbęd ne go do zło że nia re kla ma cji, mi mo że po -
sia da in ne do wo dy za ku pu, mo że spo wo do wać pod ję -
cie przez nie go de cy zji o re zy gna cji z do cho dze nia rosz -
czeń. 

Prze cięt ny kon su ment nie mu si znać obo wią zu ją cych
prze pi sów do ty czą cych re kla ma cji rze czy i mo że przy pusz -
czać, że in for ma cja udzie lo na przez przed się bior cę jest
praw dzi wa i wy ni ka np. z prze pi sów pra wa. Dla te go też ku -
pu ją cy na pod sta wie nie praw dzi wej in for ma cji mo że po -
dej mo wać de cy zje, któ rych nie pod jął by, je że li otrzy mał by
in for ma cję zgod ne z pra wem.

Ani prze pi sy o sprze da ży kon su menc kiej do ty czą ce re -
kla ma cji z ty tu łu nie zgod no ści to wa ru z umo wą, ani też
ak tu al ne prze pi sy ko dek su cy wil ne go o rę koj mi nie wska -
zu ją, że do zło że nia re kla ma cji nie zbęd ne jest po sia da nie
przez kon su men ta pa ra go nu fi skal ne go. Za zna czyć trze -
ba, że to na kon su men cie cią ży obo wią zek wy ka za nia, że
za ku pu do ko nał u te go sprze daw cy, od któ re go do cho dzi
rosz czeń re kla ma cyj nych, jed nak kon su ment mo że wy ka -
zy wać, iż za ku pił da ny to war u kon kret ne go sprze daw cy
za po mo cą in nych do stęp nych do wo dów. 

Pa ra gon za tem nie jest wy łącz nym do wo dem na po -
twier dze nie za ku pu, ale je go po sia da nie mo że znacz nie
uła twić do cho dze nie rosz czeń. Na to miast gdy ku pu ją cy
dys po nu je ja kim kol wiek in nym do wo dem po twier dza ją -
cym za kup, ma peł ne pra wo do cho dzić rosz czeń re kla -
ma cyj nych od sprze daw cy. 

PORADY

ZUS RADZI

Platforma korzyści        
RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Reklamacja  bez  paragonu
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Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. 
Sosnowiec, ul. Teatralna 9 
tel. 32 266 50 41, 32 293 36 10
fax 32 293 37 31 
e-mail: arl@arl.org.pl 
www.arl.org.pl  

Pożyczki do 120 tys. zł z okresem spłaty do 5 lat.
Możliwość karencji do 12 miesięcy.
Oprocentowanie już od 3,36% *.
Prowizja od 1%.
Profesjonalna obsługa oraz indywidualne podejście.
Szybka decyzja i proste zasady.
Elastyczne formy zabezpieczenia pożyczki.
Szeroki zakres przeznaczenia pożyczki.
Finansowanie do 90% wartości przedsięwzięcia.

Fundusz Pożyczkowy ARL S.A. 
działa od 1998 r., udzielił 
przedsiębiorcom ponad
650 pożyczek na łączną
kwotę prawie 45 mln zł. 

* Oferta dotyczy stałych klientów, zgodnie z regulaminem Lokalnego Funduszu Pożyczkowego ARL S.A.
Informacja nie stanowi oferty regulowanej w Kodeksie Cywilnym.
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Krzysz tof Po lacz kie wicz

Po moc przy pro ce sie wy ku pu miesz kań za kła do -
wych ko pal ni przez ich obec nych na jem ców oraz
ca łej in fra struk tu ry po trzeb nej do za bez pie cze nia
po trzeb miesz kań ców przy rów no cze snym po szu -
ki wa niu przed się biorstw, któ re po ja wią się w miej -
scu wy ga sza nej ko pal ni Ka zi mierz -Ju liusz. To jed -
no z głów nych za ło żeń pla nu re wi ta li za cji Ka zi -
mie rza Gór ni cze go, Ju liu sza oraz Ostrów.
W So snow cu w tym ce lu po wo ła no spe cjal ny ze -
spół ds. re wi ta li za cji so sno wiec kich dziel nic, tych,
któ re naj bar dziej zwią za ne są z ko pal nią. Z po mo -
cą spie szy rów nież pre mier Ewa Ko pacz.

30 czerw ca w So snow cu -Ka zi mie rzu z sa mo -
rzą dow ca mi i żo na mi gór ni ków z li kwi do wa nej ko -
pal ni Ka zi mierz -Ju liusz spo tka ła się pre mier Ewa
Ko pacz. Pod czas spo tka nia pre mier obie ca ła m. in.:
prze ka za nie fun du szy na pro jekt bu do wy ba se nu
oraz po kry cie kosz tów bu do wy bo isk przy ZSO
nr 12. To efekt wcze śniej szych roz mów pro wa dzo -
nych przez pre mier w Ka zi mie rzu.- Pa ni pre mier
za po wie dzia ła sfi nan so wa nie bu do wy bo iska, któ -
re jest bu do wa ne z bu dże tu oby wa tel skie go. Pie nią -
dze z bo iska w przy szłym bu dże cie bę dą de dy ko -
wa ne Ka zi mie rzo wi. Ma to być spe cjal na pu la dla
dziel ni cy, rów no war tość kwo ty, za któ rą bu du je -
my obiekt. Wa run kiem jest wy ko na nie in we sty cji
w tym ro ku, ale wie my, że to zro bi my – po wie dział
Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.

Za ło że nia ze spo łu ds. re wi ta li za cji wy ja śnił Mi -
chał Mer cik, na czel nik Wy dzia łu Roz wo ju i Pro -
mo cji Mia sta Urzę du Miej skie go w So snow -
cu. – Cho dzi o to, aby upo rząd ko wać wszyst ko
na eta pie li kwi da cji i nie do pu ścić póź niej do pro -
ble mów z sie cią czy szko da mi gór ni czy mi. Spo ty -
ka my się i roz ma wia my. W ze spo le są też przed sta -
wi cie le SRK i ko pal ni – mó wi

Wia do mo już, że mia sto sta ra się m. in. o fun du -
sze unij ne z tzw. ZIT -ów, czy li Zin te gro wa nych In -

we sty cji Te ry to rial nych, a tak że środ ków na ak ty -
wi za cję za wo do wą. 

– To fun du sze np. na otwie ra nie wła snej dzia -
łal no ści go spo dar czej, czy też do mo wych przed -
szko li czy żłob ków. Mo wa tu taj o kwo cie 17 mln
zło tych, któ re chce my na ten cel po zy skać. Chce -
my jed no cze śnie po wo łać do ży cia Cen trum Ak -
tyw no ści Spo łecz nej. Je śli cho dzi na to miast o ZIT -
-y, to mam tu taj na my śli środ ki na mo der ni za cję
Miej skie go Do mu Kul tu ry Ka zi mierz – pod kre śla
Ar ka diusz Chę ciń ski.

Spo ro do bre go ma się zmie nić w re kre acyj nej
wi zy tów ce Ka zi mie rza – par ku im. Jac ka Ku ro nia.
Ma w nim po wstać ogród jor da now ski po dzie lo ny
na kil ka stref.  Pro jekt za kła da stre fę dla dzie ci
z urzą dze nia mi, któ re ma ją mieć baj ko wy wy gląd,
dla nie co star szych oraz du żych dzie ci. W tej ostat -
niej ma po wstać li na rium – pierw szy te go ty pu
obiekt w So snow cu. Oczy wi ście, ma być tak że
stre fa re kre acyj na i stre fa od po czyn ku. Ogród ma
po wstać w po bli żu musz li kon cer to wej. Pla nu je się
tak że po wsta nie stre fy fit ness z si łow nią w in nym

miej scu par ku. Tuż obok stref po wsta nie tak że fon -
tan na z dy sza mi za mon to wa ny mi w pod ło żu oraz
per go la z za da sze niem co 10 me trów. Pro jekt ogro -
du bę dzie go to wy w tym ro ku, a sam obiekt ma
po wstać do wa ka cji 2016 ro ku. Je go koszt to pra -
wie 2 mi lio ny zło tych. – W pla nach są tak że utwo -
rze nie stre fy se nio ra czy wy bu do wa nie mo la. Już
te raz tłum nie przy jeż dża ją tu taj miesz kań cy in nych
miast, a po pla no wa nych in we sty cjach, mam na -
dzie ję, że bę dzie ich jesz cze wię cej. Park to jed -
na z wi zy tó wek Ka zi mie rza, ma ją ca ogrom ny po -
ten cjał – pod kre śla pre zy dent Chę ciń ski, któ ry za -
po wie dział, że jesz cze w tym ro ku roz pocz ną się
pra ce re mon to we przy nie zwy kle waż nej dla
miesz kań ców uli cy Ar mii Kra jo wej. – Ma my wła -
sne środ ki na prze pro wa dze nie tej in we sty cji, bo
tak trze ba na zy wać to za da nie. Nie jest praw dą, jak
mó wią nie któ rzy rad ni, że zre zy gno wa li śmy z te go
za da nia. Jesz cze w tym ro ku ma się roz po cząć
pierw szy etap prac. Obej mie on pra ce ziem ne,
a dal sze ro bo ty za cznie my w przy szłym ro ku. In -
we sty cja bę dzie jed nak szer sza niż za kła da li śmy
po cząt ko wo, stąd też jej opóź nie nie. Mu si my zro -
bić m. in. od wod nie nie i wy bu do wać ka na ły ziem -
ne, bo chce my pew ną część in fra struk tu ry scho -
wać, a to mo że po trwać 3-4 la ta. Nie bę dzie to jed -
nak mia ło wpły wu na pra ce – mó wi pre zy dent
Chę ciń ski.

Przy oka zji re mon tu, na ca łej dłu go ści Ar mii
Kra jo wej ma tak że po wstać ścież ka ro we ro wa.

Mia sto nie za po mi na tak że o ko lej ce wą sko to -
ro wej, któ ra mo gła by się stać jed ną z atrak cji dziel -
ni cy. – Bę dzie my chcie li prze jąć ko lej kę, jak rów -
nież stwo rzyć coś na wzór izby tra dy cji, gdzie
moż na by gro ma dzić pa miąt ki po ko pal ni. Tam też
mógł by się zna leźć wa go nik z sym bo licz ną, ostat -
nią to ną wę gla. Mu si my się po sta rać, aby na stęp -
ne po ko le nia nie za po mnia ły o tym, że So sno wiec
był mia stem gór ni czym – pod su mo wał  Ar ka diusz
Chę ciń ski.

Nie ma kopalni, ale  jest plan rewitalizacji
W So snow cu ru szy nie ba wem pro gram „Lo kal na Kul -
tu rę”. Co to ta kie go? Or ga ni za to rzy wy da rzeń kul tu ral -
nych, któ rzy przed sta wią naj lep sze po my sły, bę dą mo gli
użyt ko wać miej skie po miesz cze nia po pre fe ren cyj nych
staw kach czyn szu. Ce lem jest oży wie nie ulic i cen trum
mia sta oraz przyciągnięcie jak największej rzeszy
miesz kań ców. Ta kie pro gra my spraw dzi ły się już m.in.:
w Ło dzi, Po zna niu a tak że Ka to wi cach.

