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Obiecywany od prawie 30 lat basen zostanie wybudowany
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zagórzu.
W obiekcie znajdą się basen, basen rekreacyjno-rehabilitacyjny oraz
brodzik. Basen rekreacyjno-rehabilitacyjny będzie wyposażony
w masaże, gejzery, leżanki, siedziska z dyszami, a także tor do nauki
pływania. Inwestycja ma kosztować ponad 12 mln zł. Miasto
otrzyma dofinansowanie na budowę z Urzędu Marszałkowskiego
w wysokości ponad 3 mln zł.

Agnieszka Mierzejewska, lekkoatletka MKS-
MOS Płomień Sosnowiec, z czasem 2: 32.04 już
po raz drugi została mistrzynią Polski
w maratonie. 30-letnia zawodniczka udowodniła, że
jest najlepsza, ale nie udało jej się uzyskać minimum
kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich w Rio de
Janeiro. Liczy jednak, że uda jej się zakwalifikować
na igrzyska i pobiec na dystansie 10 km.

Dzień dziecka nie będzie trwał w Sosnowcu tylko
jeden dzień, ale przez prawie cały tydzień. Wielki
tydzień dziecka rozpocznie się już 26 maja i potrwa
do 1 czerwca! W programie wiele atrakcji
i wydarzeń dla najmłodszych: koncerty, pokazy,
zawody, warsztaty, bicie rekordu Guinnessa
w układaniu w ciągu monet jednozłotowych,
piknik, kino i wielkie czytanie bajek. Cel
najważniejszy to niezapomniana zabawa
i wspaniała przygoda. Więcej informacji można
znaleźć na stronie: www.tydziendziecka.pl. 
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Krzysz tof Po lacz kie wicz

Prze bu do wa dróg, ter mo mo der ni -
za cja i roz bu do wa m. in. szkół,
przed szko li, żłob ków oraz pla có -
wek kul tu ral nych.  To tyl ko kil ka
in we sty cji, któ re bę dą mo gły być
zre ali zo wa ne w naj bliż szych la -
tach w So snow cu. Pod czas kwiet -
nio wej se sji Ra dy Miej skiej rad ni
za ak cep to wa li pro po zy cję władz
mia sta w spra wie kre dy tu w Eu ro -
pej skim Ban ku In we sty cyj nym
na mak sy mal ną kwo tę 120 mln zł.

– Po trze bu je my zmian w na -
szym mie ście, wi dzi to chy ba każ -
dy miesz ka niec. Dro gi, przej ścia
pod ziem ne, ścież ki ro we ro we, ca -
ła miej ska in fra struk tu ra wy ma ga
zmian. Po dob nie jest ze szko ła mi
i przed szko la mi. Ma my ogrom ną
szan sę, aby na sze mia sto wy glą da -
ło jak na sto li cę Za głę bia przy sta -
ło – tłu ma czył rad nym przed gło -
so wa niem Ar ka diusz Chę ciń ski,
pre zy dent So snow ca. 

Środ ki z Eu ro pej skie go Ban ku
In we sty cyj ne go (EBI) moż -
na prze zna czyć tyl ko na roz bu do -
wę i inwestycje. W tej chwi li to czą
się już po stę po wa nia prze tar go we
do ty czą ce ter mo mo der ni za cji kil -
ku na stu so sno wiec kich szkół,

przed szko li, żłob ków oraz obiek -
tów kul tu ral nych i po mo cy spo -
łecz nej, a tak że bu do wy i roz bu do -
wy ma łych wę złów prze siad ko -
wych i łą czą cych je ście żek ro we -
ro wych. 

Zo bo wią za nia mia sta wy ni ka ją -
ce z wy emi to wa nia w po przed nich
la tach ob li ga cji wy no szą 163 mln
zł, na ko niec ro ku z pierw szą ra tą
kre dy tu z EBI bę dzie to 185 mln
zł. – Spła ta ob li ga cji jest zde cy do -
wa nie kosz tow niej sza, bo opro cen -
to wa nie wy no si 3,61%. W tej
chwi li co ro ku przez czte ry la ta
mu si my spła cić po 28 mi lio nów
zło tych. Dzię ki do brym ne go cja -
cjom z EBI opro cen to wa nie kre dy -
tu w tej chwi li wy no si je dy -
nie 1,75%. To naj ko rzyst niej sza
z moż li wych po ży czek – wy ja -
śnia  An na Ga bryś, skarb nik
miasta. War to pod kre ślić, że Eu ro -
pej ski Bank In we sty cyj ny przed
udzie le niem mia stu kre dy tu zba -
dał moż li wo ści kre dy to we So -
snow ca. Z ra por tu wy ni ka, że mia -
sto jest w do brej sy tu acji fi nan so -
wej i mo że so bie po zwo lić na kre -
dyt w kwo cie na wet do 400 mln zł.

Wła dze mia sta zde cy do wa ły się
naza cią gnię cie zo bo wią zań dowy -
so ko ści 120 mln zł w trzech tran -

szach: 41 mln zł (2016 rok), 50,5
mln zł (2017) i 28,5 mln zł w 2018
ro ku. – Są to mak sy mal ne kwo ty,
któ re mo gą wpły nąć nakon to mia -
sta. Na szym zda niem nie bę dzie
po trze by wy ko rzy sty wa nia ca łej
moż li wej su my, to spra wi, że kre -
dyt bę dzie osta tecz nie mniej -
szy – mó wi skarb nik miasta.

Kil ka lat wcze śniej dzię ki kre -
dy to wi z Eu ro pej skie go Ban ku
In we sty cyj ne go Dą bro wa Gór ni -
cza prze bu do wa ła ca ły od ci nek
DK 94. – My rów nież pla nu je my
roz bu do wę DK 94 w So snow cu
na wy so ko ści skrzy żo wa nia z uli -
cą Dłu go sza. To w tej chwi li naj -
bar dziej new ral gicz ny od ci nek
dro gi w So snow cu. W fa tal nym
sta nie jest uli ca 3 Ma ja, głów -
na dro ga prze bie ga ją ca przez
cen trum So snow ca. Cze ka nas
mnó stwo pra cy. Z jed nej stro ny
cie szę się, że de cy zja przy czy ni
się do roz wo ju mia sta i za dłu że -
nie bę dzie ma leć. Z dru giej stro -
ny dzi wi mnie za cho wa nie nie -
któ rych rad nych, któ rzy nie po -
pie ra ją tych dą żeń. Mam
nadzieję, że roz wój mia sta spra -
wi, że zmie nią zda nie. Bę dzie my
na to pra co wać – mó wił Ar ka -
diusz Chę ciń ski.

120 milionów złotych na rozwój Sosnowca

Przebiegająca przez centrum miasta ul. 3 Maja dzięki środkom z EBI zostanie zmodernizowana.

arc UM w Sosnowcu

Sosnowiczanie oddali hołd bohaterom i wspólnie świętowali
majowe rocznice. Koncert upamiętniający 95. rocznicę
wybuchu III powstania śląskiego przypomniał, że o przyłączenie Śląska
do Polski Zagłębiacy i Ślązacy walczyli razem. 6 maja przed Urzędem
Miejskim odbędą się na uroczyste obchody Dnia Strażaka, a 8 maja
w Parku Sieleckim będziemy świętować 71. rocznicę
zakończenia II wojny światowej. W parku pojawią się wozy bojowe,
moździerze, armaty i karabiny oraz grupy rekonstrukcyjne. str. 5
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MIASTO

Syl wia Ko sman

– Ze staw z pro jek to rem, któ ry wa -
ży oko ło 400 ki lo gra mów, zo sta nie
za mon to wa ny w spe cjal nej „win -
dzie” pod bal ko nem. Pra ce po -
trwa ją do koń ca ma ja – za po wia da
Mi chał Gó ral, dy rek tor Miej skie -
go Klu bu im. Ja na Kie pu ry w So -
snow cu, któ ry za rzą dza „Mu zą”. 

Ki no stu dyj ne za cznie dzia łać
w czerw cu i zgod nie z za po wie -
dzia mi se an se od by wać się bę dą
w czwart ki, dwa ra zy w mie sią -
cu. Przy naj mniej na po czą tek.
Je śli bę dzie du że za in te re so wa -
nie, nie wy klu czo ne, że se an se
bę dą or ga ni zo wa ne czę ściej.
W ki nie bę dzie moż na zo ba czyć
fil my ni szo we, stu dyj ne, pro jek -
cje am bit ne go ki na oraz sta re

pro duk cje, a w przy szło ści praw -
do po dob nie i fil my ko mer cyj ne. 

– Ki no w „Mu zie” to bar dzo do -
bry po mysł. W koń cu w tym miej -
scu przez la ta mie ści ło się ki no
i każ dy so sno wi cza nin był tu przy -
naj mniej raz w ży ciu. Za ska ku ją ce
by ło to, że po re mon cie i prze bu -
do wie po wsta ła wspa nia ła sa la
kon cer to wa, a o ki nie za po mnia -
no – przy zna je Piotr Oce tek z So -
snow ca. 

Seanse kinowe w„Muzie”
będą się odbywać dwa
razy w miesiącu. 

To nie je dy na zmia na w „Mu zie”.
Na ele wa cji ze wnętrz nej po ja wi
się no wy neon, któ ry za stą pi obec -

ny na pis „Mu za”. No we lo go
„Mu zy” mia sto za mó wi ło u wy -
bit ne go gra fi ka, prof. Ma ria -

na Osli slo, od lat zwią za ne go
z Aka de mią Sztuk Pięk nych
w Ka to wi cach. 

Za kup sprzę tu i je go za mon to wa -
nie bę dą kosz to wać oko ło278 tys. zł,
zcze go250 tys. zł naten cel prze zna -

czy ło mia sto, aresz tę środ ków do ło -
ży Miej ski Klub im. Ja naKie pu ry. 

Przed wie lu la ty „Mu za” by ła
jed nym z dwóch kin w re gio nie,
doktó rych pre mie ry fil mo we tra fia -
ły w pierw szej ko lej no ści. Rów nie
wiel ką po pu lar no ścią cie szy ło się
ka to wic kie Rial to. Do ki no wej tra -
dy cji „Mu zy” wła dze So snow ca
po sta no wi ły po wró cić w ubie głym
ro ku i za po wie dzia ły w li sto pa dzie
prze zna cze nie 250 tys. zł na za kup
pro jek to ra. Poza koń czo nej wubie -
głym ro ku prze bu do wie Sa la Wi do -
wi sko wo -Kon cer to wa „Mu za” dys -
po nu je wi dow nią na pra wie 500
miejsc: 296 miejsc znaj du je się
w dol nej czę ści sa li i 199 miejsc
na bal ko nie. Bi le ty na wy stę py
i kon cer ty, or ga ni zo wa ne w „Mu -
zie” sprze da ją się bły ska wicz nie.

Kino studyjne w „Muzie” już w czerwcu

Prezydent spotkał się z minister
edukacji narodowej

Jest dofinansowanie do basenu w Zagórzu

Nowoczesny zestaw kina cyfrowego będzie zamontowany w Sali Widowiskowo-Koncertowej „Muza”. Kino studyjne zostanie wyposażone w sprzęt przez
łódzką firmę Dcinex Polska, która wygrała przetarg. Umowa została podpisana kilkanaście dni temu. Dzięki temu mieszkańcy będą mieli okazję ponownie
chodzić na seanse filmowe, jak za dawnych lat, kiedy olbrzymią popularnością cieszyło się kultowe  kino „Muza”. 

sejmik wojewódzTwa przyjął „proGram
rozwoju Bazy sporTowej z uwzGlędnieniem
dofinansowania z minisTersTwa sporTu
i TurysTyki na 2016”. na liście pozyTywnie
zaopiniowanych wniosków jesT Budowa
Basenu przy zespole szkół
oGólnokszTałcących nr 5 w zaGórzu.

Bu do wa ba se nu przy uli cy Bo ha te rów Mon te
Cas si no by ła obie cy wa na przez wie le lat. – To
jed na z naj star szych i nie zre ali zo wa nych obiet -
nic wmie ście, ma chy ba30 lat. Nabu do wę ba se -
nu otrzy ma li śmy w su mie 3,1 mi lio na zło tych.

Na dal szu ka my in nych źró deł do fi nan so wa nia.
Bar dzo li czy my na wspar cie z Pań stwo we go
Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie peł no spraw -
nych. La da mo ment ogło si my prze targ na pro -
jekt bu dow la ny i wy ko naw stwo ba se nu – wy ja -
śnia Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.

Pie nią dze tra fią w trzech tran szach:
w 2016 r. – 250 tys. zł, w 2017 r. – po nad 1,2
mln zł, a w 2018 r. – po nad 1,6 mln zł.

Bu do wa ba se nu re ha bi li ta cyj ne go z funk -
cją spor to wą i za ple czem przy Ze spo le Szkół
Ogól no kształ cą cych nr 5 w So snow cu wy ce -
nia na jest na 12,4 mln zł.

Pły wal nia ma po wstać na wol nym te re nie
bo isk i te re nów zie lo nych, po mię dzy głów nym
bu dyn kiem szko ły a ul. Bo ha te rów Mon te
Cas si no. Po łą cze nie bu dyn ków bę dzie wmiej -
scu klat ki scho do wej i ko ry ta rza trzy kon dy -
gna cyj nej czę ści ist nie ją ce go bu dyn ku ZSO.

W skład pły wal ni ma ją wejść ba sen, któ -
re go głów na niec ka o wy mia rach 25x16,5 m
ma mieć osiem to rów, ba sen re kre acyj no -re -
ha bi li ta cyj ny oraz bro dzik. Ba sen re ha bi li ta -
cyj ny był by wy po sa żo ny w ma sa że, gej zer,
le żan ki, sie dzi ska z dy sza mi, a tak że tor
do na uki pły wa nia. KP

Nie ma środków na Kazimierz – obietnica rządu wciąż niespełniona
Trwa wymiana korespondencji na linii
prezydenT sosnowca arkadiusz chęciński –
premier rp BeaTa szydło w
sprawie kazimierza GórniczeGo i oBieTnic
składanych przez poprzedni rząd premier
ewy kopacz w czasie procesu likwidacji
osTaTniej kopalni w sosnowcu kwk
„kazimierz-juliusz”.

W po przed nim nu me rze „Ku rie ra” in for -
mo wa li śmy, że Kan ce la ria Pre ze sa Ra dy
Mi ni strów prze sła ła na rę ce pre zy den ta Ar -
ka diu sza Chę ciń skie go pi smo, w któ rym
prze ka za ła in for ma cję o prze ka za niu z re -
zer wy bu dże to wej pań stwa  środ ków fi nan -
so wych – cho dzi ło 250 tys. zł, kwo ta nie
zo sta ła przez Kan ce la rię ja sno okre ślo na.
W ślad za tym pi smem pre zy dent So snow -
ca po pro sił pre mier Be atę Szy dło w pi śmie

z 23 mar ca o in for ma cję, czy wspo mnia -
na wy żej kwo ta to wszyst ko, na co mia sto
mo że li czyć i czy miesz kań cy, któ rym rząd
pol ski de kla ro wał po moc, ma ją po trak to -
wać wy żej wy mie nio ną kwo tę ja ko za -
dość uczy nie nie za stra ty, ja kie po nio sła
dziel ni ca w związ ku z li kwi da cją ko pal ni.
Od po wiedź z Kan ce la rii Pre ze sa Ra dy Mi -
ni strów do tar ła już do Urzę du i nie ste ty,
nie są to do bre wia do mo ści. Se kre tarz Sta -
nu Pa weł Szrot na pi sał, że w chwi li obec -
nej na wię cej środ ków z re zer wy bu dże to -
wej pań stwa nie ma co li czyć. Pre zy dent
Ar ka diusz Chę ciń ski nie ukry wa roz cza ro -
wa nia i po raz ko lej ny zwró cił się z pi -
smem do szefowej rządu. – Po otrzy ma niu
ko re spon den cji by łem i je stem ne ga tyw nie
za sko czo ny, dla te go po raz ko lej ny po zwo -
li łem so bie prze słać pi smo do pa ni pre -

mier. Na pi sa łem m.in., że mia łem na dzie -
ję, że na sze pla ny oży wie nia i re wi ta li za -
cji gór ni czej dziel ni cy zo sta ną po trak to wa -
ne po waż nie, tak jak na sza wia ra w de kla -
ra cje rzą du, ale otrzy ma na od po wiedź
od Se kre ta rza Sta nu nie po zo sta wia złu -
dzeń. Pod kre ślam, że ja ko pre zy dent So -
snow ca upo mi nam się o re ali za cję obiet ni -
cy, któ ra zo sta ła zło żo na przez pol ski rząd
nie dy rek cji ko pal ni, nie mnie, ale żo nom
gór ni ków, któ rzy tra ci li miej sca pra cy. Po -
trzeb ne są de kla ra cje, za któ ry mi pój dą
kon kret ne dzia ła nia. Na ra zie ma my obiet -
ni cę, któ ra zo sta ła speł nio na w mi ni mal -
nym pro cen cie i pro blem, z któ rym ja ko
gmi na zo sta li śmy po zo sta wie ni sa mi so -
bie – pod kre śla pre zy dent, któ ry po raz ko -
lej ny za pro sił pa nią pre mier do sto li cy Za -
głę bia Dą brow skie go. KP

21 kwiet nia pre zy dent So snow ca
Ar ka diusz Chę ciń ski spo tkał się
z minister edukacji narodowej An ną
Za lew ską. W spo tka niu uczest ni czy -
li rów nież przed sta wi cie le sa mo rzą -
dów wo je wódz twa ślą skie go oraz
Związ ku Na uczy ciel stwa Pol skie go,
któ rzy wzię li udział w de ba cie
oświa to wej zor ga ni zo wa nej 15 mar -
ca w na szym mie ście.

– Prze ka za li śmy uwa gi oraz pro -
po zy cje do ty czą ce zmian wedu ka cji,
któ re wy pra co wa ne zo sta ły pod czas
na szej de ba ty oświa to wej. Roz mo wa
trwa ła po naddwie go dzi ny iprze bie -
ga ła w mi łej at mos fe rze. Po ru szy li -
śmy wie le wąt ków, oczy wi ście naj -
wię cej cza su po świę ci li śmy sze ścio -
lat kom. Pa ni mi ni ster za pew ni ła, że
do ta cje na sze ścio lat ki w przed szko -
lach bę dą zbli żo ne do sub wen cji
szkol nych. Jed no cze śnie do da ła, że
mi mo zmniej sza ją cej się licz by dzie -
ci sub wen cja bę dzie po zo sta wa ła
na tym sa mym po zio mie co obec nie.
War to pod kre ślić, że pa ni mi ni ster
bar dzo po zy tyw nie od nio sła się
do na sze go pro gra mu miej skie go
„Wspar cie na star cie”, któ ry za kła da
jed no ra zo wą wy pła tę w wy so ko -
ści500zł oraz pa kiet ba dań dla te go -
rocz nych pierwszoklasistów, któ rzy
roz pocz ną edu ka cję w szko le. Mam
na dzie ję, że wszyst kie de kla ra cje zło -
żo ne pod czas spo tka nia zo sta ną speł -

nio ne – po wie dział pospo tka niu pre -
zy dent So snow ca Ar ka diusz Chę ciń -
ski.

W trak cie spo tka nia roz ma wia no
m.in. na te mat zmian sys te mu wy na -
gra dza nia na uczy cie li i ewen tu al nych
pod wy żek. Jak pod kre śla ła mi ni ster
An naZa lew ska zwięk szo ny zo sta nie
nad zór pe da go gicz ny nad szkol nic -
twem nie pu blicz nym, pla no wa na jest
re for ma do sko na le nia za wo do we go
na uczy cie li, a tak że uszczel nie nie
sys te mu fi nan so wa nia szkol nic twa
nie pu blicz ne go dla do ro słych. Jed no -
cze śnie pa ni mi ni ster zde men to wa ła
do nie sie nia me dial ne do ty czą ce
szkol nic twa spe cjal ne go. Wbrew po -
ja wia ją cym się in for ma cjom nie jest
pla no wa na li kwi da cji kształ ce nia
zin te gro wa ne go i od dzie le nia
uczniów nie peł no spraw nych. Mi ni -
ster stwo de men tu je tak że in for ma cje
o li kwi da cji szkół za wo do wych.

Na za koń cze nie spo tka nia mi ni -
ster An na Za lew ska obie ca ła, że
w naj bliż szym cza sie od wie dzi So -
sno wiec.

Dzień póź niej wSej mie od by ła się
kon fe ren cja „Po waż nie o edu ka cji”.
De ba tę po dzie lo no natrzy pa ne le dys -
ku syj ne. Pierw szy znich – „Kra jo braz
po bu rzy, czy li kon se kwen cje cof nię -
cia re for my 6-lat ków” po pro wa dził
pre zy dent So snow ca Ar ka diusz Chę -
ciń ski. KP

W„Muzie” na początek będą wyświetlane filmy ambitne, niszowe i studyjne,
a w przyszłości niewykluczone, że i filmy komercyjne. 

Sylwia Gaim

W Kli mon to wie roz po czę ły się pra ce przy bu do -
wie sie ci ka na li za cyj nej i wo do cią go wej. Ro bo ty
w pierw szej ko lej no ści kon cen tru ją się na uli cy
Wró blew skie go oraz Do brzań skie go, aca ły pro jekt
obej mu je jesz cze uli ce Lom py, Za chod nią. Miar ki,
Su char skie go, Se by ły, Ba ta lio nów Chłop skich oraz
fragment uli cy Kra sic kie go. Pra wie na wszyst kich
uli cach po ja wi się no wa na wierzch nia.

– Ko lej ni miesz kań cy Kli mon to wa bę dą mie li
moż li wość pod łą cze nia swo ich do mów do sie ci
ka na li za cyj nej, re zy gnu jąc tym sa mym z uży wa -
nia szamb. Oprócz wy bu do wa nia ka na li za cji po -
pra wi się ja kość wo dy, po nie waż in we sty cja obej -

mu je prze bu do wę sie ci wo do cią go wej – tłu ma -
czy Mag da le na Po chwal ska, pre zes Re jo no we go
Przed się bior stwa Wo do cią gów i Ka na li za cji w So -
snow cu. Ca ła in we sty cja bę dzie kosz to wa ła 3 mln
zł i za koń czy się w grud niu te go ro ku.

To nie je dy ne miej sce w tej dziel ni cy, gdzie
moż na na tknąć się na pra ce zwią za ne z bu do wą
no wej in fra struk tu ry wod -kan. Od lip ca ubie głe -
go ro ku trwa bu do wa dzie wię ciu ki lo me trów sie -
ci za 6,6 mln zło tych. In we sty cja za koń czy się
naj praw do po dob niej w lip cu. Pra ce do ty czą ulic:
Kle eber ga, Wschod niej, Bra ter stwa Bro ni, Ku so -
ciń skie go, Środ ko wej i Źró dla nej. KP

Pod łącz się do sie ci. W Kli mon to wie. arc U
M

 w
 Sosnow

cu

Inwestycja będzie kosztować ok. 3 mln zł
i zakończy się w grudniu. 
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RADA MIEJSKA

30. sesja Rady Miejskiej

Tak dla kredytu i inwestycji 
Syl wia Ko sman

120 mi lio nów zło tych kre dy tu z Eu ro -
pej skie go Ban ku In we sty cyj ne go (EBI)
na re ali za cję in we sty cji za cią gnie mia -
sto So sno wiec. Ta ką de cy zję pod ję li
rad ni pod czas ostat niej se sji Ra dy
Miej skiej. Ten te mat wy wo łał go rą cą
dys ku sję i po dzie lił rad nych. Osta tecz -
nie po kil ku go dzi nach rad ni wpro wa -
dzi li punkt do ty czą cy za cią gnię cia kre -
dy tu do po rząd ku ob rad, a na stęp nie
wy ra zi li po par cie dla tej uchwa ły. 

Rad ni opo zy cji wnio sko wa li
o przed sta wie nie do kład nych da nych
i ana liz, pro po no wa nej umo wy kre dy -
to wej oraz wię cej cza su do na my słu. 

– Cho dzi tu o to, że by mieć moż li -
wość z peł ną od po wie dzial no ścią
przy dzie lić in we sty cjom so sno wiec -
kim 120 mi lio nów zło tych. Ta ką kwo -
tę przy 25 mi lio nach wol nych środ -
ków to mia sto zbie ra pięć lat. De cy du -
je my tu wię cej niż o ka den cji. Na -
praw dę moż na po pra co wać jesz cze
w wy dzia le, że by wszy scy mie li ja -
sność, za czym gło su ją. Le piej się dzi -
siaj wstrzy mać i nie ro bić te go, bo mo -
że my mieć po tem za rzut, że zro bi li -
śmy coś nie przy go to wa ni – mó wił
rad ny Ka zi mierz Gór ski (SLD), by ły
pre zy dent mia sta. Je go sta no wi sko po -
parł Ja cek Du dek, rad ny Pra wa i Spra -
wie dli wo ści. – Nikt nie mo że nam za -
rzu cić, że je ste śmy opo zy cją to tal ną.
Do tej po ry do wie dli śmy wie lo krot -
nie, że je ste śmy jak naj bar dziej opo zy -
cją kon struk tyw ną, ale waż ność te go
te ma tu i nie wy obra żal na kwo ta 120

mi lio nów zło tych po wo du je, że mu si -
my się przy chy lić do opi nii wy gła sza -
nych przez rad ne go Ka ro la Wi niar -
skie go czy rad ne go Ka zi mie rza Gór -
skie go i rów nież pro si li by śmy o po -
sze rze nie tej in for ma cji tak, aby śmy
mo gli na praw dę z peł nym prze ko na -
niem pod jąć tę de cy zję. To nie jest tak,
że je ste śmy prze ciw ni in we sty cjom.
Pro szę nas nie sta wiać w ta kiej sy tu -
acji – stwier dził Ja cek Du dek. 

Zo bo wią za nia mia sta wy ni ka ją ce
z wy emi to wa nia w po przed nich la tach
ob li ga cji wy no szą 163 mln zł, a na ko -
niec ro ku z pierw szą ra tą kre dy tu
z EBI bę dzie to oko ło 185 mln zł.
Spła ta ob li ga cji jest kosz tow niej sza,
bo opro cen to wa nie wy no si 3,61 pro -
cent, a opro cen to wa nie kre dy tu z EBI
w tej chwi li wy no si 1,75 pro cent.

– Dzi siej sza de cy zja spo wo du je od -
dłu że nie mia sta. Dzi siaj So sno wiec
jest za dłu żo ny na su mę 163 mln zł.
Ten kre dyt to li nia kre dy to wa. Bę dzie -
my z niej ko rzy stać w mo men cie,
w któ rym zo sta ną roz strzy gnię te prze -
tar gi i po ja wi się ta ki wy móg, że by
roz po cząć in we sty cję. Te pie nią dze
mo gą być prze zna czo ne tyl ko na in -
we sty cje miej skie. To nie są in we sty -
cje, któ re wy lo so wa li śmy w ko lek tu -
rze lot to, ale w czę ści jesz cze przy go -
to wa ne przez po przed nie wła dze.
Część zo sta ła roz bu do wa na, zmie nio -
na i po sze rzo na – prze ko ny wał pre zy -
dent Ar ka diusz Chę ciń ski. 

W su mie 15 osób za gło so wa ło za,
jed na oso ba by ła prze ciw, a osiem
wstrzy ma ło się od gło su.

Samorządy nie ogłaszają przetargów, bo prawo zamówień publicznych nie zostało zmienione na czas

Nie ma przetargów, więc nie ma zamówień, unijnej kasy i pracy

Rodzice prawie 30 procent sześciolatków podjęli decyzję, że czas rozpocząć naukę w szkole

Oświatowe roszady 

Dy rek ty wa unij na w za kre sie pra wa za mó -
wień pu blicz nych po win na zo stać wpro wa -
dzo na do pol skie go po rząd ku praw ne go
do 18 kwiet nia. Ale pra ce nad no we li za cją
usta wy wciąż trwa ją. Cho ciaż Pre zes Urzę -
du Za mó wień Pu blicz nych opu bli ko wał ko -
mu ni kat, w któ rym wska zu je wy tycz ne,
w ja ki spo sób po stę po wać do wej ścia w ży -
cie zmian w usta wie, to jed nak wąt pli wo ści,
jak prze pro wa dzić prze targ, nie prze sta ły się
mno żyć. Z te go wzglę du, że wsz czę cie po -
stę po wa nia o udzie le nie za mó wie nia pu -
blicz ne go mo że gro zić na li cze niem ko rekt
fi nan so wych, czy li po pro stu kar przez kon -
tro lu ją ce Urzę dy Mar szał kow skie, część

miast po sta no wi ło nie ku sić lo su i nie ogła -
szać prze tar gów. 

– Pro blem po le ga na tym, że wła ści wie
obec nie nie moż naogła szać prze tar gów, któ -
re prze kra cza ją su mę pię ciu mi lio nów eu ro
na pra ce bu dow la ne i 209 ty się cy eu ro, je śli
cho dzi o in ne za mó wie nia. Do ty czy to
zwłasz cza pro jek tów, któ re są współ fi nan so -
wa ne środ ka mi unij ny mi. Część miast prze -
sta ło ogła szać prze tar gi, jak naprzy kład Dą -
bro wa Gór ni cza, Ja worz no, Za brze czy Ru da
ślą ska. Sta ra li śmy się przed tą gra nicz ną da -
tą ogło sić jak naj wię cej prze tar gów, ale część
pro ce dur nie uda ło się uru cho mić – wy ja śnia
Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent mia -

sta. – Ta ka sy tu acja mo że spo wo do wać tyl -
ko za trzy ma nie fi nan so wa nia eu ro pej skie go,
a mi nę ły już dwa la ta no wej per spek ty wy fi -
nan so wej, pod czas któ rych nie wy da li śmy
wła ści wie żad nej zło tów ki, więc sy tu acja dla
sa mo rzą dów jest bar dzo trud na. Opóź nie nie
do ty czą ce wpro wa dze nia tych prze pi sów
mo że się przede wszyst kim od bić na kon dy -
cji fi nan so wej pol skich przed się biorstw, któ -
re li czy ły na no we kon trak ty i za mó wie nia,
a te raz mu szą prze trwać ten trud ny
okres – wy ja śnił pre zy dent. 