Do pierw szej edy cji pro gra mu „Lo kal na Kul tu rę” wy -
ty po wa no w So snow cu sześć miejsc. Naj praw do po dob -
niej w sierp niu lub we wrze śniu ru szą kon kur sy. Mia sto
wskazało położenie 6 lo ka li, któ re zo sta ną roz pi sa ne
w kon kur sie. Do mo men tu cał ko wi te go re mon tu, wy naj -
mu ją cy bę dzie pła cił sym bo licz ną zło tów kę mie sięcz -
nie. – Lo ka le, któ re wy ty po wa li śmy, w ostat nim cza sie
nie zna la zły na jem ców. Trze ba w tym miej scu pod kre ślić,
że staw ki za pro po no wa ne są o wie le bar dziej atrak cyj ne
w po rów na niu z ty mi, po któ rych pró bo wa no je wy naj -
mo wać wcze śniej. Zwy cięz ców po win ni śmy po znać
na prze ło mie wrze śnia i paź dzier ni ka – pod kre śla Mi chał
Mer cik, na czel nik Wy dzia łu Roz wo ju i Pro mo cji Mia sta.

– Cze goś ta kie go w na szym mie ście jesz cze nie by -
ło. To ko lej na propozycja uroz ma ice nia ży cia kul tu ral ne -
go mia sta, w nie co in nej for mie niż do tych czas. Z in for -
ma cji, któ re do nas do cie ra ją, za in te re so wa nie pro jek -
tem jest spo re – pod kre śla pre zy dent So snow ca
Ar ka diusz Chę ciń ski. KP

„Lokal na Kulturę” teraz
także w Sosnowcu

PoNiżej liStA WytyPoWANych lokAli 
WRAz ze StAWkAmi zA czyNSz.
Proponowane lokale:
1. ul. Warszawska 6 c ok. 87 m kw. – oficyna muzy

(proponowana stawka najmu – ok. 4,91 zł/ m kw.)
2. Pasaż handlowy – Patelnia 36 (pół lokalu) – ok. 217 m kw.

(18 zł/ m kw.)
3. ul. 3 maja – Plaster miodu, dawna restauracja

chińska – 115 m kw (8 zł/m kw.) 
5. ul. ordonówny 3A (lokal po foto joker) – 118 m kw. 

(5,07 zł/m kw.)
6. ul. Swobodna 11 (róg ordonówny) - 81 m kw. 2 (5,91 zł/m kw.).

Maciej Łydek 

Premier Ewa Kopacz podczas spotkania
w Kazimierzu. Obok żona jednego
z górników, Katarzyna Dudek.
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Tak świętowaliśmy Dni Sosnowca 2015!

arc UM w Sosnowcu



lipiec 2015 nr 710

HISTORIA

reklama

Prace archeologiczne w Maczkach

Grobowiec w miejscu dawnej cerkwi

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Cen trum Na uko wo -Dy dak tycz ne Trans -
por tu Ko le jo we go Po li tech ni ki Ślą skiej
ma roz po cząć dzia łal ność w bu dyn ku
dwor ca ko le jo we go So sno wiec -Macz ki
w przy szłym ro ku, a do kład nie 1 paź -
dzier ni ka 2016 ro ku. Za nim jed nak
dwo rzec zmie ni swo je prze zna cze nie,
a na bo isku przy ul. Kra kow skiej po -
wsta nie par king dla stu den tów, te ren ba -
da li ar che olo dzy z so sno wiec kie go Mu -
zeum. – Przed przy stą pie niem do prac
zwią za nych z bu do wą par kin gu nad zór
ar che olo gicz ny był nie zbęd ny. Po tym,
co zo sta ło tam od na le zio ne, pew nie ar -
che olo dzy jesz cze tu taj wró cą. Dzię ki
ba da niom son da żo wym bę dzie my mie li
pew ność, że pro wa dząc pra ce, nie na -
tknie my się na za byt ki ar che olo gicz ne.
Cie szę się, że tak to wszyst ko spraw nie
prze bie ga. Współ pra ca z wła dza mi mia -
sta, pre zy den tem So snow ca, jak i pra -
cow ni ka mi Mu zeum, ukła da się wspa -
nia le, za co z te go miej sca chciał bym
wszyst kim za an ga żo wa nym w pro wa -
dze nie tych ba dań po dzię ko wać – pod -
kre śla Je re miasz Świe rzaw ski, dy rek tor
pro jek tu ze stro ny PKP SA.

archeolodzy odkryli kości 15
żołnierzy radzieckich, trumnę ze
szczątkami duchownego, 427
naboi oraz 4 granaty ręczne.

Nie ma się co dzi wić ba da niom son da -
żo wym w tym miej scu. Prze cież jesz cze
do lat 50. ubie głe go wie ku sta ła tam
pra wo sław na cer kiew, na któ rej frag -
men ty ar che olo dzy na tknę li się w cza -
sie prac ba daw czych. – Zna leź li śmy
na sze ro ko ści pię ciu me trów po sadz kę
bądź fun da men ty z cer kwi, ale bar dzo
na ru szo ną i znisz czo ną – mó wi ła pod -
czas pierw szych dni ba dań Ka ta rzy -
na So bo ta -Li woch z Mu zeum w So -
snow cu. Z bie giem cza su na tra fio no
tak że na ludz kie szcząt ki. Zbio ro wą
mo gi łę od kry to tuż obok kryp ty z cyn -
ko wą trum ną, w któ rej mie ści ły się, jak
się póź niej oka za ło, zwło ki pra wo sław -
ne go du chow ne go. – Mie li śmy sy gna ły,
że na tym te re nie by li po cho wa ni żoł -
nie rze, któ rzy po woj nie zo sta li eks hu -
mo wa ni, jed nak dla pew no ści prze pro -
wa dzi li śmy ba da nia na po wierzch ni zie -
mi, któ re wska zy wa ły, że mo że my coś
zna leźć – tłu ma czy ła So bo ta -Li woch. 

W su mie zna le zio no ko ści pięt na stu
żoł nie rzy ra dziec kich. By li oni po cho -
wa ni w po śpie chu, o czym świad czy
fakt, że mie li no gach bu ty. O tym że
mo gą tam być po cho wa ni żoł nie rze

prze ka zy wa li już wcze śniej in for ma cje
miesz kań cy Ma czek. W zbio ro wej mo -
gi le zna le zio no tak że 427 na boi do pe -
pe szy oraz 4 gra na ty ręcz ne.

W ko lej nym dniu prac wy do by to
trum nę z kryp ty zna le zio nej kil ka dni
wcze śniej. W niej znaj do wa ły się
szcząt ki pra wo sław ne go du chow ne -
go. – Dwa krzy że zna le zio ne w trum -
nie, a tak że cha rak te ry stycz ne na kry cie
gło wy i po zo sta ło ści szat li tur gicz nych
nie mal na pew no świad czą o tym, że
ma my do czy nie nia z pra wo sław nym
du chow nym – pod kre ślał Ja cek Ja ku -
bek, miej ski kon ser wa tor za byt ków
w So snow cu.

– Nie spo dzie wa li śmy, że znaj dzie -
my kryp tę. Za sko cze niem by ła tak że
trum na znaj du ją ca się w środ ku. Wie -
dzie li śmy, że kryp ta jest ogra bio na, że
ktoś się do niej wła mał. Oka za ło się, że
po chó wek jest czę ścio wo za cho wa ny
w for mie zmu mi fi ko wa nej, a czę ścio wo
w szkie le to wej – pod kre śla ła ar che olog
z so sno wiec kie go Mu zeum.

Nie wy klu czo ne, że uda się usta lić
toż sa mość du chow ne go. Spraw dza ne
bę dą so sno wiec kie ar chi wa, a tak że te
w Sław ko wie i Dą bro wie Gór ni czej.
Daw niej Macz ki podlegały m.in.:
pod Strze mie szy ce, dziś część Dą bro wy
Gór ni czej.

Czas po chów ku za pew ne uda się
usta lić po sza tach zmar łe go. Po moc
w usta le niu fak tów za de kla ro wał ksiądz
Mi ko łaj Dzie wia tow ski, pro boszcz so -
sno wiec kiej pra wo sław nej pa ra fii
pod we zwa niem św. św.  Wie ry, Na dziei,
Lu by i ich mat ki Zo fii, któ ry prze ka zał,
że akta z pa ra fii w Macz kach, któ ra
dzia ła ła od 1884 ro ku do cza sów II woj -
ny świa to wej znaj du ją się obec nie w Ar -
chi wum Pań stwo wym w Ka to wi cach.

Ka mień wę giel ny pod bu do wę pierw -
szej cer kwi na te re nie dzi siej sze go So -
snow ca po ło żo no w ów cze snej Gra ni cy
w 1876 ro ku. Cer kiew pw. św. Alek san -
dra New skie go po świę co no 7 paź dzier -

ni ka 1884 ro ku. Wy bu do wa no ją dla od -
by wa ją cych służ bę po gra nicz ni ków i cel -
ni ków Jej pro jek tan tem był ar chi tekt
urzę du cel ne go in ży nier Pilc. Pra ca mi
bu dow la ny mi kie ro wał ar chi tekt po wia -
tu czę sto chow sko-bę dziń skie go Lee.
Świą ty nia mo gła zmie ścić dwie ście pięć -
dzie siąt osób. W póź niej szym cza sie
zmie nio no na zwę pa ra fii na św. Ka ta rzy -
ny. Bu dow la za ło żo na zo sta ła na pla nie
krzy ża grec kie go z ośmio bocz ną wie żą
na skrzy żo wa niu ra mion; dru gą, niż szą
wie żę umiesz czo no na koń cu jed ne go
z ra mion, a prze ciw le głe ra mię koń czy ła
pół ko li sta ap sy da. Cer kiew by ła mu ro wa -
na, otyn ko wa na, ozdo bio na po zio my mi
pa sma mi bo nio wa nia. Otwo ry okien ne
o wy kro ju łu ku zdo bi ła de ko ra cja ar chi -
tek to nicz na. Dach kry ty był bla chą, a ko -
pu ła cer kwi, we dług re la cji, zło co na.

Nad przed sion kiem znaj do wa ła się
dzwon ni ca z sze ścio ma dzwo na mi,
ofiarowana przez mo skiew skie go kup -
ca. Ar chi tek to nicz nie przy po mi na ła cer -
kwie w Alek san dro wie i Gra je wie. Iko -
no stas z ja sne go dę bu po cho dził z pe -
ters bur skiej pra cow ni Le on tie je wa
we dług pro jek tu ar chi tek ta N. D. Fe -
dusz ki na, iko ny na pi sał aka de mik Wa -
sil jew. Koszt bu do wy cer kwi i do mu pa -
ra fial ne go wy niósł 60 tys. ru bli.

Pa ra fia dzia ła ła do cza sów II woj ny
świa to wej, w jej trak cie od by wa ły się
tam na bo żeń stwa. Świą ty nię ro ze bra no
w la tach pięć dzie sią tych bez wie dzy
Pol skie go Au to ke fa licz ne go Ko ścio ła
Pra wo sław ne go. 