We dług wstęp nych za po wie dzi pra ce
nad usta wą ma ją zo stać za koń czo ne
przed wa ka cja mi. SK

Naj praw do po dob niej oko ło 504 sze ścio lat -
ków roz pocz nie na ukę w tym ro ku szkol -
nym w So snow cu w szko łach pu blicz nych
i nie pu blicz nych. To oko ło 30 pro cent
wszyst kich so sno wiec kich sze ścio lat ków.
Tak du ży pro cent to za słu ga sze ro ko za kro -
jo nej ak cji spo łecz nej, by sze ścio lat ki roz -
po czę ły edu ka cję w szko łach. Dzię ki de cy -
zji ro dzi com, uda się unik nąć ma so wych
zwol nień na uczy cie li w szko łach, któ rzy
od da ją w tym ro ku kla sy trze cie, a dla trzy -
lat ków w przed szko lach znaj dą się miej sca.
Te go rocz ni pierw szo kla si ści otrzy ma ją
od władz mia sta wy praw kę w po sta -
ci 500 zł w ra mach Pa kie tu Miesz kań ca
i pro jek tu „Wspar cie na star cie” i bę dą
uczyć się tak że w nie wiel kich li czeb nie kla -
sach. 

– Trud no jesz cze po dać osta tecz ne da -
ne, po nie waż ro dzi ce zmie nia ją zda nie

i jesz cze za pi su ją dzie ci do klas pierw szych,
ale je ste śmy za do wo le ni. To je den z naj -
wyż szych wy ni ków w Pol sce – mó wi Ar -
ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. 

W su mie w pierw szych kla sach bę dzie
się uczyć oko ło 648 uczniów – sze ścio lat -
ków, sied mio lat ków i ośmio lat ków. Ro dzi -
ce pra wie 70 sied mio lat ków zde cy do wa li
się na to, by ich dzie ci po zo sta ły po now nie
w pierw szej kla sie i nie ubie ga li się o pro -
mo cję do dru giej kla sy. W su mie ma po -
wstać 34 klas pierw szych. Po nad to w szko -
łach od wrze śnia ma funk cjo no wać 38 od -
dzia łów przed szkol nych. To uwal nia dzie -
siąt ki miejsc w przed szko lach. Nie ste ty,
na ra zie bra ku je miejsc w przed szko lach dla
trzy lat ków. 1193 trzy lat ków (na 1758
wszyst kich trzy lat ków w mie ście) zna la zło
swo je miej sca w przed szko lach, ale dla
oko ło 289 bra kło miejsc w przed szko lach

pu blicz nych. Obec nie trwa jed nak re kru ta -
cja uzu peł nia ją ca na 327 miejsc dla dzie -
ci 3-, 4-, 5- i 6-let nich, więc sta ty sty ki jesz -
cze się zmie nią. 

– Ze swej stro ny bar dzo dzię ku ję ro dzi -
com, na uczy cie lom i dy rek to rom szkół
za współ pra cę i du żą so li dar ność oraz od -
po wie dzial ność spo łecz ną ro dzi ców, któ rzy
po sta no wi li wy słać dzie ci sze ścio let nie
do pierw szej kla sy – pod kre śla Ar ka diusz
Chę ciń ski. 

Wy praw ka w wy so ko ści do 500 zł bę -
dzie wy pła ca na ro dzi com dzie ci, któ re roz -
po czy na ją edu ka cję w pierw szej kla sie,
po przed sta wie niu fak tur na za kup przy bo -
rów i ar ty ku łów szkol nych. Po do ko na niu
za ku pów ro dzi ce w se kre ta ria tach szkół bę -
dą we wrze śniu przed sta wiać fak tu ry do ku -
men tu ją ce wy dat ki, a wy pła ty środ ków na -
le ży spo dzie wać się w paź dzier ni ku. SK
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Cykl szko leń, warsz ta tów oraz na -
wią za nie kon tak tów z Ra da mi Se -
nio rów in nych miast to głów ne za -
ło że nia pro jek tu, w któ rym bę dą
uczest ni czyć człon ko wie Ra dy Se -
nio rów wSo snow cu. Pro jekt jest fi -
nan so wa ny z Fun du szu Ini cja tyw
Oby wa tel skich i zo stał przy go to -
wa ny przez Sto wa rzy sze nie
Aktywne Kobiety. 

– Obec nie trwa ją pra ce nad in -
for ma to rem dla se nio rów. Bę dzie -
my wnim za miesz czać in for ma cje,
któ re ma ją po ma gać lu dziom star -
szym do trzeć do in sty tu cji, któ rych
dzia łal ność skie ro wa na jest na po -
trze by se nio rów. W in for ma to rze
znaj dą się tak że re la cje zdzia łal no -
ści na szej Ra dy oraz bę dzie my
przed sta wiać na sze po my sły, ini -
cja ty wy i pla ny – mó wi Je rzy Lip -
niew ski, rzecz nik Ra dy Se nio rów. 

Jed ną zpierw szych bę dzie in for -
ma cja o zor ga ni zo wa niu przez rad -
nych -se nio rów kwe sty narzecz gro -
bu pierw sze go po wo jen ne go dy rek -
to ra Te atru Za głę bia – Jó ze fa Pel -
szy ka. Dzię ki de ter mi na cji rad nej
An ny Ro ze nau po wstał ko mi tet
podna zwą „Se nior”, uzy ska no zgo -

dę władz, pusz ki i wy dru ko wa no
na klej ki. – Ini cja ty wa ta, wzo rem
ak cji od lat pro wa dzo nych naza byt -
ko wych ne kro po liach miast wo je -
wódz kich, ma szan sę wpi sać się
na sta łe w ob cho dy so sno wiec kich
Dni Za dusz nych. Za pra sza my
wszyst kich do udzia łu w kwe ście
i li czy my nahoj ność miesz kań ców.
Chcie li by śmy wten spo sób uho no -
ro wać te go za słu żo ne go dla kul tu ry
i sztu ki mia sta czło wie ka. Bę dzie -
my zbie rać pie nią dze pod czas róż -
nych uro czy sto ści, wy da rzeń i im -
prez miej skich oraz na cmen ta -
rzach – wy ja śnia Jan Fi li pek, se kre -
tarz Ra dy Se nio rów. 

Do prze ka za nia środ ków na ten
cel bę dą za chę cać miesz kań ców:
Ha li na Zwa niec ka, Ur szu la Kacz -
mar czyk, Ha li na Pod gór ska, An -
na Ro ze nau, Alek san dra Sko czeń,
Ur szu la Szum niak, Jan Fi li pek, Je -
rzy Kar piń ski, Ire ne usz Świer kot
i Jó zef Krzy nó wek. Rad ni se nio rzy
uzy ska li już sto sow ne ze zwo le nie
pod nr 2016/1225/KS na prze pro -
wa dze nie zbiór ki. 

Ko lej ną oka zją do dzia ła nia jest
am bit ny miej ski pro gram pod na -

zwą „So sno wiec łą czy se nio -
rów” – se nior w Eu ro pie
w XXI wie ku”. Pro jekt bę dzie re -
ali zo wa ny w tym mie sią cu,
wdniach od10 do12 ma ja. Wpro -
jek cie udział we zmą na stę pu ją ce
mia sta part ner skie: Ce ar phil ly
(Wa lia), Les Mu re aux (Fran cja),
Ro uba ix (Fran cja), Et ter be ek (Bel -
gia) i oczy wi ście So sno wiec.
Udział w pro jek cie za de kla ro wa -
ło 15 rad nych Ra dy Se nio rów. 

– Ak tyw ność So sno wiec kiej
Ra dy Se nio rów prze ja wia się tak że
wna wią zy wa niu kon tak tów z ra da -
mi in nych miast. Wy bra li śmy się
na I Ogól no pol ski Kon gres Rad
Se nio rów, któ ry od był się25 kwiet -
nia oraz pod ję li śmy de cy zję oprzy -
stą pie niu do Ogól no pol skie go Po -
ro zu mie nia o Współ pra cy Rad Se -
nio rów. Za pra sza my rów nież
dowspół pra cy wszyst kie or ga ni za -
cje se nio ral ne mia sta So snow -
ca – pod su mo wał Je rzy Lip niew -
ski. 

Rad ni -se nio rzy dy żu ru ją wkaż -
dy po nie dzia łek w godz. od 11.00
do 13.00 w lo ka lu przy ul. War -
szaw skiej 9/110. SK

Uro czy stość z oka zji 76. rocz ni cy wy mor do wa nia
pol skich jeń ców wo jen nych w Ka ty niu, Mied no je,
Char ko wie i in nych miej sco wo ściach by łe go ZSRR
oraz 6. rocz ni cy ka ta stro fy smo leń skiej od by ła się 17
kwiet nia w pa ra fii pw. św. Jo achi ma w So snow cu -Za -
gó rzu. Ob cho dy zo sta ły zor ga ni zo wa ne przez: Ro dzi -
nę Ka tyń ską, NSZZ „So li dar ność” Kok sow nia JSW

KOKS S.A. i Ar ce lor Mit tal Po land SA oraz pa ra fię
pw. św. Jo achi ma w So snow cu -Za gó rzu. Po mszy
zło żo no kwia ty i wień ce pod ta bli cą upa mięt nia ją cą
ofia ry Zbrod ni Ka tyń skiej. W uro czy sto ści wzię li
udział m. in. za głę biow scy par la men ta rzy ści, pre zy -
dent So snow ca Ar ka diusz Chę ciń ski oraz so sno wiec -
cy rad ni. KP

Seniorzy rozwijają skrzydła
Uczcili pamięć ofiar zbrodni katyńskiej oraz
katastrofy smoleńskiej

Radni-seniorzy wykazują coraz większą aktywność. 
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W uroczystościach wzięli udział kombatanci, władze Sosnowca, zagłębiowscy
parlamentarzyści i mieszkańcy. 

Miej skie Przed się bior stwo Go -
spo dar ki Od pa da mi w So snow -
cu, dzia ła jąc w opar ciu o naj lep -
sze świa to we tren dy w bran ży
go spo dar ki od pa da mi, prze twa -
rza w sor tow ni 70 tys. ton od pa -
dów rocz nie, od zy sku jąc du że
ilo ści su row ców. Na ry nek wra -
ca ją: two rzy wa sztucz ne, me ta -
le, pa pier, szkło.

Jak mó wi Ja cek Ga im,
prezes zarządu MPGO: – Po -
dej mu je my przed się wzię cie,
któ re przy czy ni się do dal szej
mi ni ma li za cji skła do wa nia od -
pa dów. Je ste śmy w przeded niu
pod ję cia dzia łań zmie rza ją cych
do uru cho mie nia no wo cze snej
li nii do pro duk cji pa li wa al ter -
na tyw ne go RDF. 

Z ba la sto wej frak cji ener ge -
tycz nej, po uprzed nim sor to wa -
niu od pa dów ko mu nal nych,
uzy ska my od po wied nio roz -
drob nio ny su ro wiec, któ ry
po pro ce sie su sze nia bę dzie pa -
li wem wy ko rzy sty wa nym w ce -
men tow niach i elek tro cie płow -
niach – stwierdził prezes so sno -
wiec kiej spół ki. red

Pa li wo przy szło ści

Z so sno wiec kich od pa dów MPGO wy pro du ku je pa li wo
wy ko rzy sty wa ne w elek tro cie płow niach

Nowy biuletyn informacyjny, udział w dwóch projektach i kwesta na rzecz zasłużonego dyrektora Teatru Zagłębia

MPGO zamierza uruchomić nowoczesną linię do produkcji paliwa alternatywengo RDF. 

Ma jów ka w So snow cu jesz cze się
nie skoń czy ła. Za na mi ka pi tal ny
kon cert po świę co ny 95. rocz ni cy
wy bu chu III po wsta nia ślą skie -
go – „Pol ska w hoł dzie Po wstań -

com Ślą skim”. 3 ma ja przed Urzę -
dem za gra li m. in.: Dżem, My slo -
vitz i Miu osh. Kon cert miał przy -
po mnieć na szym miesz kań com, że
So sno wiec i ca łe Za głę bie Dą brow -

skie czyn nie po ma ga ło Ślą za kom
we wszyst kich trzech po wsta niach.
Wcze śniej zło żo no kwia ty pod po -
mni kiem Kon sty tu cji 3 Ma ja
przy al. Zwy cię stwa, a na stęp nie
w Ka te drze od by ła się msza za oj -
czy znę. 1 ma ja przy Trój ką cie
Trzech Ce sa rzy świę to wa no rocz -
ni cę wej ścia Pol ski do Unii Eu ro -
pej skiej. 6 ma ja za pra sza my
od godz. 15.00 na plac przed Urzę -
dem na uro czy ste ob cho dy Dnia
Stra ża ka. Na to miast w nie dzie lę
8 ma ja za chę ca my do przyj ścia
do Par ku Sie lec kie go. Od godz.
10.00 rozpoczną się po ka zy mi li -
tar ne, pod czas któ rych zo sta ną
pokazane wo zy bo jo we, czoł gi,
moź dzie rze, ar ma ty, ka ra bi ny, gru -
py re kon struk cyj ne, a wszyst ko to
w ra mach 71. rocz ni cy za koń cze -
nia II woj ny świa to wej. Uro czy sto -
ści ofi cjal ne od bę dą się nacmen ta -
rzu przy ul. Smut nej – grób zbio ro -
wy wo jen ny roz strze la nych przez
hi tle row ców4-6 wrze śnia1939 ro -
ku. Po czą tek godz. 11.00. KP

Majowe świętowanie
arc UM w Sosnowcu

Koncert „Polska w hołdzie Powstańcom Śląskim”
przypomniał o solidarności Zagłębiaków i Ślązaków. 

Zna my wy ni ki kon sul ta cji spo -
łecz nych w spra wie bu do wy Za -
głę biow skie go Par ku Spor to we -
go na Gór ce Śro dul skiej. Na py -
ta nie „Czy Two im zda niem
po wi nien po wstać Za głę biow ski
Park Spor to wy?” TAK od po wie -
dzia ło 4386 osób, NIE 904. 

W su mie od da no 5580 gło -
sów, w tym 290 nie waż nych.
Z 5290 gło sów waż nych na tak
by ło 4386 osób (83 proc.),
na nie 904 (17 proc.). Fre kwen -
cja wy nio sła nie ca łe 3 proc. Gło -

so wać moż na by ło w dniach 15
mar ca – 5 kwiet nia. Na tak głos
od da ło 3981 osób po wy żej 18
ro ku ży cia i 485 osób młod -
szych. Na nie  850 gło sów od da -
ły oso by po wy żej 18 ro ku ży cia
oraz 54 oso by młod sze. – Dzię -
ku ję wszyst kim, któ rzy wzię li
udział w kon sul ta cjach i od da li
swój głos. Fre kwen cja na pew no
nie jest ta ka, jak by śmy so bie te -
go ży czy li. Bę dzie my chcie li ten
trend w przy szło ści zmie nić,
czas po ka że, czy nam się to

uda – po wie dział pre zy dent So -
snow ca Ar ka diusz Chę ciń ski.

Te raz ko lej nym kro kiem bę -
dzie za mó wie nie pro jek tu w pra -
cow ni JSK Ar chi tek ci, któ ra wy -
gra ła kon kurs na kon cep cję Za -
głę biow skie go Par ku Spor to we -
go. Opra co wa nie do ku men ta cji
pro jek to wej po win no po trwać
oko ło ro ku.

Przy po mnij my, że w skład Za -
głę biow skie go Par ku Spor to we go
ma ją wejść sta dion, ha la oraz lo -
do wi sko. KP

Zielone światło dla budowy Zagłębiowskiego 
Parku Sportowego
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W Trójkącie Trzech Cesarzy świętowano wejście Polski do Unii Europejskiej. 

Po oficjalnych uroczystościach każdy mógł zmierzyć się z wartkim nurtem Przemszy.   

Sosnowiczanie oddali hołd bohaterom, uczcili uchwalenie konstytucji i udali się do katedry, gdzie odbyła się msza za ojczyznę. 

W majowych uroczystościach wzięli udział prezydent
Arkadiusz Chęciński i  Wilhelm Zych, przewodniczący RM. Mocny i patriotyczny akcent, czyli Dżem na scenie. 

Koncert „Polska w hołdzie Powstańcom Śląskim” zgromadził plejadę gwiazd i przypomniał, że Zagłębiacy wspierali
powstańców i walczyli razem ze Ślązakami. 

Kombatanci złożyli kwiaty pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja. 

W niecodziennej odsłonie
zaprezentował się Piotr
Kupicha. 

W koncercie wystąpiła także
Katarzyna Grzesiek. 

zdjęcia: M
aciej Łydek



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

zda rza się, że po wy czer pa niu okre su
po bie ra nia za sił ku cho ro bo we go, czy li
po 182 dniach oraz 270 dniach w przy -
pad ku cią ży lub gruź li cy, nie zo sta ła
przy wró co na zdol ność do pra cy. czy li
świad cze nio bior ca na dal jest cho ry
i nie zdol ny do pra cy. w ta kiej sy tu acji ist -
nie ją dwie moż li wo ści: al bo otrzy ma
pra wo do ren ty z ty tu łu nie zdol no ści
do pra cy (stan dar do wo na pięć lat) al bo
świad cze nie re ha bi li ta cyj ne – je śli le -
karz orzecz nik uzna, że dal sze le cze nie
lub re ha bi li ta cja da ją szan sę od zy ska nia
zdol no ści do pra cy. 

świad cze nie moż na otrzy my wać
mak sy mal nie przez 12 mie się cy. wy so -
kość świad cze nia to 90 proc. pen sji
(śred niej z 12 mie się cy) przez pierw -
sze 90 dni, 75 proc. pen sji w po zo sta -
łym okre sie, na to miast 100 proc., gdy
nie zdol ność do pra cy przy pa da
na okres cią ży, bądź jest spo wo do wa -

na wy pad kiem przy pra cy al bo cho ro bą
za wo do wą. 

aby zus przy znał świad cze nie re ha -
bi li ta cyj ne, na le ży zło żyć wnio sek. wy -
ko rzy sta nie for mu la rza zus np.-7 (do -
stęp ne go w każ dej pla ców ce zus oraz
na stro nie in ter ne to wej: www.zus.pl) da -
je gwa ran cję, że zo sta ną po da ne
wszyst kie wy ma ga ne da ne i zło żo ne
wszyst kie nie zbęd ne oświad cze nia.
do te go wnio sku na le ży do łą czyć na stę -
pu ją ce do ku men ty:
• za świad cze nie o sta nie zdro wia

(druk zus n -9), któ re wy peł nia le -
karz le czą cy,

• wy wiad za wo do wy z miej sca pra cy
(druk zus n -10),  (wy wiad nie jest wy -
ma ga ny, je że li nie zdol ność do pra cy
po wsta ła po usta niu ty tu łu ubez pie -
cze nia lub gdy oso ba nie zdol -
na do pra cy pro wa dzi dzia łal ność go -
spo dar czą). 

• pro to kół usta le nia oko licz no ści i przy -
czyn wy pad ku przy pra cy (gdy pra -
cow nik cho ru je z po wo du wy pad ku
przy pra cy),

• kar ta wy pad ku przy pra cy (gdy nie -
zdol ność do pra cy nie do ty czy pra -
cow ni ka, lecz np. oso by pro wa dzą cej
dzia łal ność go spo dar czą),

• de cy zja o stwier dze niu cho ro by za wo -
do wej wy da na przez in spek to ra sa ni -
tar ne go (w ra zie nie zdol no ści do pra cy
spo wo do wa nej cho ro bą za wo do wą),

• za świad cze nie płat ni ka skła dek
na dru ku:

zus z -3 w przy pad ku pra cow ni ków,
zus z -3b – w przy pad ku osób pro -
wa dzą cych dzia łal ność go spo dar czą,

zus z -3a – w przy pad ku po zo sta łych
ubez pie czo nych, (za świad cze nie nie
jest wy ma ga ne, je że li by ło już zło żo ne
do usta le nia pra wa do za sił ku cho ro bo -
we go i nie zmie ni ły się oko licz no ści ma -
ją ce wpływ na pra wo do świad cze nia,
je go wy so kość i pod sta wę wy mia ru),
• za świad cze nie le kar skie stwier dza ją -

ce stan cią ży (je śli o świad cze nie ubie -
ga się ko bie ta w cią ży),

• oświad cze nie zło żo ne na dru ku zus
z -10, m. in. o za prze sta niu i nie pod ję -
ciu dzia łal no ści za rob ko wej sta no wią -
cej ty tuł do ob ję cia obo wiąz ko wo lub
do bro wol nie ubez pie cze niem cho ro -
bo wym, gdy świad cze nie jest wy pła -
ca ne za okres po usta niu ty tu łu ubez -
pie cze nia.
kom plet tych do ku men tów trze ba

zło żyć w pla ców ce zus naj bliż szej miej -
sca za miesz ka nia. 

o sta nie zdro wia uza sad nia ją cym
przy zna nie za sił ku re ha bi li ta cyj ne go lub
od mo wie pra wa do te go świad cze nia
orze ka le karz orzecz nik zus. orze cze -
nie to moż na za kwe stio no wać, wno -
sząc sprze ciw do ko mi sji le kar skiej. pa -
mię tać na le ży rów nież, że pre zes za kła -
du ma pra wo wnieść za rzut wa dli wo ści
w sto sun ku do orze cze nia wy da ne go
przez le ka rza orzecz ni ka zus, co spo -
wo du je dal sze ba da nie przed ko mi sją
le kar ską. je śli le karz al bo ko mi sja
orzek ną o ce lo wo ści przy zna nia świad -
cze nia re ha bi li ta cyj ne go, po da dzą rów -
nież okres nie zbęd ny do od zy ska nia
zdol no ści do pra cy. na tej pod sta wie
zus wy da je de cy zję o przy zna niu pra -
wa do świad cze nia re ha bi li ta cyj ne go.

maj 2016 nr 56

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

za zwy czaj nie zda je my so bie spra wy
z fak tu, iż każ de go dnia do ko nu je my
wie lu czyn no ści praw nych – choć by ku -
pu jąc ga ze tę w kio sku czy ko rzy sta jąc
z ko mu ni ka cji pu blicz nej. czyn ność
praw na wy wo łu je nie tyl ko skut ki w niej
wy ra żo ne, lecz rów nież te, któ re wy ni -
ka ją z usta wy, z za sad współ ży cia spo -
łecz ne go i z usta lo nych zwy cza jów.
czyn ność praw na sprzecz na z usta wą
al bo ma ją ca na ce lu obej ście usta wy
jest nie waż na. nie waż na jest rów nież
czyn ność praw na sprzecz na z za sa da -
mi współ ży cia spo łecz ne go. je że li nie -
waż no ścią jest do tknię ta tyl ko część
czyn no ści praw nej, czyn ność po zo sta -
je w mo cy co do po zo sta łych czę ści,
chy ba że z oko licz no ści wy ni ka, iż bez
po sta no wień do tknię tych nie waż no ścią
czyn ność nie zo sta ła by do ko na na.
ko niecz ną prze słan ką czyn no ści praw -
nych jest wy ra że nie wo li jej za war cia

po przez zło że nie sto sow ne go oświad -
cze nia wo li. 
je że li czyn ność ta ką do ko nu je my
pod wpły wem błę du, groź by, pod stę pu
lub w sta nie, w któ rym nie po tra fi my
roz po znać zna cze nia na szych czy nów,
mo że my uchro nić się przed ne ga tyw ny -
mi kon se kwen cja mi, ja kie się z tą czyn -
no ścią wią żą.
ko deks cy wil ny wy róż nia pięć wad
oświad czeń wo li: 
1. brak świa do mo ści lub swo bo dy, 
2. po zor ność, 
3. błąd, 
4. groź bę, 
5. pod stęp.

ad. 1. nie waż ne jest oświad cze nie wo li
zło żo ne przez oso bę, któ ra z ja kich kol -
wiek po wo dów znaj do wa ła się w sta nie
wy łą cza ją cym świa do me al bo swo bod -
ne po wzię cie de cy zji i wy ra że nie wo li.
do ty czy to w szcze gól no ści cho ro by
psy chicz nej, nie do ro zwo ju umy sło we go
al bo in ne go, cho ciaż by na wet prze mi -
ja ją ce go, za bu rze nia czyn no ści psy -
chicz nych.
ad. 2. nie waż ne jest oświad cze nie wo li
zło żo ne dru giej stro nie za jej zgo dą dla
po zo ru. je że li oświad cze nie ta kie zo -
sta ło zło żo ne dla ukry cia in nej czyn no -
ści praw nej, waż ność oświad cze nia
oce nia się we dług wła ści wo ści tej czyn -
no ści.
ad. 3. w ra zie błę du co do tre ści czyn -
no ści praw nej moż na uchy lić się
od skut ków praw nych swe go oświad -
cze nia wo li. je że li jed nak oświad cze nie
wo li by ło zło żo ne in nej oso bie, uchy le -

nie się od je go skut ków praw nych do -
pusz czal ne jest tyl ko wte dy, gdy błąd
zo stał wy wo ła ny przez tę oso bę, cho -
ciaż by bez jej wi ny al bo gdy wie dzia ła
ona o błę dzie lub mo gła z ła two ścią
błąd za uwa żyć; ogra ni cze nie to nie do -
ty czy czyn no ści praw nej nie od płat nej.
moż na po wo ły wać się tyl ko na błąd
uza sad nia ją cy przy pusz cze nie, że gdy -
by skła da ją cy oświad cze nie wo li nie
dzia łał pod wpły wem błę du i oce niał
spra wę roz sąd nie, nie zło żył by oświad -
cze nia tej tre ści (błąd istot ny).
ad. 4. kto zło żył oświad cze nie wo li
pod wpły wem bez praw nej groź by dru -
giej stro ny lub oso by trze ciej, ten mo że
uchy lić się od skut ków praw nych swe -
go oświad cze nia, je że li z oko licz no ści
wy ni ka, że mógł się oba wiać, iż je mu
sa me mu lub in nej oso bie gro zi po waż -
ne nie bez pie czeń stwo oso bi ste lub ma -
jąt ko we.
ad. 5. je że li błąd wy wo ła ła dru ga stro -
na pod stęp nie, uchy le nie się od skut -
ków praw nych oświad cze nia wo li zło żo -
ne go pod wpły wem błę du mo że na stą -
pić tak że wte dy, gdy błąd nie był istot ny,
jak rów nież wte dy, gdy nie do ty czył tre -
ści czyn no ści praw nej. pod stęp oso by
trze ciej jest jed no znacz ny z pod stę pem
stro ny, je że li ta o pod stę pie wie dzia ła
i nie za wia do mi ła o nim dru giej stro ny
al bo je że li czyn ność praw na by ła nie od -
płat na.
w na stęp nym ar ty ku le zo sta nie wska -
za ny tryb, w ja kim moż na uchy lić się
od skut ków praw nych oświad czeń wo li
do tknię tych po wy żej wska za ny mi wa -
da mi. 

PORADY

reklama

ZUS RADZI

Świadczenie rehabilitacyjne zamiast renty 
ADWOKAT RADZI

Wady  oświadczenia  woli 
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Na rzecz dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera 
Ewa Wa cho wicz, pol ska pro du cent ka
i dzien ni kar ka te le wi zyj na, czło nek ju ry
„Top Chef” i pro wa dzą ca program „Ewa
go tu je” i Da riusz Re kosz, ani ma tor kul tu -
ry i au tor ksią żek de tek ty wi stycz nych dla
dzie ci i mło dzie ży, by li szcze gól ny mi
gośćmi „Błę kit ne go Mar szu”, któ ry od był
się już po raz dru gi w So snow cu. Marsz
na rzecz dzie ci z au ty zmem i ze spo łem
Asper ge ra prze szedł uli ca mi mia sta 11
kwiet nia. Punk tu al nie o go dzi nie 10.30
uczest ni cy mar szu, czy li przede wszyst kim
or ga ni za to rzy – ucznio wie i na uczy cie le
Miej skie go Gim na zjum nr 16, dy rek tor ka
szko ły Iwo na Ka siń ska, ko or dy na tor ka
mar szu Aga ta Kuc -Bed nar czyk oraz
ucznio wie so sno wiec kich szkół, przed -
szko la ki, ro dzi ce, za wod ni cy Za głę bia So -
sno wiec oraz Zbi gniew Sza le niec, bur -
mistrz Cze la dzi i wi ce prze wod ni czą ca Ra -
dy Miej skiej, Ka ta rzy na Ki da wa -Kał ka,
wy ru szy li uli ca mi mia sta, aby so li da ry zo -
wać się z cho ry mi oso ba mi. Ucznio wie
Miej skie go Gim na zjum nr 16 roz da wa li

prze chod niom ulot ki na te mat au ty zmu
i ze spo łu Asper ge ra. Pod Urzę dem Miej -
skim uczest ni ków mar szu po wi ta ła An -
na Je dy nak, za stęp ca pre zy den ta So snow -
ca oraz Zbi gniew By szew ski, peł no moc nik
pre zy den ta do spraw oświa ty, któ rzy przy -
łą czy li się do mar szu. W Par ku Sie lec kim
mło dzież za pre zen to wa ła przy go to wa ny
pro gram ar ty stycz ny. Zo stał roz strzy gnię ty
tak że Miej ski Kon kurs Li te rac ki „Kul tu ra
i sza cu nek to Twój wi ze ru nek!”, któ ry był
skie ro wa ny do uczniów so sno wiec kich
szkół pod sta wo wych. 