Lotka moździerzowa z czasów II wojny światowej, ale też fragmenty prawosławnej świątyni. Następnie szczątki żołnierzy Armii Radzieckiej, a na koniec
zwłoki duchownego, o czym świadczą charakterystyczne dla prawosławnego księdza elementy ubioru. Wszystko to w Maczkach, gdzie w ostatnich
tygodniach trwały prace archeologiczne. Prowadzano je w miejscu, gdzie jeszcze w latach czterdziestych ubiegłego wieku stała cerkiew. Miejsce, w którym
znajdowała się cerkiew, jest częścią projektu związanego z przebudową dworca PKP Sosnowiec-Maczki, gdzie powstanie Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Transportu Kolejowego Politechniki Śląskiej.

Most graniczny na Przemszy. Cerkiew na granicy.

Podczas prac archeologicznych natrafiono na kryptę, w której znajdowała się trumna ze zwłokami
prawosławnego duchownego. 

zdjęcia: arc Muzeum w Sosnowcu

zdjęcia: Maciej Łydek



lipiec 2015 nr 7 11

SPORT

Zło te me da le na naj więk szym
w kra ju tur nie ju ko szy ków ki dla
mło dzie ży Ener ga Ba sket Cup
zdo by ły dziew czę ta ze Szko ły
Pod sta wo wej nr 45 w So snow cu.
Dla na szych ko szy ka rek to trze ci
triumf w hi sto rii. W ry wa li za cji
dziew cząt i chłop ców, któ ra to -
czy ła się przez 10 mie się cy, wzię -
ło w su mie udział 80 000 uczest -
ni ków z po nad 6000 szkół z ca łej
Pol ski.
Do wal ki o koń co we zwy cię stwo
w Ener ga Ba sket Cup przy stą pi -
ły 32 dru ży ny – 16 ze spo łów
dziew cząt i ty le sa mo chłop ców,
zwy cięz ców fi na łów wo je wódz -
kich. 5 i 6 czerw ca wzię li oni
udział w tur nie ju kwa li fi ka cyj -
nym, któ ry wy ło nił czte ry naj lep -
sze re pre zen ta cje szkół pod sta wo -
wych w Pol sce. To wła śnie one
ro ze gra ły na głów nym par kie cie
Er go Are ny me cze o zło te, srebr -
ne i brą zo we me da le.

– Ser decz nie gra tu lu ję dziew -
czę tom z So snow ca i chłop com
z So po tu zwy cię stwa w Wiel kim
Fi na le –  po wie dział Adam Wój -
cik, le gen dar ny re pre zen tant Pol -
ski, am ba sa dor tur nie ju. – To
ogrom ny suk ces, zwłasz cza że
dru ży ny, któ re przy szło im po ko -
nać w dro dze do zwy cię stwa, zo -
sta ły wy ło nio ne spo śród po nad 6
ty się cy szkół z ca łej Pol ski. Je -
stem pe wien, że wy gra na w tur -

nie ju Ener ga Ba sket Cup jest dla
nich nie za po mnia nym prze ży -
ciem, zwłasz cza, że je go or ga ni -
za cja i opra wa sta ły na tak wy so -
kim po zio mie – do dał.

O mi strzow ski ty tuł za gra ły
re pre zen tant ki SP 45 z So snow ca,
któ re dwu krot nie – w 2012 i 2013
ro ku – triumfowały w Wiel kim
Fi na le i rów nie uty tu ło wa ne za -
wod nicz ki ZSP nr 3 z Ży rar do wa,
czy li zło te me da list ki z ro ku 2009
i 2011 oraz brą zo we z 2013.
Pierw sza część ich spo tka nia by ła
bar dzo wy rów na na – dru ga kwar -
ta za koń czy ła się re mi sem po 11.
Trze cia par tia to stop nio we bu do -
wa nie prze wa gi przez za wod nicz -
ki z So snow ca. Na po cząt ku
czwar tej kwar ty wy nio sła ona 9
punk tów i ta ka róż ni ca utrzy ma ła
się do koń ca. Ko szy kar ki SP nr 45
po now nie się gnę ły po zło ty me -
dal, wy gry wa jąc z Ży rar do wem
31:22.

– Wy gra na w fi na le Ener ga Ba -
sket Cup wień czy na szą cięż ką, ca -
ło rocz ną pra cę – po wie dzia ła Ewa
Bła chut, opie kun ka ze spo łu z So -
snow ca. – Na par kie cie wy stą pi ły
wszyst kie za wod nicz ki, więc każ -
da z nich mia ła swój udział w zwy -
cię stwie. To dla nas wszyst kich
wiel ka na gro da. Dwa la ta te mu za -
po wie dzia ły śmy, że wró ci my
po zło to i zro bi ły śmy to w pięk nym
sty lu – pod su mo wa ła. KP

Niepokonane koszykarki

Przywiozły złoto
z„Basketmanii 2015”
uczennice gimnazjum Sportowego nr 24 w Sosnowcu wróciły
z ogólnopolskiego finału „Basketmanii 2015” ze złotym medalem.
trzon sosnowieckiego zespołu stanowiły kadetki jAS-FBg
Sosnowiec ii: karolina zuziak, Wiktoria Wołyńska i Aleksandra
Wojtala, która zdobyła miano najlepszej zawodniczki tutnieju.

ogólnopolski finał „BASketmANiA 2015” odbywał się w dniach
12-14 czerwca w Radomiu. Aby zagrać w finale, należało wykazać
się w eliminacjach rejonowych i wojewódzkich. idea tych rozgrywek
polega na tym, że w każdej drużynie mogą występować
maksymalnie 3 zawodniczki klubowe, a pozostałe zawodniczki to
uczennice niebiorące udziału w rozgrywkach klubowych.
Sosnowiecka drużyna po wygraniu rozgrywek grupowych w ścisłym
finale pokonała gimnazjum z Nowego Sącza 20-15 i zdobyła złoty
medal. Dodatkowym trofeum było zdobycie mVP turnieju, czyli
miano najlepszej zawodniczki, przez Aleksandrę Wojtalę, która już
wcześniej została powołana do kadry Polski rocznika 2000 i latem
będzie uczestniczyć w przygotowaniach do przyszłorocznych
mistrzostw europy kadetek. KP

W holeNDeRSkim AlmeRe oDByły Się
miStRzoStWA euRoPy SeNioRóW
W FightiNg-u i W Ne WAzA. BuDoWlANi
SoSNoWiec WRócili z tej imPRezy z 5
meDAlAmi.

Zło to, a tym sa mym ty tuł Mi strza Eu ro py, w Fi -
gh ting zdo by ły: Mar ty na Bie roń ska w wa -
dze 55 kg i Agniesz ka Ber gier w wa dze 49 kg.
Brą zo we krąż ki wy wal czy li: w wa dze 85 kg Ma -
te usz Du ran, w wa dze +95 kg Ra fał Riss. Dru -
gie go dnia w Ne Wa za na sza za wod nicz ka, Ju -
sty na Sit ko, w wa dze + 70 kg, wy wal czy ła srebr -
ny me dal. KP

Budowlani na pudle

Budowlani nie zwalniają tempa. Tym razem błysnęli podczas mistrzostw Europy.

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Na resz cie. Po sied miu la tach spę -
dzo nych w II li dze pił ka rze Za głę -
bia awan so wa li na za ple cze eks -
tra kla sy. W me czu koń czą cym
zma ga nia se zo nu 2014/2015 so -
sno wi cza nie zre mi so wa li 0:0
z Pusz czą Nie po ło mi ce i z dru gie -
go miej sca w ta be li wy wal czy li
bez po śred ni awans! No wy se zon
li go wy za in au gu ru ją w pierw szy
week end sierp nia, ale już w po ło -
wie lip ca me czem z Ur su sem
War sza wa roz pocz ną wal kę
w zma ga niach Pu cha ru Pol ski.

Za głę biu przed ostat nim me -
czem do szczę ścia po trzeb ny był
punkt. So sno wi cza nie 7 czerw ca
w upal ne po po łu dnie nie for so wa -
li tem pa, na po cząt ku da li się wy -
szu mieć go ściom, a po tem spo -
koj nie pro wa dzi li grę i w peł ni
kon tro lo wa li to, co dzia ło się
na bo isku. Po koń co wym gwizd -
ku pił ka rze, sztab szko le nio wy
oraz wła dze klu bu, a przede
wszyst kim ki bi ce mo gli wresz cie
krzyk nąć: „Ma my pierw szą li gę”!

– Chcia łem po dzię ko wać
wszyst kim za wod ni kom, ca łej ka -
drze za wkład, ja ki wło ży li przez
te 14 me czów. Przy po mi nam,
że 14 spo tkań pod rząd nie prze -
gra li śmy, a to się chy ba li -
czy – mó wił Ro bert Sta nek, któ ry
po pierw szym wio sen nym me czu
prze gra nym z Oko cim skim Brze -
sko za stą pił na tre ner skiej ław ce
Mi ro sła wa Smy łę i wspól nie z Ar -
tu rem Der bi nem i To ma szem Łu -
czyw kiem po pro wa dził ze spół
do awan su. Jak tu taj przy cho dzi -
łem w 2011 ro ku, wia do mo by ło
w ja kiej sy tu acji fi nan so wej znaj -

do wał się klub. Wszy scy na nas
po ło ży li kre skę, że na pew no
spad nie my. Po wie dzia łem, że
nie! I się utrzy ma li śmy. Moi ko le -
dzy się za kła da li mię dzy so bą, że
spad nie my. Po wie dzia łem, że nie!
Że ten klub w cią gu 3-4 lat zro bi
awans. I to mi da je jesz cze więk -
szą wia rę do jesz cze więk szej pra -
cy w tym klu bie, bo ten klub to
jest hi sto ria pił ki noż nej – do dał
kil ka chwil po za koń cze niu me -
czu Sta nek, któ ry w no wym se zo -
nie ze spo łu jed nak nie po pro wa -
dzi. – To de cy zja Ro ber ta. Chcia -
łem, że by da lej pro wa dził ze spół
po awan sie, ale już na kil ka ty go -
dni przed koń cem li gi tre ner za po -
wie dział, że na wet je śli zro bi
awans, to chciał by się sku pić
na pod no sze niu swo ich kwa li fi ka -
cji, a jed no cze śnie być przy ze -
spo le. Dla te go też na dal bę dzie
pra co wał z bram ka rza mi, a jed no -
cze śnie bę dzie peł no moc ni kiem
za rzą du do spraw spor to wych
i trans fe ro wych. Tre ne rem zo stał
Ro mu ald Szu kie ło wicz, po ma gać
mu bę dą Ar tur Der bin i To mek
Łu czy wek oraz oczy wi ście Ro -
bert – po wie dział Mar cin Ja ro -
szew ski, pre zes klu bu, któ ry kil ka
chwil po wy wal cze niu awan su
przy znał: – Nie spo dzie wa łem się,
że by cie pre ze sem to ta kie ob cią -
że nie emo cjo nal ne. Od za wsze
czuję się czę ścią te go klu bu, ale to
prze szło mo je wy obra że nia.
Na awans za wsze skła da się su ma
umie jęt no ści i szczę ścia. Mie li -
śmy fart wio sną, ale nie pomógł -
by nam, gdy by nie upór i kon se -
kwen cja tej dru ży ny.