Punk tem kul mi na cyj nym pro gra mu by -
ło wy pusz cze nie do nie ba nie bie skich ba -
lo nów, ja ko sym bo lu em pa tii i wraż li wo ści
z cho ry mi. Re la cję z te go wy da rze nia moż -
na oglą dać m. in. na Fa ce bo oku Te le wi zji
Uni wer sy te tu Ślą skie go lub na Youtu -
be – Błę kit ny Marsz w So snow cu. Zdję cia
i in for ma cje po ja wi ły się tak że na Fa ce bo -
oku Ewy Wa cho wicz i Da riu sza Re ko sza,
Sa mo rzą du Szkol ne go MG nr 16 oraz Nie -
pu blicz ne go Przed szko la Ba by Pla net. SKEwa Wachowicz i Dariusz Rekosz prowadzili „Błękitny Marsz”. 
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Prawdziwa rywalizacja i wielkie emocje

112 za wod ni ków z So snow ca, Ka to wic, Bę -
dzi na, Cze la dzi, Ja worz na, Sie mia no wic Ślą -
skich, Dą bro wy Gór ni czej, Chrza no wa oraz
Wol bro mia wzię ło udział w XIV So sno wiec -
kiej Olim pia dzie Spor to wej dla Dzie ci i Mło -
dzie ży Nie peł no spraw nej Ru cho wo. W tym
spor to wym wy da rze niu, któ re od by ło się 15
kwiet nia w ha li wi do wi sko wo -spor to wej
przy ul. Że rom skie go w So snow cu, ucznio -
wie nie tyl ko ze so bą ry wa li zo wa li, ale przede
wszyst kim świet nie się ba wi li. By ła ra dość,
wiel kie emo cje i wzru sze nia. Uczest ni cy ry -
wa li zo wa li w dzie wię ciu kon ku ren cjach spor -
to wych i w trzech ka te go riach wie ko wych
w ta kich kon ku ren cjach jak: rzut pił ką do ko -

sza, sla lom na wóz ku in wa lidz kim, rzu ty wo -
recz kiem do ce lu, wy ści gi na peł za kach, skok
w dal z miej sca, rzut pił ką le kar ską, krę gle,
tor prze szkód oraz wy wo dzą cej się od wło -
skiej gry w bu le – roz gryw kach boc cia. 

W ka te go rii przed szko la zwy cię ży li za -
wod ni cy Nie pu blicz ne go Przed szko la Wie lo -
spe cja li stycz ne go „Ma li Zdo byw cy” w Ja -
worz nie, dru gie miej sce za ję li pod opiecz ni
Przed szko la Miej skie go nr 43 w So snow cu,
a na trze cim miej scu upla so wa li się za wod ni -
cy Przed szko la Miej skie go nr 55 w So snow -
cu. W ka te go rii ośrod ki i szko ły pierw sze
miej sce zdo by li pod opiecz ni Sto wa rzy sze nia
„Lo do ła macz” z Sie mia no wic Ślą skich, tuż

za ni mi zna leź li się ucznio wie Za sad ni czej
Szko ły Za wo do wej nr 2 Cen trum Kształ ce nia
Za wo do we go i Usta wicz ne go w So snow cu,
a trze cie miej sce przy pa dło w udzia le pod -
opiecz nym Ośrod ka Re ha bi li ta cyj no -Wy cho -
waw cze go dla Dzie ci Nie peł no spraw nych
w Ja worz nie. W roz gryw kach boc cia zwy cię -
ży li ucznio wie Ze spo łu Szkół Spe cjal nych
w Cze la dzi. Wi ce mi strza mi w tej kon ku ren cji
zo sta li ucznio wie Ze spo łu Szkół Spe cjal nych
nr 4 w So snow cu, a ostat nie miej sce na po -
dium zdo by li ucznio wie Za sad ni czej Szko ły
Za wo do wej nr 2 Cen trum Kształ ce nia Za wo -
do we go i Usta wicz ne go w So snow cu. 

Zo stał roz strzy gnię ty tak że kon kurs pla -
stycz ny pt. „Mo ja ulu bio na dys cy pli na spor -
to wa”. 

W tym kon kur sie naj wyż szą oce nę zdo by -
ła pra ca Ka mi la Ko ło dziej czy ka, ucznia Ze -
spo łu Szkół Ogól no kształ cą cych nr 5 w So -
snow cu. Dru gie miej sce za ję ła Sa ra Sro ka
z Przed szko la Miej skie go nr 55 w So snow cu,
a trze cim miej scem zo sta ła wy róż nio na pra ca
Da nie la Szy mu ly z ZSS nr 4 w So snow cu. 

Pro gram ar ty stycz ny przy go to wa li
ucznio wie ZSO nr 5 w So snow cu.

W im pre zie wzię li udział m.in. Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca i je go
za stęp ca An na Je dy nak, Zbi gniew By szew -
ski, peł no moc nik pre zy den ta ds. edu ka cji
i rad ni. Or ga ni za to rem im pre zy był ZSO
nr 5 w So snow cu przy współ pra cy z Urzę -
dem Mia sta oraz MO SiR, a im pre zę hoj nie
wspar li spon so rzy. SK

Uczestnicy olimpiady rywalizowali w dziewięciu konkurencjach sportowych
i rozgrywkach boccia. 

Jaroslaw
 Zaczkow

ski
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Dwa dzie ścia sztuk wi śni ja poń skiej, od -
mia ny ama no ga wa i ży wo płot z gło gu po -
rzecz ko we go two rzą wę cho wi sko w par -
ku po li sen so rycz nym przy ul. Ostro gór -
skiej w So snow cu. Wę cho wi sko to waż ny
ele ment po wsta ją ce go par ku, któ ry ma
po bu dzać wra że nia w za kre sie wzro ku,
wę chu i do ty ku i tym sa mym wspo ma gać
oso by nie peł no spraw ne. Drzew ka 19
kwiet nia sa dzi li więź nio wie za kła du kar -
ne go w Woj ko wi cach, człon ko wie klu bu
Ga ja, ucznio wie Ze spo łu Szkół Spe cjal -
nych nr 4 oraz pra cow ni cy na uko wi Uni -
wer sy te tu Ślą skie go, któ rzy go ści li
w ZSS nr 4 w ra mach kon fe ren cji na uko -
wej. Ini cja ty wa oby wa tel ska „Wę cho wi -
sko nad Czar ną Prze mszą w par ku po li -
sen so rycz nym” jest re ali zo wa na przez

Klub Ga ja oraz Fun da cję In sty tut Twór -
czej In te gra cji przy współ pra cy Ze spo łu
Szkół Spe cjal nych nr 4 w So snow cu w
ra mach pro jek tu „Za adop tuj rze kę”. 

– W ra mach te go pro jek tu re ali zu je -
my 23 lo kal ne ini cja ty wy na te re nie ca -
łe go kra ju. Otrzy ma li śmy do fi nan so wa -
nie z Na ro do we go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej i wę -
cho wi sko sta nie się fak tem – mó wi Pa -
weł Grzy bow ski, ko or dy na tor pro gra mu
w Klu bie Ga ja. 

– Wy bra li śmy okre ślo ne ga tun ki
drzew i krze wów, po nie waż ucznio wie
bę dą mo gli być sty mu lo wa ni za pa cha -
mi i ko lo ra mi. Chcie li śmy tak że wzbo -
ga cić ba zę po kar mo wą dla owa dów
i pta ków. Dzię ki na sa dze niom po pra wi

się stan zie le ni w mie ście oraz zwięk szy
się bio róż no rod ność i za ple cze po kar -
mo we dla pta ków. Par kiem na sta łe
opie ko wać się bę dą nie peł no spraw -
ni – do da je. 

Pro jekt jest prze zna czo ny dla dzie ci
z głęb szą nie peł no spraw no ścią in te lek -
tu al ną i sprzę że nia mi oraz dla miesz -
kań ców mia sta. – Ko ło Kwit ną cych Wi -
śni bę dzie spe cy ficz nym te re nem wy po -
czyn ku, re kre acji oraz po bu dza nia
wra żeń sen so rycz nych w za kre sie wzro -
ku, wę chu i do ty ku – prze ko nu je Iwo -
na Du rek z Fun da cji In sty tut Twór czej
In te gra cji i dy rek tor ka ZSS nr 4 w So -
snow cu. 

Park po li sen so rycz ny zwie dzi li tak że
pra cow ni cy na uko wi Uni wer sy te tu Ślą -

skie go, któ rzy za sa dzi li drzew ka wi śni
i krze wy gło gu. Przez ca ły dzień w ZSS
nr 4 od by wa ły się se sje na uko we pe da go -
gów. – Dla nas to za szczyt i nie sa mo wi te
wy róż nie nie, że wy so ka na uka po chy la
się nad na mi, przy no si nam po my sły

i świe że spoj rze nie. W czte rech sek cjach
na ukow cy z ca łej Pol ski de ba to wa li w na -
szej szko le nad za gad nie nia mi z za kre su
pe da go gi ki spe cjal nej, a my po ka za li śmy
im na sze roz wią za nia i osią gnię cia – pod -
su mo wa ła Iwo na Du rek. SK

Węchowisko nad Czarną Przemszą powstało w parku polisensorycznym

Będzie czarować zapachami i kolorami

Sylw
ia Kosm
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Drzewka sadzili m.in. pracownicy Uniwersytetu Śląskiego. 
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Wiktoria Chabierska i Jakub Sadowski, uczniowie VI LO (na pierwszym planie) cieszyli się 
ze zwycięstwa. 

Są liderami dobroczynności!

Ucznio wie VI Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. J. Kor cza ka
w So snow cu zdo by li II miej sce
w kon kur sie Li der Do bro czyn -
no ści, zor ga ni zo wa nym przez
Ko le gium Pra cow ni ków Służb
Spo łecz nych w Cze la dzi. Ju ro -
rzy kon kur su, któ re go ce lem jest
pro mo wa nie wo lon ta ria tu, do -
bro czyn no ści i ak cji cha ry ta tyw -
nych, do ce ni li „kor cza kow ców”
za pro jekt Ci ti Part, ja ki był re ali -
zo wa ny ra zem z ucznia mi II LO
im. E. Pla ter i IV LO im. S. Sta -
szi ca. Ja kub Sa dow ski i Wik to -
ria Cha bier ska z VI LO, któ rzy
od bie ra li na gro dę, opo wia da li,
ja kie wspól ne dzia ła nia pod ję li

ucznio wie trzech so sno wiec kich
szkół. – Ci ti Part to mię dzy na ro -
do wa ak cja nie sie nia po mo cy.
Chcie li śmy za po biec po głę bia -
niu się wy klu cze niu spo łecz ne -
mu, by lu dzie naj bar dziej po trze -
bu ją cy sta li się czę ścią te go mia -
sta – pod kre śla ła Wik to ria Cha -
bier ska. – Zor ga ni zo wa li śmy
hap pe ning na „pa tel ni”, de ba tę
oks fordz ką pt. „Czy mło de po -
ko le nie jest so li dar ne?”, kon cert
cha ry ta tyw ny na rzecz bu do wy
ho spi cjum. Stwo rzy li śmy tak że
łań cuch so li dar no ści z miesz -
kań ca mi, przy go to wa li śmy ko la -
cję dla po trze bu ją cych oraz był
tak że czas na wspól ne ko lę do -

wa nie. Cie szę się, że nasz pro -
jekt zy skał uzna nie – do da ła. 

Pierw sze miej sce przy pa dło
w udzia le uczniom Po wia to we go
Ze spo łu Szkół nr 2 w Pszczy nie,
a trze cie miej sce za ję li ucznio wie
Pry wat ne go Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. M. Cu rie -Skło -
dow skiej w Dą bro wie Gór ni czej.
Ucznio wie otrzy ma li na gro dy
za naj bar dziej po my sło we i naj le -
piej zor ga ni zo wa ne ak cje spo łecz -
ne, wy jąt ko wą wraż li wość i po -
moc in nym lu dziom. Pod czas
uro czy sto ści wrę cza nia na gród
lau re aci mie li oka zję za pre zen to -
wać swo je dzia ła nia i przy bli żyć
efek ty pra cy na rzecz in nych. SK
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MIASTO

Dni Sosnowca potrwają trzy dni, od 3 do 5 czerwca
Wystąpią gwiazdy polskiej sceny muzycznej i świetnie zapowiadający się wykonawcy, którzy już mają tysiące fanów, a ich utwory miliony odsłon w sieci.  W Parku Sieleckim pierwszy weekend czerwca zapowiada się koncertowo!

Dzień PieRWSzy (3 czeRWcA): SoSNoWiec W RytMie DiSco Dzień DRugi (4 czeRWcA): SoSNoWiec BRzMi DoBRze

BAjM

zespół powstał w 1978 w lublinie. jego skład kilkukrotnie się zmieniał, ale jedyną osobą
będącą w zespole od samego początku, jest wokalistka oraz współzałożycielka grupy,
Beata kozidrak. zespół stał się sławny po występie na krajowym festiwalu piosenki
polskiej w opolu w 1978 r., gdzie dzięki utworowi „piechotą do lata” zajął drugie miejsce
w koncercie debiuty. ostateczny skład od 1993 r. tworzą: Beata kozidrak, adam drath,
piotr Bielecki, artur daniewski, krzysztof nieścior, a od 2000 r. także maria dobrzańska.
zespół wydał 14 płyt. każda z nich okryła się złotem bądź platyną. Teksty do wszystkich

piosenek napisała Beata kozidrak. Bajm ma na koncie trzy miliony sprzedanych płyt.
zdobył kilkadziesiąt nagród i wyróżnień oraz zagrał ponad pięć tysięcy koncertów. wśród
największych przebojów grupy wymienia się piosenki: „płynie w nas gorąca krew”, „dwa
serca, dwa smutki”, „małpa i ja”, „jezioro szczęścia”, „nagie skały”, „Biała armia”, „Ta
sama chwila”, „szklanka wody”, „modlitwa o złoty deszcz”, „myśli i słowa”, „noc
po ciężkim dniu”, „wiosna w paryżu” i „co mi panie dasz” oraz „józek, nie daruję ci tej
nocy”. 

StAchuRSky DANce PRoject

jacek stachursky jest największą gwiazdą
rodzimej sceny pop-dance. jego piosenki nie
schodzą z list przebojów. każda płyta to ogromna
dawka przebojowej muzyki z ogromnym bagażem
przeżyć emocjonalnych. jacek stachursky jest
laureatem wielu nagród, superjedynek, Bravo

oTTo, mikrofon popcornu, play Box, skrzydła
super expressu oraz słowika publiczności,
zdobytego na sopot festiwal w 2006 r. większość
jego płyt osiągnęła status złotej oraz platynowej
płyty. najnowsza płyta „wspaniałe polskie
przeboje, część 2” zawiera największe przeboje

polskiej sceny muzycznej lat 80. i 90. w osobistej
i wyjątkowej interpretacji, m. in. „kocham cię
kochanie moje” – maanamu, „runął już ostatni
mur” – Tiltu czy „skóra” – zespołu aya r. l.
stachursky oficjalnie sprzedał w polsce prawie 700
tysięcy kaset i płyt cd. 

AfteR PARty 

na polskim rynku muzycznym istnieje od ponad trzech lat. wszystkie koncerty
zespołu after party to mega wydarzenie i mega show. zespół w ciągu trzech lat
nagrał 10 teledysków i wydał dwie płyty długogrające, a ich piosenki nie
schodzą z pierwszych miejsc list przebojów. za piosenkę „Tylko ona jedyna”
członkowie zespołu otrzymali statuetkę hit lata 2013 w głosowaniu widzów
na antenie polo tv. Grupę tworzą: patryk pegza, wokalista, aranżer, muzyk,
marcin lichocki – dj navigator, akustyk i tancerze, czyli Bartek kołodziek,
maciej nowak i patryk klepacki. 

PAtRyk kuMóR

zwany także spectre… jest muzykiem, kompozytorem, producentem muzycznym,
wokalistą i autorem tekstów. To prawdziwe objawienie ostatnich miesięcy. jego
debiutancka płyta, wydana w 2014 r. (album „13”), jeszcze w przedsprzedaży, stała się
numerem jeden sieci empik, pokonując takich wykonawców jak artur rojek czy coldplay.
w 2015 roku ukazał się drugi album studyjny piosenkarza zatytułowany „2/2”. wśród
gości na płycie znaleźli się pianista marcin „pawbeats” pawłowski, piosenkarka joanna
czarnecka – znana z występów w zespole red lips oraz gitarzysta Grzegorz
skawiński – lider zespołu kombii. 

PiękNi i MłoDzi

zespół z łomży, który tworzą małżeństwo dawid i magda narożny oraz daniel
wilczewski. muzycy z zaangażowaniem tworzą muzykę disco polo, a ich
nagrania podbijają internet. jednym z większych sukcesów pięknych i młodych
jest dojście do finału 7. edycji programu „must Be The music”. jeszcze nigdy
w historii programu żaden zespół disco polo nie zaszedł aż tak daleko. co
więcej, piosenka zatytułowana „niewiara”, zdobyła tytuł hitu roku 2013
w plebiscycie stacji disco polo oraz radia disco party. utwór „ona jest taka
cudowna” uzyskał już ponad 34 milionów wyświetleń i stał się przebojem wielu
dyskotek oraz klubów. liczba odsłon kolejnych hitów stale rośnie. 
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Dni Sosnowca potrwają trzy dni, od 3 do 5 czerwca
Wystąpią gwiazdy polskiej sceny muzycznej i świetnie zapowiadający się wykonawcy, którzy już mają tysiące fanów, a ich utwory miliony odsłon w sieci.  W Parku Sieleckim pierwszy weekend czerwca zapowiada się koncertowo!

Dzień DRugi (4 czeRWcA): SoSNoWiec BRzMi DoBRze Dzień tRzeci (5 czeRWcA): SoSNoWiec kAWAłek MłoDości 

BAjM

zespół powstał w 1978 w lublinie. jego skład kilkukrotnie się zmieniał, ale jedyną osobą
będącą w zespole od samego początku, jest wokalistka oraz współzałożycielka grupy,
Beata kozidrak. zespół stał się sławny po występie na krajowym festiwalu piosenki
polskiej w opolu w 1978 r., gdzie dzięki utworowi „piechotą do lata” zajął drugie miejsce
w koncercie debiuty. ostateczny skład od 1993 r. tworzą: Beata kozidrak, adam drath,
piotr Bielecki, artur daniewski, krzysztof nieścior, a od 2000 r. także maria dobrzańska.
zespół wydał 14 płyt. każda z nich okryła się złotem bądź platyną. Teksty do wszystkich

piosenek napisała Beata kozidrak. Bajm ma na koncie trzy miliony sprzedanych płyt.
zdobył kilkadziesiąt nagród i wyróżnień oraz zagrał ponad pięć tysięcy koncertów. wśród
największych przebojów grupy wymienia się piosenki: „płynie w nas gorąca krew”, „dwa
serca, dwa smutki”, „małpa i ja”, „jezioro szczęścia”, „nagie skały”, „Biała armia”, „Ta
sama chwila”, „szklanka wody”, „modlitwa o złoty deszcz”, „myśli i słowa”, „noc
po ciężkim dniu”, „wiosna w paryżu” i „co mi panie dasz” oraz „józek, nie daruję ci tej
nocy”. 

ich tRoje

ich Troje to jeden z najpopularniejszych, a zarazem najbardziej kontrowersyjnych
polskich zespołów. Grupa ma swoim koncie takie hity jak „powiedz”, „keine
Grenzen – Żadnych Granic” czy „zawsze z tobą chciałbym być”. dwa albumy ich
Troje: „ad. 4” i „po piąte... a niech gadają” osiągnęły status diamentowych płyt.
Twarzą i liderem ich Troje jest michał wiśniewski. pod koniec sierpnia 2007 r.
w kielcach odbył się specjalny koncert z okazji 10-lecia istnienia zespołu,
zatytułowany „10 lat ich Troje,... a niech gadają!”. koncert, który prowadził
krzysztof ibisz, był emitowany w polsacie i obejrzało go ponad 3 mln 500 tys.
widzów. 28 października kolejnego roku w Teatrze wielkim w łodzi odbył się

specjalny koncert zespołu „zawsze naprzód, nigdy wstecz – 13 powodów”,
podczas którego zespół wykonał swoje największe przeboje oraz kilka utworów
z nowej płyty. koncert poprowadzili maciej dowbor i katarzyna cichopek,
a gościnnie wystąpili Boney m. oraz uk legends w sierpniu 2015 r., ich Troje
wystąpiło na koncercie emitowanym w polsacie – „disco pod Gwiazdami”. podczas
występu michał wiśniewski ogłosił trasę koncertową z okazji 20-lecia istnienia
zespołu, którą właśnie realizuje. w grupie śpiewały magda femme, justyna
majkowska, anna wiśniewska, jeanette Vik, justyna panfilewicz, a obecnie
z grupą występuje marta milan.

NAtAliA SzRoeDeR

piosenkarka i autorka tekstów, znana m. in. ze współpracy z raperem marcinem „liberem”
piotrowskim, z którym w 2013 r. nagrała przeboje „wszystkiego na raz” i „nie patrzę w dół”.
wychowała się w pomorskiej wsi parchowo w rodzinie o tradycjach muzycznych. jej mama
występuje w zespole ludowym modraki, którego założycielem był jej dziadek waldemar
kapiszk, a trójka jej rodzeństwa tworzy zespół rusland Trio. z kolei ojciec – jaromir był
założycielem teatru dialogus, w którym występowała, gdy miała 10 lat. w 2011 r. została
laureatką jednego z odcinków „szansa na sukces”, gdzie zaśpiewała utwór „cicha woda”
z repertuaru maryli rodowicz. od lat koncertuje i nagrywa kolejne single. w 2014 r. podczas
koncertu lata zeT i dwójki w Toruniu wraz z liberem zdobyła nagrodę w kategorii najlepszy
występ za wykonanie utworu „nie patrzę w dół”, a następnie na rynku ukazał się pierwszy
singel natalii szroeder i libera – „Teraz ty”, który zwiastuje wspólny album duetu.
jesienią 2015 r. wzięła udział w czwartej edycji programu rozrywkowego „Twoja twarz brzmi
znajomo”, emitowanego w telewizji polsat, w którym zajęła siódme miejsce. w 5. odcinku
wykonała przebój whitney houston „i have nothing” i zajęła pierwsze miejsce oraz
zdobyła 10 tys. złotych, które przeznaczyła na fundację „słoneczko”. niedługo
po wyemitowaniu odcinka, jej występ pozytywnie ocenił brytyjski dziennik „The mirror”. 

eliSe

Grupę tworzą eliza wietrzyńska, paweł wietrzyński oraz adam feliksik.
liderka, czyli eliza wietrzyńska, jest uczestniczką 3. edycji „Bitwy na Głosy”,
w której wraz z ewą farną i pozostałą piętnastką walczyła o ogród
polisensoryczny dla zss nr 4 w sosnowcu oraz programu „disco star”
emitowanego na antenie poloTV. została najlepszą wokalistką festiwalu
Brenna rock & Blues festival w 2010 r. ponadto otrzymała wyróżnienie
w konkursie pianistycznym „wiosna z fortepianem” (2006) i ii miejsce
w kolejnej edycji tego konkursu. zdobyła także i miejsce w konkursie
wokalnym „anglosong” (2013), i miejsce w miejskim festiwalu piosenki „world
song” (2013), oraz i miejsce w konkursie wokalnym „sing up festival” (2013).
jej teledyski można oglądać m. in. na kanałach: disco polo music, polo TV,
power TV, TV disco. 

RoBeRt kRAWczyk

wokalista i autor piosenek robert krawczyk urodził się trzydzieści pięć lat
temu w sosnowcu. karierę rozpoczął już jako nastolatek. występował między
innymi w zespole kravt, z którym zdobył nagrodę na festiwalu carpathia
w rzeszowie. jest laureatem międzynarodowego festiwalu carpathia 2008
w rzeszowie. wraz z zespołem kravt otrzymał wówczas nagrodę publiczności.
wychował się na muzyce soul i gospel, a na swoich koncertach często
wykonuje piosenki czesława niemena.
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Badanie ogólne moczu – jakie to proste
ZDROWIE

Mgr joanna Pierzchała –
specjalista Diagnostyki
laboratoryjnej z Sosnowieckiego
Szpitala Miejskiego podpowiada,
jak prawidłowo przygotować
materiał do badania moczu
i wyjaśnia, dlaczego warto
wykonywać je regularnie. 

mocz jest pro duk tem pra cy ne rek, któ -
ry za wie ra zbęd ne pro duk ty prze mia ny
ma te rii oraz nie wiel ką ilość ele men tów
ko mór ko wych. skład mo czu zmie nia

się w cho ro bach ne rek i dróg mo czo -
wych oraz in nych na rzą dów, np. wą tro -
by i trzust ki.
Ba da nie ogól ne mo czu jest naj star -
szym ba da niem dia gno stycz nym wy ko -
ny wa nym przez la bo ra to rium. na prze -
strze ni lat po stęp w me dy cy nie spo wo -
do wał, że me to dy słu żą ce do ba da nia
mo czu ule gły stan da ry za cji, a sto so wa -
ne tech ni ki ozna czeń sta ły się bar dziej
pre cy zyj ne i swo iste.
war to zba dać mocz przy naj mniej raz
w ro ku. uzy ska nie ma te ria łu do ba da -

nia jest sto sun ko wo pro ste i bez bo le -
sne, a otrzy ma ny wy nik mo że do star -
czyć le ka rzo wi spo ro in for ma cji o sta -
nie zdro wia pa cjen ta.
mocz jest ma te ria łem do ba dań la bo ra -
to ryj nych cha rak te ry zu ją cym się ma łą
trwa ło ścią. dla te go du ży wpływ na ja -
kość uzy ska nych wy ni ków wy wie ra ją
czyn ni ki przed la bo ra to ryj ne ta kie jak:
spo sób po bra nia ma te ria łu, uży ty po -
jem nik, za bez pie cze nie ma te ria łu oraz
czas trans por tu do la bo ra to rium. To za -
da nie pa cjen ta, któ ry de cy du jąc się
na wy ko na nie ba da nia ogól ne go mo -
czu, po wi nien za sto so wać się do na stę -
pu ją cych za sad:
– do ba da nia na le ży prze zna czyć prób -

kę mo czu od da ne go ra no, po noc nym
spo czyn ku, nie na le ży po bie rać mo -
czu po znacz nym dłu go trwa łym wy sił -
ku fi zycz nym,

– przed po bra niem mo czu na le ży umyć
ze wnętrz ne na rzą dy mo czo wo -płcio we,

– pierw szą por cję mo czu na le ży od dać
do to a le ty, do pie ro na stęp ną (tzw.
środ ko wy stru mień) na le ży od dać
do na czy nia,

– mocz na le ży ze brać do czy ste go,
szczel nie za my ka ne go na czy nia za ku -
pio ne go w ap te ce,

– na czy nie na le ży czy tel nie opi sać imie -
niem i na zwi skiem pa cjen ta oraz da tą
i go dzi ną po bra nia,

– prób kę mo czu na le ży do star czyć
do la bo ra to rium nie póź niej niż 2 go -
dzi ny od po bra nia.

Ba da nie ogól ne mo czu prze pro wa dza -
ne jest dwu eta po wo. naj pierw wy ko nu -
je się ba da nie cech fi zy ko che micz nych
mo czu, a na stęp nie oce nę mi kro sko po -
wą.
pra wi dło wy mocz jest przej rzy sty, po -
sia da bar wę od ja sno żół tej do ciem no -
zół tej. za bar wie nie jest wy pad ko wą za -
gęsz cze nia oraz obec no ści barw ni ków
en do gen nych (np. uro bi li no gen, uro bi li -
na) i eg zo gen nych (np. przyj mo wa ne le -
ki, die ta). 
ja kie pa ra me try ozna cza ne są w mo -
czu? 
– od czyn (czy li ph) – u osób zdro wych

naj czę ściej jest sła bo kwa śny
ph – oko ło 6,5. za le ży od die ty. die ta
mię sna, czy gło dze nie po wo du ją, że
od czyn jest sil nie kwa śny ph po ni -
żej 5,5. die ta jar ska po wo du je, że od -
czyn mo czu jest sil nie za sa do wy, ph
po wy żej 7,5.

– cię żar wła ści wy (gę stość względ -
na) – u osób zdro wych wa ha się
w gra ni cach 1.012- 1,026 kg/l. na cię -
żar wła ści wy mo czu wpły wa ilość
spo ży wa nych pły nów.

– Biał ko – u osób zdro wych nie wy stę -
pu je. je go obec ność mo że wska zy -
wać na cho ro by ne rek i dróg mo czo -
wych, ale mo że być rów nież spo wo -
do wa ny wy sił kiem fi zycz nym, zmia ną
tem pe ra tu ry, sau ną, stre sem, cią żą
i nie za wsze świad czy o cho ro bach
ne rek. je go obec ność wy ma ga po -
sze rze nia dia gno sty ki.

– Glu ko za – nie obec na u osób zdro -
wych. po ja wie nie się w mo czu glu ko zy
świa da czy o prze kro cze niu pro gu ner -
ko we go dla gli ke mii, któ ry wy no si 150-
180 mg/dl, cze go przy czy ną jest nie do -
bór lub brak in su li ny, co ma miej sce
w cu krzy cy.
– cia ła ke to no we – mo gą po ja wić się

w mo czu w prze bie gu: go rącz ki, za -
tru cia, wy mio tów, bie gun ki, od chu -
dza nia, gło dze nia, cu krzy cy.