So sno wi cza nie po krót kich
urlo pach już roz po czę li przy go to -

wa nia do no we go se zo nu. Wia do -
mo, że żad nych re wo lu cji w skła -
dzie nie bę dzie. Z klu bem po że -
gna li się Sła wo mir Jar czyk, Da -
wid Ku tar ba, Ma te usz Wrze sień
i Ka mil Za lew ski. W ka drze nie
ma tak że Sło wa ka Mi cha ła Far -
ka sa, któ ry ma od po wia dać
za po wsta ją cą dru ży nę re zerw.
Nie pew na jest przy szłość Ja ku -
ba Ara ka, któ ry po do brym se -
zo nie po je chał na obóz z Le gią
War sza wa. Na chwi lę obec ną je -
dy ną no wą po sta cią w klu bie jest
Sło wak Mar tin Pri bu la, skrzy dło -
wy, któ ry wio sną w bar wach Li -
ma no vii Li ma no wa zdo był 11
bra mek w 15 me czach oraz dwaj
gra cze z Flo ty Świ no uj ście,
obroń ca Łu kasz So ło wiej oraz
po moc nik To masz Mar -
gol. – Krę go słup dru ży ny jest,
mam na dzie ję, że po wzmoc nie -
niu bę dzie my dys po no wać ka drą,
któ ra z po wo dze niem po wal czy
w tym de biu tanc kim se zo -
nie. I li ga to oczy wi ście wyż sze
wy ma ga nia, nie tyl ko spor to we,
ale tak że fi nan so we. Z wła dza mi
mia sta je ste śmy w sta łym kon -
tak cie, oczy wi ście ca ły czas wal -
czy my o pie nią dze od spon so -
rów. Mu si my dzia łać z gło wą
i tak też chcę pro wa dzić ten klub.
Naj waż niej sze, że w koń cu uda -
ło nam się wy rwać z tej II li gi.
Po tym se zo nie II li ga ja wi mi się
ja ko mor dę ga, ba gno i coś nie -
prze wi dy wal ne go. Żad nej aspi ru -
ją cej dru ży nie nie ży czę tam
grać, bo zmie rzy się w nie -
wdzięcz nej li dze – do dał Ja ro -
szew ski.

Ra do ści z awan su do I li gi nie
kry je tak że pre zy dent So snow ca

Ar ka diusz Chę ciń ski. – Za ufa li -
śmy pił ka rzom i jak wi dać, się
opła ca ło. Ta dru ży na ma cha rak -
ter, nieraz po ka za ła, że wal czy
do ostat nich se kund. Te raz bu du -
je my dru ży nę na I li gę i już dziś
wszyst kich ki bi ców za pra szam
na Sta dion Lu do wy. Na każ dy
mecz, bo ki bi ce mu szą wie dzieć,
że nie tyl ko przy cho dzi się
na ostat ni mecz. Oso bi ście ja ko
wiel ki ki bic Za głę bia cie szę się,
że nasz klub w koń cu awan so wał
bo II li ga to nie jest miej sce dla
na sze go klu bu. Miej sce Za głę bia
jest w eks tra kla sie i mam na dzie -
ję, że w nie da le kiej przy szło ści
tak się sta nie. Wła dze klu bu,
sztab szko le nio wy są od po wie -
dzial ni za spra wy spor to we, a my
za bie ra my się za sta dion, oczy wi -
ście wszyst kie kwe stie bę dzie my
kon sul to wać z miesz kań ca mi So -
snow ca. Awan sem ży je ca łe mia -
sto i nikt nie jest mi w sta nie
wmó wić, że pił ka noż na nie jest
naj waż niej szym spor tem na świe -
cie, a na pew no w So snow -
cu – pod kre śla pre zy dent.

Sosnowieccy piłkarze opuścili czeluście II ligi

I liga, I liga Zagłębie!
zagłębie Sosnowiec 2014/2015
34 mecze, 58 punktów, 15-13-6,
Bramki 53:37

oNi WyWAlczyli AWANS
Bramkarze
Szymon Gąsiński (w) 9/0
Wojciech Fabisiak 16/0
Mateusz Matracki 10/0
obrońcy
Konrad Budek 17/1
Michal Farkaš 5/0
Sławomir Jarczyk 17/0
Arkadiusz Koprucki (w) 9/0
Radosław Kursa (j) 15/0
Daniel Kutarba 8/0
Krzysztof Markowski 30/2
Jovan Ninković 15/1 
Marcin Sierczyński 30/0
Pomocnicy
Sebastian Dudek 33/2
Grzegorz Fonfara (w) 9/0
Miłosz Kozak (j) 10/0
Łukasz Matusiak 33/5 
Przemysław Mizgała 21/5
Dawid Ryndak 31/1 
Tomasz Szatan 28/2
Hubert Tylec 30/7 
Mateusz Wrzesień 27/5
Kamil Zalewski.  8/0
Konrad Zaradny 11/0
Napastnicy
Jakub Arak 34/17
Piotr Giel (j) 15/2
Patryk Mularczyk 3/0
Łukasz Tumicz 27/2
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Radość piłkarzy Zagłębia nie miała końca.
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Młode zawodniczki powróciły z Gdańska w blasku złota.
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Nad szedł bło gi czas wa ka cyj -
nych eska pad. Jed ni wy ru sza ją
w gó ry, in ni bez tro sko „wy sma -
ża ją się” na pa tel niach nad mor -
skich plaż lub za ży wa ją orzeź -
wia ją cych ką pie li po śród je zior -
nych szu wa rów. Są i ta cy, któ rzy
wy bie ra ją się na peł ne przy gód
lub peł ne „olin klu zo we go” le niu -
cho wa nia eg zo tycz ne wy pra wy.
Rów nież w na szym mie ście mo -
że my na tknąć się na odro bi nę eg -
zo ty ki i nie cho dzi tu taj je dy nie
o słyn ne so sno wiec kie eg zo ta -
rium, czy o ty leż sym pa tycz ne go
co pło chli we go kan gu ra z mi ni
zoo w Ka zi mie rzu Gór ni czym....

Na ma pie sto li cy Za głę bia
Dą brow skie go do strzec moż -
na wie le in try gu ją cych nazw,
a wśród nich kil ka o brzmie niu
dość eg zo tycz nym. Ma my za tem
ta kie pe reł ki jak Czar ne Mo rze,
Ba la ton, trzy Pe ki ny, Taj wan,
nie co za po mnia ne Abi sy nię
i Bra zy lię.

Tym cza sem zaj mij my się
dwo ma pierw szy mi...

Czar ne Mo rze po cząt ko wo
zwa ne Pust ko wiem, po wsta ło ja -
ko przy sió łek śre dnio wiecz nej
wsi Po rąb ka. W cza sach gdy
Krzysz tof Ko lumb od kry wał

Ame ry kę (1492 r.), ist nia ło tu taj
kil ka cha łup. By ła to ty po wo le -
śna osa da za gu bio na po śród
prze past nych ostę pów Pusz czy
Pa kosz ni cy. Do mo stwa po bu do -
wa no na nie wiel kim wznie sie niu
ze wsząd oto czo nym ba gna mi
i mo kra dła mi. To pie li ska te wy -
peł nia ła czar na, tor fo wa wo da,
od któ rej ko lo nia za po ży czy ła
swą na zwę. Dzi siej sze Czar ne
Mo rze jest naj bar dziej na za chód
wy su nię tą czę ścią Ka zi mie rza
Gór ni cze go – re jon ulic: Fre dry,
Bro niew skie go, Ja sień skie go
i No wej. W po bli skim le sie na -
dal moż na na tknąć się na ba jor -
ka z wo dą czar ną jak wę giel
z po bli skiej ko pal ni.

Staw po wy ro bi sko wy Ba la ton
jest ma low ni czo po ło żo ny w le -
sie po mię dzy Juliuszem, a uli cą
Macz kow ską. Na zwa po cho dzi
od ośrod ka wy po czyn ko we go,
któ ry zbu do wa no tu taj w la -
tach 70-tych. Ośro dek był wła -
sno ścią Ko pal ni Wę gla Ka mien -
ne go „Kli mon tów”, na stęp nie
„Czer wo ne Za głę bie”. W cza -
sach świet no ści funk cjo no wa ła
tu taj przy stań i ką pie li sko.
Miesz kań cy mo gli ko rzy stać
z wy po ży czal ni ka ja ków, ro wer -

ków wod nych i ża gló wek. W po -
bli skim le sie wznie sio no drew -
nia ną wia tę z prze zna cze niem
na or ga ni zo wa nie ognisk i im -
prez in te gra cyj nych. Bu dow la ta,
przy po mi na ją ca nie co „pra sta re
gro dzi sko”, z no stal gią by wa
wspo mi na na przez daw nych
uczest ni ków hucz nych bie siad,
któ re sie tu taj od by wa ły... w la -
tach 90-tych, gdy za bra kło spon -
so ra w po sta ci ko pal ni, ośro dek
pod upadł i prze stał funk cjo no -
wać.

Dzi siaj w bu dyn ku daw ne go
ośrod ka dzia ła re stau ra cja, zaś
sam staw jest do słow nie ob le ga -

ny przez węd ka rzy. Ba la ton to
rów nież osto ja ptac twa wod ne -
go, ide al ne miej sce na ro dzin ne
spa ce ry, po ło żo ny z da la
od miej skie go zgieł ku przy cią ga
złak nio nych ci szy i odro bi ny
spo ko ju. Być mo że w nie da le -
kiej przy szło ści bę dzie moż -
na do je chać tu taj... ko lej ką wą -
sko to ro wą. Ale to już zu peł nie
in na hi sto ria. 

Tekst i zdję cia: Ar tur Pta siń ski 

Cen trum In for ma cji Miej skiej
w So snow cu, tel. 32 265 60 04, 
e -ma il: a.pta sin ski@um.so sno wiec.pl 

Balaton? A może Czarne Morze?

W dniach 8-13 czerw ca gim na zja li ści
z trzech so sno wiec kich szkół prze by -
wa li w Dziw no wie, gdzie w ra mach
współ pra cy part ner skiej z gminą Dziw -
nów bra li udział w pro jek cie „Aka de -
mia Ta len tów”. Mło dzież ry wa li zo wa -
ła ze swo imi ró wie śni ka mi w kon ku -
ren cjach spor to wych i w róż nych
dzie dzi nach wie dzy.

Pro jekt „Aka de mia Ta len tów”
stwo rzo ny w ra mach współ pra cy part -
ner skiej z gminą Dziw nów po le ga
na wza jem nej wy mia nie mło dzie -
ży. – Pro jekt za kła da let nie przy jaz dy
mło dzie ży z So snow ca do Dziw no wa

i wy jazd mło dzie ży znad mo rza
do So snow ca pod czas fe rii zi mo wych.
W tym ro ku za pro si li śmy do współ -
pra cy szko ły z Ostrów Gór ni czych,
Ma czek i Ju liu sza (ZSO nr 6, ZSO
nr 11 i ZSO nr 10) – tłu ma czy Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.