– uro bi li no gen i bi li ru bi na – ozna cza ne
w mo czu świad czą o uszko dze niu
wą tro by, mo gą być uży tecz ne w róż -
ni co wa niu żół ta czek.

w ba da niu mi kro sko po wym mo czu lu -
dzi zdro wych mo gą wy stę po wać w nie -
wiel kiej ilo ści ery tro cy ty, leu ko cy ty, na -
błon ki pła skie oraz nie licz ne krysz ta ły
związ ków mi ne ral nych.
zwięk szo na ilość wy mie nio nych skład -
ni ków lub po ja wie nie się w osa dzie mo -
czu ta kich ele men tów jak bak te rie czy
wa łecz ki jed no znacz nie świad czy o to -
czą cym się pro ce sie cho ro bo wym.
ła twość, z ja ką uzy sku je się ma te riał
oraz ilość in for ma cji, któ re moż na uzy -
skać, wy ko nu jąc ba da nie ogól ne mo -
czu, po win no za chę cać do częst sze go
wy ko ny wa nia te go ba da nia. Brak do le -
gli wo ści nie za wsze świad czy o cał ko -
wi tym zdro wiu, a pro fi lak ty ka jest rów -
nie waż na jak pod ję cie le cze nia. za chę -
cam rów nież do pro fi lak tycz ne go wy ko -
ny wa nia in nych ba dań, jak np. mor fo lo -
gia, oB, po ziom glu ko zy, pro fil li pi do wy,

pro fil wą tro bo wy, Tsh. Ta kie ba da nia
po win ny być wy ko na ne przy naj mniej
raz do ro ku, a w przy pad ku stwier dze -
nia od chy leń czę ściej zgod nie z za le ce -
nia mi le ka rza. 
wy cho dząc na prze ciw ocze ki wa niom
pa cjen tów przy la bo ra to rium ana li -
tycz nym i so sno wiec kie go szpi ta la
miej skie go sp. z o.o. przy ul. szpi tal -
nej 1 po wsta je punkt po brań dla dzia łal -
no ści ko mer cyj nej, któ ry bę dzie czyn ny
co dzien nie w go dzi nach 7.00 – 18.00.
pra cow ni cy la bo ra to rium słu żą po mo cą
przy wy bo rze ba dań la bo ra to ryj nych. 

ZDROWIE

Mgr joANNA PieRzchAłA –
specjalista Diagnostyki
laboratoryjnej, diagnosta
laboratoryjny z 25- letnim stażem
pracy. od 2009 roku kieruje
zakładem Diagnostyki
laboratoryjnej Sosnowieckiego
Szpital Miejskiego sp. z o.o.,
w skład którego wchodzą
laboratorium Analityczne i przy ul.
Szpitalnej 1 oraz laboratorium
Analityczne ii przy ul.
zegadłowicza 3. Stale podnosi
swoje kwalifikacje, uczestnicząc
w kursach i konferencjach oraz
programach ustawicznego
kształcenia. Pełni obowiązki
kierownika specjalizacji
w dziedzinie laboratoryjnej
Diagnostyki Medycznej. 

reklamareklama
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Piękny jubileusz sosnowieckiej Szkoły Muzycznej

Trzymają wysoko sztandar muzyki polskiej
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Jana Kiepury w Sosnowcu obchodzi w tym roku 70 lat istnienia, a Szkoła Muzyczna II stopnia 20 lat. 14 kwietnia w Sali
Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych odbył się koncert jubileuszowy uczniów, absolwentów i nauczycieli. Na łamach „Kuriera Miejskiego” przedstawimy dziś
krótki rys historyczny szkoły.

Ro bo ty ka le go, warsz ta ty fi zycz no -che micz -
ne, la bo ra to rium kre atyw no ści czy se mi na ria
me dial ne to tyl ko nie któ re z atrak cji, któ re ofe -
ru je Ba by Pla net w So snow cu. Je śli szu kasz
sa li za baw z praw dzi we go zda rze nia, roz wi ja -
ją cych za jęć spor to wych i edu ka cyj nych dla
swo je go dziec ka, to znaj dziesz je wła śnie
w Ba by Pla net, któ re mie ści się w cen trum So -
snow ca przy ul. 3 Ma ja 14 (bu dy nek Se zam).
Na po wierzch ni po nad 1800 m kw. przy go to -
wa no prze stron ne mul ti me dial ne sa le dy dak -
tycz ne, pra cow nie le go, we wnętrz ne ol brzy -
mie bo isko z zie lo ną mu ra wą, in te rak tyw ną sa -
lę tre nin go wą, gro tę sol ną, sa le za baw
z mięk ką pod ło gą, zjeż dżal nia mi i tram po li ną. 

Ba by Pla net ofe ru je dzie ciom i ich ro dzi -
com za ję cia spor to we (Yoga Kids, Fit ness
Kids, Cross fit Kids, pił ka noż na), edu ka cyj ne
i roz wo jo we, opar te o naj now sze tech no lo gie
(ro bo ty ka le go, pneu ma ty ka, se mi na ria ję zy -

ko we i me dial ne, warsz ta ty z elek tro ni ki i ma -
te ma ty ki), pro wa dzo ne przez en tu zja stów i pa -
sjo na tów. W Ba by Pla net bę dzie moż na spę -
dzić tak że wa ka cje, po nie waż w pla nach jest
or ga ni za cja let nich pół ko lo nii. 

Więcej informacji można znaleźć 
pod nr tel. 515 102 222, 797 001 301
i na stronach internetowych:
www.salazabaw.babyplanet.edu.pl,
www.kidsacademy.babyplanet.edu.pl,
www.urodziny.babyplanet.edu.pl.

Nie pu blicz ne Przed szko le ję zy ko wo -spor to we Ba by Pla -
net w So snow cu przy ul. 3 Ma ja 14 ofe ru je miej sce 72
przed szko la kom. Dzie ci od 2 ro ku ży cia w ra mach cze sne -
go ma ją za pew nio ny naj wyż szy po ziom edu ka cji w opar -
ciu o no we tech no lo gie Hu man Com pu ter In te rac tion i roz -
sze rzo ną na ukę ję zy ka an giel skie go (co dzien nie po 4 go -
dzi ny), na ukę pły wa nia dwa ra zy w ty go dniu, na ukę
czy ta nia, Le go Edu ca tion, yogę i za ję cia spor to we, mu -
zycz ne, ta necz ne, do stęp do mul ti me dial nych, in te rak tyw -
nych sal dy dak tycz nych, sal in ter sen so rycz nych (SI) oraz

we wnętrz ne go bo iska spor to we go, opie kę psy cho lo ga, lo -
go pe dy i die te ty ka. W tym przed szko lu dzie ci roz wi ja ją
się i uczą przez za ba wę.

Chcesz spraw dzić? Każ dy pią tek jest dniem otwar tym
w przed szko lu. Moż na przyjść i prze ko nać się oso bi ście. 

Wię cej in for ma cji można znaleźć na stronach:
www.przedszkole.babyplanet.edu.pl;
www.facebook.com/PrzedszkolakiBabyPlanet/ 
i pod nr tel.: 515 102 222, 797 001 300. 

So sno wiec ka pla ne ta dla dzie ci zAjęciA DlA Dzieci W MAju:

• Piłka nożna coerver
coaching – wtorek: 18.00-19.00 (4-5
lat),
19.00-20.00 (6-7 lat)

• fitnesskids – środa: 16.00-16.45 (4-5
lat), 17.00-17.45 (6-7 lat)

• Dancekids – środa: 18.00-19.00 (4-5
lat), 19.00-20.00 (6-7 lat)

• crossfitkids – czwartek: 16.00-16.45
(4-5 lat), 17.00-17.45 (6-7 lat) oraz
sobota i niedziela: 10.00-10.45

• Piłka nożna coerver coaching –
czwartek: 17.30-18.30 (8-9 lat)

• Robotyka z lego – piątek: 17.00-20.00,
sobota: 10.30-13.30

• Sztuki walki – piątek: 17.00-18.00 (5-7
lat), 18.00-19.00 (8-9 lat)

• familyfitness – sobota: 11.00-11.45
(dziecko 1-5 lat + rodzic),
niedziela: 11.00-11.45 (dziecko 1-5 lat +
rodzic).

Przedszkole, jakich mało  

Dla naszych czytelników mamy do rozdania
20 podwójnych zaproszeń dla dorosłych oraz
20 pojedynczych zaproszeń dla dzieci do
„Baby planet” w Sosnowcu. zapraszamy
do redakcji.

Szko ła Mu zycz na w So snow cu po wsta ła
w grud niu 1945 ro ku z ini cja ty wy To wa -
rzy stwa Mu zycz ne go. Jej pierw szym dy -
rek to rem zo stał Lech Bur sa, a szko ła
mie ści ła się w ofi cy nie do mu przy ul. 3
Ma ja 11a. In au gu ra cja mia ła miej sce
w stycz niu 1946 ro ku. 50 uczniów w 5
kla sach, pod okiem 9 na uczy cie li roz po -
czę ło na ukę w kla sach: for te pia nu, śpie -
wu, skrzy piec i akor de onu oraz w ogól nej
kla sie przed mio tów teo re tycz nych.
W kwiet niu 1946 ro ku szko ła prze nie sio -
na zo sta ła do pa ła cu Die tla przy ul. Że -
rom skie go. 1 stycz nia 1950 szko ła prze -
szła pod ku ra te lę pań stwa i otrzy ma ła na -
zwę Pań stwo wej Szko ły Mu zycz -
nej I stop nia.

W paź dzier ni ku 1958 ro ku szko łę od -
wie dził Jan Kie pu ra, któ ry pod czas wi zy -
ty w so sno wiec kiej szko le wpi sał do kro -
ni ki sło wa, któ re do dziś wy zna cza ją dro -
gę uczniom jak i pe da go gom szko ły:
„Trzy maj cie wy so ko sztan dar mu zy ki
pol skiej”.

W 1961 ro ku zmarł dy rek tor Bur sa,
a je go na stęp cą zo stał Ka zi mierz Ba ła,
któ ry pla ców ką zawiadował do 1966 ro -
ku. Ko lej nym dy rek to rem był Kon rad
Pło sze jow ski, a na stęp nie za stą pił go
Sta ni sław Wro na. Pod ko niec lat 60-tych
na wią za na zo sta ła współ pra ca ze szko łą
mu zycz ną w Ostra wie, od by wa ją się
kon cer ty wy mien ne. Na uczy cie -
le – na cze le z Ali ną Ja ni szew -
ską – otrzy mu ją na gro dy  za pro mo wa -
nie mu zy ki i kul tu ry, m.in.: za wie lo let -
nie or ga ni zo wa nie cy kli kon cer tów i au -
dy cji umu zy kal nia ją cych.   W ro ku

szkol nym 1971/72 dy rek to rem szko ły
zo sta ła Ire na Słu ża łek. Wśród go ści, któ -
rzy po ja wi li się w szko le w tam tym
okre sie, był m.in. Kry stian Zi mer man,
przy szły lau re at kon kur su cho pi now -
skie go.

Szko ła bo ry ka ła się z pro ble ma mi lo -
ka lo wy mi, gdyż bu dy nek przy ul. Że -
rom skie go nie był w naj lep szym sta nie.
Na po cząt ku lat 80-tych po ja wi ła się
szan sa na no wy bu dy nek, wów czas tak że
po ja wi ły się pierw sze pro po zy cje nada nia
szko le im. Ja na Kie pu ry.

W 1983 ro ku funk cję dy rek to ra obej -
mu je dłu go let ni na uczy ciel Bro ni sław
Oleś. Na wią za ne zo sta ły tak że no we kon -

tak ty mię dzy na ro do we – m.in. współ pra -
ca ze szko ła w Bit ter fel dzie.

Zgod nie z za po wie dzia mi roz po czę -
ły się pra ce przy bu do wie no we go bu -
dyn ku szko ły. Osta tecz nie uro czy ste
prze cię cie wstę gi w bu dyn ku przy ul.
Wa wel 2 na stą pi ło 25 lu te go 1991 ro ku.
W 1995 ro ku, w 50. rocz ni cę po wsta nia
Szko ły Mu zycz nej w So snow cu zo sta je
nada ne imię Ja na Kie pu ry Szko le Mu -
zycz nej I stop nia, a nie speł na pół ro ku
póź niej uchwa łą Ra dy Miej skiej zo sta je
utwo rzo na Szko ła Mu zycz na II stop nia,
któ ra roz po czy na swo ją dzia łal ność 1
wrze śnia 1996 ro ku, po wie lu la tach
usil nych za bie gów wie lu osób, a zwłasz -

cza dy rek to ra Bro ni sła wa Ole sia. Od tąd
ma ją szan sę kon ty nu ować tu na ukę
szcze gól nie wy trwa li i uzdol nie ni mu -
zycz nie ucznio wie wszyst kich szkół mu -
zycz nych wschod niej czę ści wo je wódz -
twa śląskiego.   

7 wrze śnia 1997 ro ku po raz pierw szy
or kie stra szkol na da ła kon cert w Kry ni -
cy, w ra mach XXXI Fe sti wa lu im. Ja -
na Kie pu ry. Po cząw szy od te go ro ku przez
wie le lat kon cer ty mło dych mu zy ków
w ra mach wiel kie go kry nic kie go fe sti wa lu
cie szą się du żym po wo dze niem i aplau -
zem tam tej szej pu blicz no ści.  1 wrze -
śnia 1998 roku do szło do po łą cze nia oby -
dwu szkół – I i II stop nia – w Ze spół Szkół
Mu zycz nych, a dy rek to rem po łą czo nych
pla có wek zo sta ła Jo an na Da nisz. W ma ju
ro ku 2002 mu ry opu ścił pierw szy rocz nik
ab sol wen tów szko ły mu zycz nej II stop nia. 

Od po cząt ku swe go ist nie nia szko ła
pro wa dzi sze ro ką dzia łal ność ma ją cą
na ce lu upo wszech nie nie kul tu ry mu -
zycz nej w for mie kon cer tów cy klicz nych
(mię dzy in ny mi z oka zji Mię dzy na ro do -
we go Dnia Mu zy ki, Dnia Dziec ka, Dnia
Mat ki, Dnia Edu ka cji Na ro do wej, Dni
Mia sta So snow ca, Świę ta 3 Ma ja, w ra -
mach ak cji Wiel kiej Or kie stry Świą tecz -
nej Po mo cy, a także co rocz nych kon cer -
tach świą tecz nych i no wo rocz nych) oraz
oko licz no ścio wych (na przy kład pod czas
uro czy sto ści po by tu Oj ca Świę te go Ja -
na Paw ła II w So snow cu, ob cho dów ju bi -
le uszu dwu dzie sto le cia pon ty fi ka tu pa -
pie ża – kon cert „Tu es Pe trus”).

W ro ku szkol nym 2008/2009 otwar to
wy dział wo kal ny (Szko ła Mu zycz -

na II st.). Po wie lu la tach sta rań, 11 paź -
dzier ni ka 2011r. uro czy ście wmu ro wa no
ka mień wę giel ny pod bu do wę Sa li Kon -
cer to wej przy Ze spo le Szkół Mu zycz -
nych w So snow cu. Uro czy ste otwar cie
Sa li na stą pi ło 3 czerw ca 2013 roku.
Szko ła mo że się po szczy cić mnó stwem
na gród i wy róż nień zdo by wa nych przez
wy cho wan ków na naj róż niej szych mię -
dzy na ro do wych, ogól no pol skich i re gio -
nal nych kon kur sach i prze słu cha niach.

Wśród ab sol wen tów szko ły są m. in.:
prof. dr hab. Ja dwi ga Bo brow ska (zna -
na folk lo ryst ka, wy kła dow ca Aka de mii
Mu zycz nej  w Ka to wi cach), Cze sław
Gra bow ski (dy ry gent i kom po zy tor, dy -
rek tor fil har mo nii w Zie lo nej Gó rze),
prof. Lu cjan La prus (dy ry gent i kom po -
zy tor, pe da gog Aka de mii Mu zycz nej  we
Wro cła wiu), prof. Lu cjan Ja wor ski (wy -
kła dow ca KUL, dy ry gent Te atru Mu -
zycz ne go  w Lu bli nie), dr Mał go rza ta
Woź na – Stan kie wicz (Uni wer sy tet Ślą -
ski), dr Jo an na Gał ka – Sob czyk (Uni -
wer sy tet Ślą ski), Ma rek Wit kow ski (dy -
ry gent Ze spo łu Pie śni i Tań ca „Ma zow -
sze”), prof. Hen ry ka Ja nu szew ska (Aka -
de mia Mu zycz na w Ka to wi cach), Mar ta
Kli ma sa ra (wy bit na per ku sist ka), An -
drzej Du dek (wio lon cze li sta i kom po zy -
tor), Mar cin Oleś i Bar tło miej Oleś
(człon ko wie zna ne go ze spo łu jaz zo we go
„Cu stom Trio”).