Pod czas te go rocz ne go wy jaz du
mło dzież każ de go dnia ry wa li zo wa ła
w roż nych konkurencjach (in te lek tu -
al nych, spor to wych oraz zręcz no ścio -
wych). By ły wy ści gi ka ja ka mi, pa int -
ball, wi zy ta w Par ku Mi nia tur, pa tro -
sze nie ryb oraz prze jażdż ka ku trem
ry bac kim. KP

Uczniowie z sosnowieckich szkół w Dziwnowie

Ak cja „Czas na Pik nik”, or ga ni -
zo wa na przez lo kal nych przed -
się bior ców i urzęd ni ków, ru szy -
ła w nie dzie lę w Par ku Sie lec -
kim, 14 czerw ca i od ra zu
zy ska ła sze ro kie gro no zwo len -
ni ków. Wspól ne bie sia do wa nie,
od po czy nek i za ba wa od by wa ją
się w po bli żu szko ły mu zycz nej
i ogród ka jor da now skie go. Pik -
ni ko wy roz kład jaz dy w skró cie
to: kaw ka, śnia dan ko, le ża czek,
ko cyk. – To świet ny po mysł

na spę dze nie nie dzie li w to wa -
rzy stwie ro dzi ny i przy ja ciół.
Moż na po pro stu od po cząć
na świe żym po wie trzu, w do bo -
ro wym to wa rzy stwie, pić świe żą
ka wę, czy tać książ ki i po pro stu
do brze się ba wić – mó wi Ma rek
Ku ja wa w So snow ca, któ ry
z przy ja ciół mi wy brał się na pik -
nik do Par ku Sie lec kie go. 

– Wsta li śmy ra no i po sta no wi -
li śmy przyjść z dzieć mi, któ re
jak wi dać, świet nie się ba wią

i nie na rze ka ją na nu dę. Wzię li -
śmy do dat ko wo gry plan szo we
i sprzęt spor to wy, więc spo koj -
nie bę dzie my „pik ni ko wać”
do sa me go obia du – stwier dzi ła
An na Ja rzą bek. 

Miesz kań cy twier dzą zgod -
nie, że wspól ne bie sia do wa nie
to strzał w dzie siąt kę. – Park to
bar dzo przy jem ne miej sce
na spę dze nie dnia. Uma wia my
się te raz co ty dzień ze zna jo my -
mi i spę dza my ra zem czas, od -
po czy wa jąc po ty go dniu pra cy.
Na urlop i wy jazd wa ka cyj ny
jesz cze mu si my po cze kać.
W ten spo sób jed nak ma my
cho ciaż kil ka go dzin od de chu
w cza sie week en du – przy zna -
ła Ma ria So wiń ska. 

Pik nik bę dzie od by wał się
w każ dą nie dzie lę mię dzy go dzi -
ną 9.00 a 15.00. Dla uczest ni ków
pik ni ku lo kal ni pro du cen ci przy -
go to wa li m.in. pro duk ty zdro wej
żyw no ści, do mo we wy pie ki, pie -

czy wo, chłod ną le mo nia dę, kur -
to sze i za głę biow skie za pie kan ki
oraz świe że wa rzy wa i owo ce.
Po nad to dla miesz kań ców przy -
go to wa no wy god ne le ża ki, a tak -
że za ję cia spor to we czy jo gę oraz
atrak cje i kon kur sy dla naj młod -
szych. Wśród wy staw ców, któ rzy
ser wu ją lo kal ne przy sma ki i aro -
ma tycz ną ka wę, znaj du ją się
m.in. Am M niam, Ato do bre!, Bi -
stro na Głów nej, Za pie kar nik,
Wy pie kar nia, John Le mon, Cof -
fe Van, Fa bry ka Kur to sza, Ka to
Ge la to, Do jo Su shi, Noś Koń ski
Włos, Ma nu fak tu ra Nie ba nal na,
Pa ni Nit ka, Fun to we ar by Mar -
ta Aka de mia Za głę bia. Ak cja
jest tak że pro mo wa na na pro fi lu
na Fa ce bo oku, gdzie moż na śle -
dzić ko lej ne edy cje, prze czy tać
ko men ta rze i opi nie oraz zo ba -
czyć zdję cia. W Par ku Sie lec kim
pik nik bę dzie or ga ni zo wa ny co
ty dzień, w nie dzie lę, do koń ca
wrze śnia. SK

Coraz więcej mieszkańców niedzielę spędza…  w Parku Sieleckim 

Czas na piknik,  biesiadowanie i odpoczynek 
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Po nad ty siąc za wod ni ków z 25 kra jów weź mie udział w XVII Świa to -
wych Let nich Igrzy skach Po lo nij nych, któ re od bę dą się w dniach od 2
do 8 sierp nia na te re nie na sze go wo je wódz twa, w tym w So snow cu.

Ry wa li za cja w ra mach Świa to wych Let nich Igrzysk Po lo nij nych od by -
wać się bę dzie w na szym re gio nie w So snow cu, Ryb ni ku, Wo dzi sła wiu
Ślą skim i Cho rzo wie.

– Za pra sza my miesz kań ców na sze go mia sta i oko lic do ki bi co wa nia
spor tow com w So snow cu w dniach 5 i 6 sierp nia. Za wo dy bę dą od by wa -
ły się na sta dio nie lek ko atle tycz nym przy alei Mi rec kie go, kom plek sie
spor to wym przy Kre so wej oraz w ha lach spor to wych przy uli cy Że rom -
skie go i Ba czyń skie go. W tych dniach w na szym mie ście bę dzie tak że
funk cjo no wa ła wio ska olim pij ska – mó wi Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy -
dent So snow ca.

Na te re nie na sze go mia sta to czyć się bę dzie ry wa li za cja w na stę pu ją -
cych dys cy pli nach: lek ko atle ty ka, pił ka noż na, sza chy oraz te nis sto ło wy.
In au gu ra cja im pre zy od bę dzie się 2 sierp nia na Sta dio nie Miej skim
w Ryb ni ku, a za koń cze nie za pla no wa no w Par ku Ślą skim w Cho rzo wie.

Or ga ni za to rzy za pra sza ją do współ pra cy wo lon ta riu szy. Chęt ni bę dą mu -
sie li wy ka zać się za an ga żo wa niem i su mien ną pra cą. W za mian za to we zmą
udział w wy jąt ko wym wy da rze niu o za się gu mię dzy na ro do wym, mo gąc ak -
tyw nie i twór czo spę dzić czas. Wo lon ta riu sze bę dą mie li też moż li wość na -
wią za nia kon tak tów z Po lo nią z ca łe go świa ta. Dla wo lon ta riu szy prze wi -
dzia no wy ży wie nie oraz za kwa te ro wa nie w biu rach ho te lo wych, a za swo -
ją pra cę otrzy ma ją oni za świad cze nie o wo lon ta ria cie. Wię cej in for ma cji
oraz for mu larz zgło sze nio wy znaj du je się na stro nie www.rmks.ryb nik.pl.
Wię cej o sa mych igrzy skach na stro nie in ter ne to wej www.igrzy ska let -
nie.wspol no ta pol ska.org.pl SK

Sosnowiec gospodarzem Igrzysk
Polonijnych

Uczniowie wzięli udział w projekcie „Akademia Talentów”.

Pikniki będą organizowane do końca września. 
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Sylwia Kosman

Zna my już te go rocz nych lau re atów na -
gród mia sta w dzie dzi nie kul tu ry i spor -
tu. Na gro dy zo sta ły wrę czo ne lau re -
atom 12 czerw ca pod czas uro czy stej ga -
li w sa li wi do wi sko wo -kon cer to wej
„Mu za”. Go spo da rza mi wie czo ru by li
człon ko wie „Ka ba re tu Mło dych Pa -
nów”, któ rzy po pro wa dzi li te go rocz ną
ga lę z lek ko ścią i spo rą daw ką do bre go
hu mo ru. Gwiaz dą im pre zy był ze spół
Fa ir We ather Friends, je den z te go rocz -
nych lau re atów. 

Tra dy cyj nie w dzie dzi nie kul tu ry
lau re aci na gra dza ni są za ca ło kształt
twór czo ści oraz za upo wszech nia nie
kul tu ry, na to miast w dzie dzi nie spor tu
wrę cza ne są na gro dy w ka te go rii „Tre -
ner Ro ku” oraz „Spor to wiec Ro ku”.
W tym ro ku wrę czo no tak że na gro dy
w ka te go rii „Spor to wa Na dzie ja Ro -
ku 2014”. 

Ar ty stycz ną na gro dę za ca ło kształt
twór czo ści otrzy mał Jó zef Ma kal, zna ny
i ce nio ny fo to graf. 

Jó zef Ma kal, któ ry uro dził się 1927
r., przy go dę z fo to gra fią roz po czął
po dru giej woj nie świa to wej. Przez wie -
le lat pra co wał ja ko fo to graf w re dak cji
„Dzien ni ka Za chod nie go”, a je go zdję -
cia by ły tak że pu bli ko wa ne w pra sie
świa to wej. 

Dru gą na gro dę w tej sa mej ka te go rii
zdo był Je rzy Lu cjan Woź niak, po eta,

pro za ik i ese ista. Pu bli ko wał wier sze m.
in. w „Po ezji”, „Mie sięcz ni ku Li te rac -
kim”, „Pi śmie Li te rac ko -Ar ty stycz -
nym”, „Ak cen cie”, „Ślą sku”, „Po gra ni -
czach” czy „To po sie”. 

Z ko lei ar ty stycz ną na gro dę za naj -
lep sze osią gnię cia w da nym ro ku otrzy -
mał ze spół Fa ir We ather Friends, któ ry
po wstał w Cze la dzi na po cząt ku 2011
ro ku. Twór czość gru py jest in spi ro wa -
na współ cze sną elek tro ni ką i mu zy ką

ta necz ną lat 70 i 80. Ze spół two rzą: Ma -
ciek By wa lec – per ku sja, pa dy per ku -
syj ne, Pa weł Cyz – gi ta ra ba so wa, in -
stru men ty kla wi szo we, Ma te usz Ze gan –
gi ta ra, pro duk cja, Mi chał Ma ślak – głos,
tek sty, gi ta ra. Ich zna ko mi cie przy ję ta
pły ta EP Ec lec tic Pi xels (wyd. wła -
sne 2012 r.) otwo rzy ła im dro gę na naj -
waż niej sze let nie fe sti wa le, czy li Co ke
Li ve, dwu krot nie Ope ner oraz Free
Form. Na po cząt ku 2014 ro ku ze spół

pod pi sał kon trakt pły to wy z War ner
Mu sic Po land. W ubie głym ro ku mu zy -
cy wy da li al bum „Hur ri ca ne Days”.

Lau re ata mi mia sta w dzie dzi nie
spor tu zo sta li Ar tur Pió ro, To masz Ha -
łat, Piotr Ko ko sza i Piotr So sul ski. 

Ar tur Pió ro zo stał na gro dzo ny w ka -
te go rii „Spor to wiec Ro ku 2014”. Jest
wy bit nie uzdol nio nym 24-let nim nie sły -
szą cym pły wa kiem, któ ry po sia da
w swej ko lek cji po nad 300 me da li z za -

wo dów róż nej ran gi. Usta no wił 347 re -
kor dów Pol ski i 4 re kor dy świa ta osób
nie sły szą cych. Obec nie przy go to wu je
się do Mi strzostw Świa ta, któ re od bę dą
się w tym ro ku w San An to nio. Tyl ko
pod czas ostat nich Mi strzostw Eu ro py
w 2014 r. w Ro sji zdo był 7 me da li. 

To masz Ha łat zo stał „Tre ne rem Ro -
ku 2014”. Jest tre ne rem pił ki noż nej,
pa sjo na tem, spo łecz ni kiem. W 2013 ro -
ku ja ko tre ner po pro wa dził re pre zen ta -
cję Pol ski wy cho wan ków Do mów
Dziec ka do zwy cię stwa w Mi strzo -
stwach Świa ta, a rok póź niej pod czas
ko lej nych mi strzostw pro wa dzo ny przez
nie go ze spół wy wal czył sre bro. Piotr
Ko kosz i Piotr So sul ski zo sta li na gro -
dze ni w ka te go rii „Spor to wa Na dzie ja
Ro ku 2014”. 16-let ni Piotr Ko ko sza jest
za wod ni kiem Klu bu Spor to we go „Bu -
dow la ni” So sno wiec, człon kiem ka dry
na ro do wej Pol skie go Związ ku Ju -
do oraz Pol skie go Związ ku Ju -Jit su.
Zdo był zło ty me dal Mi strzostw Eu ro py
Ju nio rów w ju -jit su ro ze gra nych w 2014
ro ku w Szwe cji. Z ko lei Piotr So sul ski
to 15-let ni sza bli sta Za głę biow skie go
Klu bu Szer mier cze go i zwy cięz ca tur -
nie jów o Pu char Pol ski w róż nych ka te -
go riach wie ko wych. Zdo był zło ty me -
dal in dy wi du al nie i dru ży no wo pod czas
Mi strzostw Pol ski Mło dzi ków ro ze gra -
nych w 2014 ro ku w Ka to wi cach.
Wszyst kim lau re atom ser decz nie gra tu -
lu je my!

Nagrody Miasta Sosnowca w dziedzinie Kultury i Sportu rozdane!

Gratulacje dla laureatów

Mu ral „So sno wiec kie po dwór ko
z żół tą warszawą” na tyl nej ścia -
nie ka mie ni cy przy ul. 3 Ma ja 11
w So snow cu, któ ry zo stał od sło -
nię ty 17 czerw ca, wzbu dza co -
raz wię cej po zy tyw nych emo cji
i ko men ta rzy miesz kań ców
i przy jezd nych. – Jest po pro stu
ory gi nal ny, a żół ta war sza wa
przy po mi na sta re, do bre cza sy
dzie ciń stwa i bar dzo do brze się
ko ja rzy – uwa ża Adam Kuś
z So snow ca. To pierw szy ta ki
mu ral w mie ście. Przed sta wia
żół tą warszawę, którą kil ka lat
te mu na ma lo wał pro fe sor Ja cek
Ry ka ła. 

Tak na praw dę w ory gi na le,
na ob ra zie, znaj du ją się… dwie
warszawy. – Ob raz na ma lo wa -
łem kil ka lat te mu, a pod mu ral
nie co zmie ni łem pro jekt. Obec -

nie ten ob raz znaj du je się u pry -
wat ne go ko lek cjo ne ra… w Ka -
ta rze – zdra dził Ja cek Ry ka ła. 

Dla cze go warszawa? – Bo
w sa mym cen trum znaj du je się
uli ca War szaw ska, tuż obok,
a po za tym mam ol brzy mi sen -
ty ment do te go sa mo cho -
du – stwier dził pro fe sor. 

Po mysł po wsta nia mu ra lu za -
ini cjo wał Pa weł Du sza, dy rek tor
Mu zeum w So snow cu, któ ry
zna lazł od po wied nią ścia nę
o im po nu ją cych roz mia rach. To
ścien ne ma lo wi dło ma oko -
ło 150 me trów kw. – Już ja kiś
czas te mu za uwa ży łem kil ka
miejsc w So snow cu, któ re war to
by by ło ozdo bić te go ty pu pra -
ca mi. W pierw szej ko lej no ści
po my śla łem o tej wła śnie ścia -
nie i wy bór padł na po cho dzą ce -

go z So snow ca, pro fe so ra Jac ka
Ry ka łę. Pro fe sor wy brał ob raz
ze sta rą żół tą warszawą. Stwier -
dzi łem, że jest to ge nial ny po -
mysł, by ob raz prze nieść
na ścia nę. To pierw szy te go ro -
dza ju mu ral w mie ście. Ory gi -
nal ny ob raz prze nie sio ny na
ścia nę – mó wi Pa weł Du sza. –
Te raz ma rzy mi się, by co ro ku
po wsta wa ły te go ty pu re ali za cje
na róż nych ścia nach w mie ście. 

Nad mu ra lem pra co wał oso -
bi ście pro fe sor i dwaj je go asy -
sten ci z uczel ni, Alek san der Ko -
ze ra i Mi łosz Wnu kow ski. – To
pierw sza mo ja przy go da te go ty -
pu w ży ciu i na praw dę war to by -
ło – stwier dził Ja cek Ry ka ła,
dzię ku jąc swo im asy sten tom
i wszyst kim oso bom za an ga żo -
wa nym w pro jekt. Ar ty stom
dzię ko wał tak że pre zy dent mia -
sta. – Chciał bym twór com bar -
dzo ser decz nie po dzię ko wać,
szcze gól nie pa nu pro fe so ro wi,
za ory gi nal ny po mysł i za to, że
uda ło się go zre ali zo wać –
stwier dził na da chu trans for ma -
to ra, za któ rym znaj du je się mu -
ral, Ar ka diusz Chę ciń ski. Na da -
chu za gra ła gru pa Le gend of Ka -
zi mierz, za ło żo na przez
absol wen tów Aka de mii Mu -
zycz nej w Kra ko wie i spe cja li zu -
ją ca się w tra dy cyj nej mu zy ce
Ży dów asz ke na zyj skich i mu zy -
ce Bał ka nów. Każ dy z uczest ni -
ków im pre zy mógł tak że prze je -
chać się zwyż ką i z bli ska po dzi -
wiać wy ko na ny mu ral. SK

So sno wiec kie po dwór ko i żół ta warszawa… na ul. 3 Ma ja 11

Pierw szy ta ki mu ral 

arc UM w Sosnowcu
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Oryginalny obraz został przeniesiony na ścianę budynku. 

Tegoroczni nagrodzeni laureaci.
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Po zio mo: 1 – ubo ga for ma cja ro ślin na z mcha mi i po ro sta -
mi, 5 – taj ny agent, 8 – gem ma, 9 – do wło sów lub pa znok -
ci, 10 – przy rząd do czysz cze nia lu fy, 11 – tłuszcz w pły -
nie, 12 – po dwó rze, plac oto czo ny wa ła mi, 14 – opie kun ka
dzie ci, 16 – Tro ja, 17 – ma te riał pal ny w mio ta czach, 19 – bo gi -
ni prze zna cze nia w mi to lo gii grec kiej, 21 – du ża kość lub
broń, 22 – mia ra pa pie ru, 25 – ob cią że nie, 28 – tchórz,
29 – przed miot, 30 – o zdra dzo nym mał żon ku, 32 – prze ło żo -
ny klasz to ru, 34 – brą zu lub ka mie nia łu pa ne go, 35 – je zio ro
w Pusz czy Rom nic kiej na gra ni cy z Ro sją, 36 – zaj mu je się bu -
do wą Zie mi, 37 – imię Ja now skiej, 38 – elek tro nicz ny to np.
dys kiet ka, 39 – na rzę dzie uży wa ne do ope ra cji czasz ki.

Pio no wo: 1 – ko bie ca po stać z „Pa na Ta de usza”, 2 – ga dał
do ob ra zu, 3 – wy raz utwo rzo ny z pierw szych zgło sek lub li ter
in nych wy ra zów, 4 – po jazd lą do wo -wod ny, 5 – tra wia sta for -
ma cja ro ślin na, 6 – do za bi ja nia much, 7 – prze śla dow ca Smur -
fów, 13 – znaw ca ję zy ka i kul tu ry Kra ju Kwit ną cej Wi -
śni, 15 9– na wle ka nie, 18 – ro śli na wod na z ro dzi ny grzy bie nio -
wa tych, 20 – pra cu je pod wo dą, 23 – rdzen ny miesz ka niec Au -
stra lii, 24 – ro śli na przy pra wo wa i lecz ni cza, 26 – daw ne miej sce
scha dzek mło dzie ży na po dwór ku, 27 – w pa rze z la secz -
ką, 28 – fi gu ra gim na stycz na lub moc ny sznu rek, 31 – cięż ki,
wy trzy ma ły koń po cho dzą cy z Fran cji, 33 – psze ni ca lub owies.

Rozwiązanie krzyżówki nr 6/2015 – EDUARDO MENDOZA – LEKKA KOMEDIA
Na gro dy otrzy mu ją: Izabella Guzek, Katarzyna Polaczkiewicz oraz Ireneusz Świerkot z Sosnowca. 
UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.                                  

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 

KUPON
krzyżówka nr  7

✂

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym
dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które prosimy
przesyłać do 31 lipca  pod adres redakcji: 
41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11.

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

Jedyne takie miejsce, gdzie radość rozjaśnia nawet
najbardziej pochmurny dzień.
Głów ną bo ha ter ką po wie ści jest Maj ka, któ ra na gle
znaj du je się w fa tal nej sy tu acji ży cio wej. Zdra dzo -
na i po rzu co na przez mę ża, sa ma mu si wy cho wy -
wać na sto let nią cór kę. Nie ra dzi so bie ze spła tą kre -
dy tu, przez co ko mor nik chce ode brać im dom. Ca -
ły świat wa li jej się na gło wę… Maj ka po sta na wia
więc wy je chać w Su de ty, do uro cze go Ma low ni cze -
go. Z da la od wszyst kie go chce za sta no wić się
nad przy szło ścią. Czy w Ma low ni czem Maj ka od -

zy ska upra gnio ny spo kój? Czy jej
cór ka Ma ry sia za akli ma ty zu je się
w zu peł nie ob cym jej miej scu?
Czy obie od naj dą upra gnio ne szczę -
ście i mi łość?
„Uro czy sko” to po wieść peł na hu mo ru i cie pła. Po -
ka zu je, że nie za leż nie od trud nych ży cio wych do -
świad czeń, każ dy mo że od na leźć szczę ście. Do sko -
na ła książ ka do czy ta nia w let nie wie czo ry na ta ra -
sie, a tak że świet nie spraw dzi się ja ko lek tu ra
wa ka cyj na. 

Magdalena Kordel

Uroczysko (Wyd. ZNAK)

Opo wieść o ko bie cie, któ ra nie ba ła się ma rzyć.
„Ma rze nie Łu cji” to no wa opo wieść au tor ki be st -
sel le ro wej „Obiet ni cy Łu cji”. Głów na bo ha ter ka
jest o krok od re ali za cji swo je go naj więk sze go ma -
rze nia – stwo rze nia szczę śli wej ro dzi ny u bo ku To -
ma sza. Nie ste ty, w ży ciu czę sto by wa tak, że ma -
rze nia speł nia ją się w zu peł nie in ny spo sób, niż się
te go spo dzie wa my. Z po wo du prze dłu ża ją cej się
roz łą ki wi zja ślu bu roz wie wa się jak mgła. Wów -

czas w Ró ża nym Ga ju po ja wia się
ta jem ni czy ma larz i pro po nu je Łu cji
na ma lo wa nie jej por tre tu. Ta przyj -
mu je je go pro po zy cję. Mię dzy ko bie tą i męż czy zną
two rzy się szcze gól na re la cja, któ rą trud no im zlek -
ce wa żyć. Łu cja mu si na uczyć się wal czyć o swo je
ma rze nia oraz o to, by zna leźć w so bie si łę do zna -
le zie nia in nych ście żek, gdy do tych cza so we oka żą
się nie do prze by cia. 

Dorota Gąsiorowska

Marzenie Łucji (Wyd. ZNAK)

Opo wieść o ży ciu w naj bo gat szym i naj bar dziej
opre syj nym kró le stwie świa ta.
Opo wieść o ży ciu Sul ta ny, wnucz ki sau dyj skie go kró -
la i za ra zem żo ny sau dyj skie go księ cia. Hi sto ria ko -
bie ty, któ ra mi mo wiel kie go bo gac twa i uprzy wi le jo -
wa nia, ni gdy nie za zna ła praw dzi wej wol no ści.
Miesz ka w kra ju, w któ rym pra wa i oby cza je zmie -
nia ją ko bie ty, na wet te wy wo dzą ce się z kró lew skie -
go ro du w nie wol ni ce. Dzie je się to od wie lu lat i trwa
da lej, na wet w XXI wie ku. Książ ka to hi sto ria z ży -
cia sa mej Sul ta ny oraz jej zna jo mych ko biet – Fa ti my,
któ rej mąż chce ode brać dzie ci, oskar żo nej o cza ry
Sza dy, Fa rii, mło dej Sau dyj ki pod da nej ob rze za niu,

a tak że dwóch dziew czy nek – Da lal
i Amal, nę ka nych i za bi tych przez
wła snych oj ców. „Łzy księż nicz ki” to
książ ka na pi sa na przez ame ry kań ską dzien ni kar kę,
a pry wat nie, przy ja ciół kę Sul ta ny, Je an Sas son, któ rej
za ujaw nie nie ciem nych se kre tów naj bo gat sze go kró -
le stwa świa ta gro żo no arab skim wię zie niem. 
Jak na praw dę wy glą da ży cie ko biet w Ara bii Sau -
dyj skiej w XXI wie ku, w cza sach no wo cze sno ści
i in ter ne tu? Te go do wie my się, czy ta jąc opo wieść
o świe cie, wi dzia nym z per spek ty wy sau dyj skiej
księż nicz ki. Świe cie, w któ rym wol no ścią cie szą się
tyl ko męż czyź ni.

Jean Sasson

Łzy Księżniczki (Wyd. ZNAK)

Nagrody ufundowało Wydawnictwo ZNAK.

Pomóż pobić rekord! Kulturalne czwartki
w kinie „Helios”Tysiąc plecaków 

dla dzieciaków

NA Dużym ekRANie W NAjBliżSzym czASie
zoStANą WyśWietloNe:
2 lipca – Warsaw by night
9 lipca – ziarno prawdy
16 lipca – carte Blanche
23 lipca – Rejs
30 lipca – miasto 44
6 sierpnia – Wałęsa. człowiek z nadziei
13 sierpnia – Drogówka
20 sierpnia – Disco Polo
27 sierpnia – tajemnica Westerplatte

Dla naszych czytelników mamy do rozdania dwa
podwójne zaproszenia na każdy z seansów
w ramach programu „kultura Dostępna
w kinach”, do odbioru w naszej redakcji. red

„Kul tu ra Do stęp na w ki nach” to ak cja ki na ,,He -
lios”, któ ra ru szy ła 30 kwiet nia.

Co ty dzień, w każ dy czwar tek o godz. 18.00,
wy świe tla ne bę dą pol skie fil my w ra mach ogól -
no pol skie go pro jek tu pt. ,,Kul tu ra Do stęp na”.
Głów ny mi or ga ni za to ra mi pro jek tu są Na ro do -
we Cen trum Kul tu ry oraz Mi ni ster stwo Kul tu -
ry i Dzie dzic twa Na ro do we go wraz z ca łą sie -
cią kin He lios w Pol sce. Pro jekt skie ro wa ny jest
do wszyst kich, któ rzy ko cha ją pol skie fil my
i chcie li by zo ba czyć je w roz sąd nej ce nie. Bi le -
ty na se an se w ra mach „Kul tu ry Do stęp nej”
kosz tu ją je dy nie 10 zł. 

Ru szy ła ak cja „Po da ruj tor ni ster”, or ga ni zo wa -
na przez Ca ri tas Die ce zji So sno wiec kiej.

W ze szłym ro ku pod czas ak cji ze bra no 663
tor ni stry dla dzie ci z ubo gich ro dzin na ko lej ny rok
szkol ny. W tym ro ku or ga ni za to rzy pla nu ją po bi -
cie re kor du i ze bra nie 1000 tor ni strów, skąd na zwa
te go rocz nej ak cji „Ty siąc ple ca ków dla dzie cia -
ków”! Koszt jed ne go ple ca ka to 20 zło tych. Ak cja
po trwa do koń ca lip ca. Tor ni stry tra fią do Pa ra fial -
nych Ze spo łów Ca ri tas, któ re pro wa dzić bę -
dą II etap ak cji – „Tor ni ster Pe łen Uśmie chów”,
zbie ra jąc przy bo ry szkol ne i pod ręcz ni ki, aby wy -
peł nić ple ca ki po brze gi, a na stęp nie z po mo cą pe -
da go gów szkol nych po da ru ją peł ne ple ca ki naj bar -
dziej po trze bu ją cym dzie ciom. Dzie ci do sta ną
w peł ni wy po sa żo ne tor ni stry, do sto so wa ne do ich
wie ku i po trzeb. Kam pa nia „Po da ruj Tor ni ster”
wpi su je się w ogól no pol ską kam pa nię „Tor ni ster
pe łen Uśmie chów”, or ga ni zo wa nej przez Ca ri tas
w ca łej Pol sce. 

Szcze gó ło we in for ma cje moż na zna leźć
na stro nie: www.po da ruj tor ni ster.pl. Na stro nie
in ter ne to wej znaj du je się rów nież licz nik, dzię -
ki któ re mu wia do mo, na ile ple ca ków prze ka -
za no już fun du sze. red
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HO RO SKOP
RAK (22.06. – 22.07.) – Tego lata wreszcie
uda Ci się spełnić wszystkie wakacyjne
marzenia. Czekają Cię dwa miesiące
podróży i odpoczynku. Nie rozleniwiaj się
jednak zbytnio, gdyż od września
będziesz musiał wrócić do rzeczywistości.
Samotne raki w te wakacje nie będą
szukać towarzystwa na siłę. Docenisz, że
w samotności znacznie lepiej się
odpoczywa.
LEW (23.07. – 23.08.)– Czas wakacyjny
od zawsze należał do lwów. Dużo słońca,
plażowanie oraz nocne wypady
na miasto to Twój żywioł. Tegoroczne
wakacje mogą być dla Ciebie szczególnie
udane, gdyż ostatnio przestałeś narzekać
na samotność. Odpocznij sobie,
a dodatkową pracę, o której rozmyślasz
od jakiegoś czasu, przełóż na jesień.
PANNA (24.08. – 22.09.)– Nie daj się
dłużej prosić i daj się namówić
na zagraniczną wycieczkę. W przeciwnym
razie do końca życia marzenie o spacerze
po włoskiej plaży zostanie tylko
marzeniem. Samotnym pannom przez
cały sierpień wyjątkowo będzie sprzyjało
szczęście. Uważaj jednak na przypadkowe
znajomości, bo mogą okazać się
niebezpieczne.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Ostatnie
zmiany w życiu prywatnym sprawią, że
w te wakacje będziesz wyjątkowo
aktywny. Nie przesadzaj jednak, aby
energii nie zabrakło Ci również
na najbliższe miesiące, w których może
okazać się przydatna. Ktoś bliski
potrzebuje Twojej pomocy, ale boi się
do tego przyznać. Rozejrzyj się wokół
o kogo chodzi, zanim będzie za późno.
SKORPION (23.10. – 21.11.) –
Tegoroczne wakacje postanowisz spędzić
bardzo oszczędnie. Nie oznacza to jednak,
że dwa miesiące spędzisz w domu.
Rodzina bardzo ucieszy się z dwóch
tygodni na działce za miastem. Wasze
relacje ostatnio osłabły, ale podczas
wyjazdu wszystko wróci do normy.
Samotne skorpiony miłości postanowią
szukać w najbliższym otoczeniu. Może się
to okazać dobrym pomysłem.
STRZELEC (22.11. – 21.12.)–Szef docenił
Twoje starania i wreszcie dostaniesz
awans. Niestety, wiąże się to z tym, że
wakacyjne plany musisz odwołać. Nie
przejmuj się jednak, z pewnością wszyscy
będą Ci zazdrościć, gdy zimą odbijesz
sobie stracony urlop w ciepłych krajach.
Twoja druga połówka szykuje dla Ciebie
niespodziankę. Zastanów się, z jakiej to
okazji, aby nie sprawić jej przykrości
i również coś zaplanuj. 
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.)–
Odwiedzi Cię rodzina z daleka. Ich pobyt
jednak znacznie się przedłuży, co
znacznie wpłynie naTwój nastrój. W pracy
czeka na Ciebie mnóstwo dodatkowych
zajęć ze względu na sezon urlopowy.
Niestety, na odpoczynek możesz liczyć
dopiero we wrześniu. 
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Uważasz, że
zeszłoroczne wakacje były najgorszymi
w życiu? Uważaj, bo te nie będą lepsze.
Bądź ostrożny, bo niebezpieczeństwa
czekają na Ciebie na każdym kroku.
Poprawi się za to znacznie Twoja sytuacja
finansowa. Nieoczekiwany spadek,
a może wygrana w lotto? Przekonasz się
o tym już pod koniec sierpnia. 
RYBY (19.02. – 20.03.) – Wraz
z ukochanym te wakacje postanowicie
spędzić inaczej niż zwykle. Postawicie
na zwiedzanie, a nie jak zwykle
na leniuchowanie. Tak aktywny sposób
spędzania wolnego czasu obojgu wam
przypadnie do gustu. Poprawią się też
wasze relacje. Zaczniecie nawet rozmyślać
o powiększeniu rodziny. 
BARAN (21.03. – 19.04.)– Ze względów
finansowych postanowisz szukać
drugiego zajęcia. Okaże się to jednak
trudniejsze niż myślałeś. Samotne barany
odczują bardzo duże zainteresowanie
wśród płci przeciwnej. Wykorzystaj to
i spędź miło wakacje. Odezwie się
do Ciebie również stara miłość. Być może
stare uczucie odżyje na nowo? 
BYK (20.04. – 22.05.)– Ostatnio zrobiłeś
się wyjątkowo marudny. Przeszkadzać Ci
będzie dosłownie wszystko. Twoi znajomi
zaczną już tracić cierpliwość i nawet nie
dostaniesz propozycji wspólnego
wyjazdu pod namiot. Dopiero wtedy
zdasz sobie sprawę, że Twoje ostatnie
zachowanie było okropne. Z braku
lepszych zajęć wakacyjne wieczory
zaczniesz spędzać jedynie
w towarzystwie lampki wina i książki. 
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Niestety,
spełnił się najgorszy scenariusz i w te
wakacje zostajesz w domu. Nie bój się
zasugerować drugiej połówce, że jeśli
chce, aby wasz budżet się powiększył, ona
również musi zacząć pracować. Odwiedzi
Cię dawny przyjaciel. Uważaj jednak i nie
daj się wciągnąć w żadne interesy.
Potrzebujesz stabilności, a nie kolejnych
kłopotów. red
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FilmoWe PoRANki ze ScooBy-Doo WyłączNie
W NieDzielę
„SCOOBY-DOO! WAKACJE Z DUCHAMI” GODZ. 10: 30
Aminacja, od 4lat, Polska, 70min 
kultuRA DoStęPNA WyłączNie W czWARtek
„ZIARNO PRAWDY” GODZ. 18: 00
Thriller, od 15lat, Polska, 110min
Filmy tygoDNiA:
„TERMINATOR: GENISYS” 10.00*, 10.15**, 13.00, 19.00 
Thriller/Science-Fiction/Akcja, od 15lat, USA, 120min,
NAPISY
* wyłącznie w niedzielę
** z wyjątkiem niedzieli
„3D TERMINATOR: GENISYS” 16.00, 21.45 
Thriller/Science-Fiction/Akcja, od 15lat, USA, 120min,
NAPISY
„DZIEWCZYNA WARTA GRZECHU” 21.30*
Komedia, od lat 15, USA, 94min, NAPISY
* z wyjątkiem czwartku

Filmy DlA Dzieci:
„MINIONKI” 9.30, 10.00*, 10.30**, 11.30, 13.30, 14.30, 
Animacja, b/o, USA, 91min,
DUBBING 15.30, 17.30***, 18.30, 19.30***, 20.30
* wyłącznie w piątek
** z wyjątkiem piątku i niedzieli
*** z wyjątkiem czwartku
„3D MINIONKI” 12.30, 16.30 
Animacja, b/o, USA, 91min, DUBBING
„W GŁOWIE SIĘ NIE MIEŚCI” 11.00, 15.45, 18.00 
Animacja, b/o, USA, 101min, DUBBING
„3D W GŁOWIE SIĘ NIE MIEŚCI” 13.15, 20.15
Animacja, b/o, USA, 101min, DUBBING
W tym tygoDNiu RePeRtuARoWym FilmAmi
zAStRzeżoNymi Są:  
–,, 3D W GŁOWIE SIĘ NIE MIEŚCI””
– „3D MINIONKI”
– „3D TERMINATOR: GENISYS”

uWAgA! Dla naszych czytelników mamy 
14 pojedynczych zaproszeń do kina,

do odbioru w naszej redakcji.

Moja przygoda w kosmosie 
Aż 8315 uta len to wa nych uczniów wzię ło udział
w XIII edy cji Mię dzy na ro do we go Kon kur su Pla -
stycz ne go „In ne Spoj rze nie”. Jest to re kor do wa
licz ba uczest ni ków w hi sto rii so sno wiec kie go pro -
jek tu. Uro czy stość pod su mo wa nia te go kon kur su
od by ła się 12 czerw ca w Ze spo le Szkół Mu zycz -
nych w So snow cu. Im pre zie to wa rzy szy ła wy sta -
wa po kon kur so wa prac lau re atów. W tym ro ku te -
mat prze wod ni kon kur su „Mo ja przy go da w ko -
smo sie” za chę cił do przy go to wa nia prac uczniów
z ca łej Pol ski oraz z 19 państw Eu ro py, Azji
i Afry ki. Po raz pierw szy na de sła no pla stycz ne re -
ali za cje z Pa ki sta nu, Turk me ni sta nu, Cy pru i Re -
pu bli ki Po łu dnio wej Afry ki. Grand prix zdo -
był 19-let ni Ching Yee Ng z Hong Kon gu. 

Wer ni saż uświet nił wy stęp wo kal ny Zu zan ny
Py ci, na uczy ciel ki mu zy ki w SP nr 10 i wo ka list -

ki oraz dzie ci z Ze spo łu Wo kal ne go „STO KROT -
KI” z OPP nr 1. 

Na uro czy stość tra dy cyj nie licz nie przy by li lau -
re aci z ca łej Pol ski, a tak że z za gra ni cy, z Ulia now -
ki na Ukra inie oraz z Trzyń ca w Cze chach. Go ść mi
ho no ro wy mi uro czy sto ści by li Zbi gniew By szew ski,
peł no moc nik pre zy den ta mia sta. ds. edu ka cji i na -
czel nik Wy dzia łu Edu ka cji oraz rad ny Ra dy Miej -
skiej w So snow cu, Ste fan Woj now ski. Pra ce oce nia -
ło ju ry w skła dzie: Mar ta La chor -Wi niar ska – prze -
wod ni cza, Iwo na Wa las, Grze gorz Skrzy pek oraz
przed sta wi cie le Ra dy Ro dzi ców OPP nr 1.

Pro jekt jest re ali zo wa ny przez Ogni sko Pra cy
Po zasz kol nej nr 1 w So snow cu pod ho no ro wym
pa tro na tem Pol skie go Ko mi te tu Na ro do we go
UNI CEF oraz pre zy den ta So snow ca, Ar ka diu sza
Chę ciń skie go. SK

Po RAz kolejNy W WAkAcje W SoSNoWcu Nie zABRAkNie
kiNA letNiego. tym RAzem „Filmy PoD chmuRką” BęDzie
możNA ogląDAć W liPcu NA PlAcu StuleciA oRAz W SieRPNiu
NA góRce SRoDulSkiej. W Sumie zoBAczyć BęDzie możNA
18 FilmóW.

O tym, ja kie fil my bę dą wy świe tla ne w tym ro ku, za de cy do wa li
miesz kań cy So snow ca, któ rzy gło so wa li w spe cjal nej son dzie
na miej skiej stro nie www.so sno wiec.pl. Naj wię cej gło sów zgro ma -
dził film Grand Bu da pest Ho tel. – To ko lej na edy cja Let nie go Ki -
na w So snow cu. La ta ubie głe po ka za ły, że ta ka for mu ła się spraw -
dzi ła, dla te go też rów nież w te wa ka cje fil my w ple ne rze bę dą wy -
świe tla ne. Ser decz nie za pra szam miesz kań ców So snow ca. Ofer ta
jest róż no rod na, za pew ne każ dy znaj dzie coś dla sie bie – pod kre -
śla pre zy dent So snow ca Ar ka diusz Chę ciń ski.

Se an se, za rów no na Pa tel ni, jak i na Gór ce, ma ją się roz po czy -
nać o godz. 19.00. Poniżej szcze gó ło wy roz kład fil mów. KP

18 seansów Letniego Kina Kolejna odsłona wakacyjnego grillowania

letNie kiNo
liPiec – NA PAtelNi
03.07  kingsman: tajne służby
04.07 życie Pi
10.07 moulin Rouge
11.07 czarny łabędź
17.07 Podziemny krąg
18.07 Diabeł ubiera się u Prady
24.07 marzyciel
25.07 gwiazd naszych wina
31.07 Skrzypek na dachu

SieRPień – góRkA śRoDulSkA
01.08 Avatar
07.08 grand Budapest hotel
08.08 Więzień labiryntu
14.08 X-men: Przeszłość, która
nadejdzie
15.08 casino Royale
21.08 udając gliniarzy  
22.08 zaginiona dziewczyna
28.08 Dzień Niepodległości
29.08 Braveheart

arc OPP nr 1

W tym roku na konkurs napłynęła rekordowa liczba prac. 

25 lip ca w Par ku Śro du la w So -
snow cu, od bę dzie się ko lej -
na edy cja Wa ka cyj ne go Gril lo -
wa nia. Pod czas trwa nia im pre zy
zo sta nie ro ze gra ny kon kurs
na naj lep szą po tra wę z gril la.

Aby wziąć udział w kon kur -
sie, na le ży przy nieść ze so bą
grill oraz pro duk ty do gril lo wa -
nia i wy peł nić zgło sze nie
przed roz po czę ciem kon kur su.
W tym kon kur sie mo gą brać
udział za wod ni cy in dy wi du al ni
i dru ży ny, za rów no ama to rzy,
jak i za wo do wi ku cha rze. Z re -
gu la mi nem kon kur su moż na się
za po znać na stro nie: www.so -
sno wiec.pl.

– Za pra szam ser decz nie
wszyst kich na Gór kę Śro dul ską.
Im pre za z ro ku na rok zy sku je
na po pu lar no ści. Mam nadzieję,
że w tym ro ku pad nie re kord fre -
kwen cji. Nie za brak nie po ka zów
ku li nar nych i do brej mu zy -
ki – za chę ca do wzię cia udzia łu
pre zy dent mia sta Ar ka diusz
Chę ciń ski.

Im pre zę po pro wa dzą Ane ta
Chwal ba i Re mi giusz Rącz ka.
O godz. 20.30 zaplanowano kon -
cert ze spo łu Wy rwa ni. Obok
har mo no gram im pre zy. KP

WA kA cyj Ne gRil lo WA Nie 2015
14.00 – re je stra cja uczest ni ków kon kur su na naj lep szą po tra wę z gril la
16.00 – start im pre zy
16.15 – kon kur sy i pro wa dze nie roz mów
17.30 – ku li nar ny kon kurs z przy mru że niem oka
18.00 – po kaz gril lo wa nia w wy ko na niu grze go rza ła pa now skie go
19.30 – oce na uczest ni ków kon kur su przez ju ry i mu zycz ny kon -
kurs „co jest gra ne”
20.00 – ogło sze nie wy ni ków kon kur su i roz da nie na gród
20.30 – kon cert ze spo łu Wy RWA Ni
22.00 – za koń cze nie im pre zy

w
w

w.rem
igiuszraczka.pl
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