Funk cję dy rek to ra peł ni obec nie Do -
ro ta Gro lik.

Opracował na podstawie materiałów archiwalnych szkoły:
Krzysztof Polaczkiewicz

arc UM w Sosnowcu

Wychowankowie Szkoły Muzycznej piszą jej imponującą historię.
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Zawodniczka Płomienia mistrzynią Polski w maratonie

Złota Agnieszka

– Le cą mi łzy szczę ścia i smut ku. Cie szę się ze zło te go me -
da lu mi strzostw Pol ski, ale je stem roz cza ro wa na wy ni kiem.
Nie ste ty, ten czas nie da je mi prze pust ki do Rio, a na to naj -
bar dziej się na sta wia łam. W osią gnię ciu ce lu tro chę prze -
szko dzi ła po go da, bo dzień przed star tem pa dał deszcz,
a gdy bie gły śmy, świe ci ło słoń ce i by ło bar dzo wil got no.
Do 30 ki lo me tra bie gło mi się na praw dę do brze, ale póź niej
od cię ło mi prąd i no gi nie chcia ły już współ pra co wać – mó -
wi ła kil ka chwil po mi nię ciu li nii me ty Mie rze jew ska.

Dla za wod nicz ki Pło mie nia to dru gi triumf w MP. Czte -
ry la ta te mu trium fo wa ła w War sza wie, a przed ro kiem zdo -
by ła w Ło dzi srebr ny me dal.

Aby my śleć o igrzy skach, Mie rze jew ska mu sia ła wy peł -
nić mi ni mum wy zna czo ne przez PZLA, czy li osią gnąć wy -
nik po ni żej 2:30.00. Za wod nicz ka Pło mie nia wciąż ma jed -
nak na dzie ję na wy stęp na igrzy skach. – Jesz cze nie po wie -
dzia łam ostat nie go sło wa i po wal czę o igrzy ska na 10 ki lo me -

trów. Mam na dzie ję, że po zwo li mi na to zdro wie – do da ła zło -
ta me da list ka. Wi ce mi strzy nią Pol ski zo sta ła An na Szysz ka
(ŁLKS Pre bet Śnia do wo Łom ża) – 2:46.33, a brąz wy wal czy -
ła Mo ni ka Kacz ma rek (AZS Łódź) – 2:55.04. Naj lep sza
wśród ko biet w kla sy fi ka cji ge ne ral nej ma ra to nu by ła Ke nij ka
Ra che al Je mu tai Mut gaa – 2:31.41. Zwy cięz cy łódz kie go ma -
ra to nu otrzy ma li po 10 tys. do la rów. Za wod ni cy z dru gich
miejsc do sta li po 6 tys., a z trze cich – po 4 tys. Uczest ni kom
nie uda ło się wy wal czyć na gro dy spe cjal nej – sa mo cho du.
Cze ka ła ona na za wod ni ka, któ ry po bie gnie szyb ciej
niż 2:09.30 lub zawodniczkę, któ ra na me cie osią gnie czas po -
ni żej 2:28.30. Tym sa mym nie uda ło się rów nież po pra wić re -
kor du tra sy – 2:10.02 w ry wa li za cji męż czyzn i 2:26.45 wśród
ko biet. W zor ga ni zo wa nym po raz szó sty DOZ Ma ra to nie
Łódz kim z PZU wzię ła udział re kor do wa licz ba po nad 5 ty -
się cy bie ga czy – 2,5 ty sią ca w ma ra to nie i po nad trzy ty sią ce
w bie gu na 10 ki lo me trów. KP

Agnieszka Mierzejewska po raz drugi w karierze sięgnęła po tytuł mistrza
Polski w maratonie. Minimum na wyjazd na IO do Rio nie wypełniła, ale wciąż
ma szansę na udział w igrzyskach w biegu na 10 km.

Agnieszka Mierzejewska, lekkoatletka MKS-MOS Płomień Sosnowiec, zczasem2:32.04 została
mistrzynią Polski wmaratonie. Poraz drugi mistrzynię kraju wyłonił DOZ Maraton Łódzki
zPZU.30-letnia zawodniczka nadystansie42km195m potwierdziła rolę faworytki wśród Polek,
ale pominięciu linii mety nie była dokońca zadowolona, gdyż nie udało się jej uzyskać minimum
kwalifikacyjnego doigrzysk wRio de Janeiro.

arc M
KS-M

O
S Płom

ień

W Kar cze wie od by ły się Mi strzo -
stwa Pol ski Che er le aders. Or ga ni -
za to rem im pre zy, w któ rej nie
mo gło za brak nąć so sno wiec kie go
„Skan da lu”,  by ła Pol ska Fe de ra -
cja Tań ca. „Skandalistki”, pro wa -
dzo ne przez Ka ta rzy nę Pilch,
star to wa ły w czte rech róż nych ka -
te go riach i w każ dej z nich się -
gnę ły po mi strzo stwo!

W pierw szej ka te go rii – fre -
esty le pom – ze spół Skan dal oka -
zał się bez kon ku ren cyj ny w 12-ze -
spo ło wej staw ce. Na stęp nie się gnął
po ty tuł w ka te go rii jazz, a w ka te -
go rii fre esty le pom du ety Jo an -
na Gaw lik i Ka ro li na Ba dzioch za -
ję ły pierw sze miej sce. W tej sa mej
ka te go rii We ro ni ka Pilch oraz Ju -
sty na Ca łek za ję ły szó ste miej sce.
Po mi strzow ski laur się gnę ły tak że
We ro ni ka Pilch i Jo an na Gaw lik
w jazz du ety. – Mie sią ce ćwi czeń
i set ki li trów wy la nych pod czas
tre nin gów przy nio sły ze spo ło wi
nie sa mo wi te efek ty. War to przy -
po mnieć, że ze spól wy stę po wał

pod pre sją, ja ką by ła obro na ty tu łu
Mi strza Pol ski w fre esty le pom
z ze szłe go ro ku – pod kre śla Ka ta -
rzy na Pilch. Swo imi osią gnię cia mi
dziew czy ny ze „Skan da lu” uzy -

ska ły kwa li fi ka cje upraw nia ją ce
do star tu na Mi strzo stwach Eu ro py
or ga ni zo wa nych przez ECU (Eu -
ro pe nian Che er Union), któ re od -
bę dą się w Wied niu. KP

nasze szaBlisTki 
zdominowały warszawskie
plansze. anGelika wąTor,
szaBlisTka zks sosnowiec
misTrzynią polski
młodzieŻowców do 23 laT,
kTóre odByły się w sTolicy,
a jej kluBowe koleŻanki
karolina cieślar
i karolina walczak zajęły
odpowiednio druGie i Trzecie
miejsce.

Po za stre fą me da lo wą zna la zła
się ko lej na so sno wi czan ka, Pa -
me la War szaw ska, któ ra za ję ła
pią te miej sce. W tur nie ju in dy -
wi du al nym aż ty lu me da li nie
by ło, ale na si szer mie rze nie
wró ci li z pu sty mi rę ka mi.
Po brąz się gnął Mi chał Ko chan.
Wo rek z me da la mi zo stał uzu -
peł nio ny o sre bro wy wal czo ne
przez na sze za wod nicz ki w tur -
nie ju dru ży no wym. – O ma ły
włos, a mie li by śmy so sno wiec ki
pół fi nał, gdyż wy sta wi li śmy dwa

skła dy, a dru gi ze spół ZKS wal -
kę o fi nał prze grał jed nym tra fie -
niem 44: 45. W fi na le na sza dru -
ży na mu sia ła uznać wyż szość
ze spo łu z War sza wy, ale i tak ze

sto li cy wró ci li śmy w do sko na -
łych na stro jach. Pięć me da li to
na praw dę świet ny wy nik – przy -
znał Da wid Ada mow ski, tre ner
sza bli stów ZKS. KP

Cztery razy Skandal Udowodniły, że są najlepsze 

„Skandalistki” prezentują wywalczone trofea.
W turnieju indywidualnym szablistki z Sosnowca nie miały
sobie równych.

TowarzysTwo miłośników szermierki
„zaGłęBie” wraz z miejskim
ośrodkiem sporTu i rekreacji
w sosnowcu zorGanizowało 9
kwieTnia międzynarodowy Turniej
młodzików w szaBli dziewcząT
i chłopców „o puchar
zaGłęBia – memoriał im. rafała
sznajdera”. w Ten sposóB uczczono
pamięć wspaniałeGo zawodnika,
sędzieGo, działacza, kTóry zmarł
dwa laTa Temu.

Na star cie sta nę ło 103 dziew czy nek
ichłop ców z13 klu bów, któ rzy ry wa li zo -
wa li w dwóch ka te go riach wie ko -
wych – mło dzi ka i w ka te go rii dzie ci.

W ka te go rii dzie ci zwy cię ży ła Pau li -
na Po ra da, któ ra w fi na le po ko na ła swo ją
sio strę Zu zan nę Po ra dę. 3 miej sce za ję ły
Zu zan na Len kie wicz i Ola Szwe da,
wszyst kie są pod opiecz ny mi TMS Za głę -
bie So sno wiec.

Naj lep szym wśród chłop ców w ka -
te go rii dzie ci oka zał się Mar cel Bro ni -
szew ski z MUKS Vic tor War sza wa.
W ka te go rii mło dzi ka zwy cię ży ła
rów nież za wod nicz ka TMS Za głę bie
So sno wiec – Mał go rza ta No wic -
ka – któ ra w fi na le po ko na ła Emi lię

Ro wiń ską z AZS AWF War sza -
wa 15:14. Wśród chłop ców w ka te go -
rii mło dzi ka zwy cię żył Da wid Ko peć
z Za głę biow skie go Klu bu Szer mier -
cze go, któ ry w fi na le po ko nał swo je -
go klu bo we go ko le gę Fi li pa Pa -
chlę 15:11. KP

Pa mię ta ją o Ra fa le

Młodzi adepci szermierki oddali hołd przedwcześnie zmarłemu
Rafałowi Sznajderowi.

Ma jąc ta ką mło dzież, ze
spo ko jem moż na pa trzeć
w przy szłość. Naj pierw
po ty tuł mi strzów Pol ski
w ho ke ju na lo dzie się -
gnę li mło dzi cy UKS Za -
głę bie, a dwa ty go dnie
póź niej ju nio rzy so sno -
wiec kie go klu bu.

Mło dzi cy Za głę bia wde -
cy du ją cym po je dyn ku po ko -
na li na lo do wi sku w Ja strzę -
biu MKS Cra co via/KTH
Kry ni ca 5:4 po do gryw ce
i rzu tach kar nych (3:1, 0:1,
1:2 – kar ne 1:0). Bram kę
na wa gę wy gra nej i zło te go
me da lu zdo był dla na szej
dru ży ny Szy mon Lusz niak.
DoSo snow ca po je cha ły tak -
że na gro dy in dy wi du al ne.
Naj lep szym obroń cą Mię -
dzy wo je wódz kich Mi -

strzostw Mło dzi ków zo stał
Da niel Mal czew ski, anaj lep -
szym bram ka rzem Ma te usz
Ma ło ta. Ze spół pro wa dzi li
tre ne rzy Piotr Ma tla kie wicz
i Piotr Ma jew ski.

Ju nio rzy po zło to się -
gnę li z ko lei na lo do wi sku

w No wym Tar gu, po ko nu -
jąc w fi na le im pre zy Unię
Oświę cim 4:1 (0:0, 1:0,
3:1). Bram ki dla na szej dru -
ży ny zdo by wa li ko lej no:
Da mian Woź niak, Ka mil
Pę draś, Alek san der Gnie -
wek i Ka mil Si ko ra. KP

Złota przyszłość sosnowieckiego hokeja

Tak ze złotego medalu cieszyli się młodzicy 
UKS Zagłębie.

arc zespół Skandal arc ZSK Sosnowiec

arc MOSiR w Sosnowcu

arc U
KS Załębie
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Rzeka Bobrek
Ro dzi się gdzieś w oko li cach dą -
brow skiej Kok sow ni „Przy jaźń”.
W dro dze do So snow ca prze pły wa
przez Za ka wie, Strze mie szy ce
Wiel kie i Prze łaj kę. Na Sza ła so -
wiź nie omi ja owia ne mrocz ną le -
gen dą ru iny mły na Sza łas. Ocie ra -
jąc się o Gra bo cin, kie ru je się
na po łu dnio wy za chód. Do słow nie
wśli zgu jąc się po mię dzy Ostro wy
i Ka zi mierz, prze ci na le gen dar ną
Szmej kę. Nie spo ty ka na ni gdzie in -
dziej na zwa po cho dzi od od gło -
sów wy da wa nych przez pta ki ma -
ją ce tu taj swą Osto ję. Dźwię ki te
przy po mi na ły śmiech – stąd po -
cząt ko wo oko li cę na zy wa no
Śmiej ką, a z cza sem Szmej ką. 

Nie co da lej, na pra wym brze -
gu do go ry wa ko pal nia „Ka zi -
mierz -Ju liusz”. Przed na mi roz po -
ście ra się wspa nia ły hi sto rycz no -
-kul tu ro wo -przy rod ni czy kra jo -
braz: wie że szy bo we, ko lej ka wą -
sko to ro wa, za byt ko wy most i ka -
mien ne zwa ło wi ska ide al nie kom -
po nu ją się z tym wszyst kim, czym
za chwy ca nas na tu ra. Ten frag -
ment bie gu Bo br ka na dal sta no wi
raj dla ptac twa wod ne go. Po śród
sta wów i mo kra deł moż na spo tkać
m. in. nie zwy kle rzad ką w na -
szych oko li cach cza plę bia łą. 

Wodę ze znajdującego się
źródła w Browarze
wykorzystywano do
warzenia piwa w dworze
klimontowskim. 

Przed na mi za bu do wa nia śre -
dnio wiecz nej Po rąb ki. Jesz cze nie
tak daw no zda rza ło się, że wez bra -
ne wo dy tej spo koj nej na ogół stru -
gi wy stę po wa ły z brze gów, sie jąc
tu spu sto sze nie. Te raz jed nak ży -
wioł zo stał nie co okieł zna ny po -
przez uję cie ko ry ta w be to no wo -
-sta lo wy ka ga niec. 

Pły nie my da lej. Zo sta wiw szy
na le wym brze gu Za wo dzie i Ju -

liusz do cie ra my do Bro wa ru. Wo -
dę ze znaj du ją ce go się tu taj źró dła
uży wa no do wa rze nia pi wa w bro -

wa rze dwo ru kli mon tow skie go.
Na wzgó rzu po pra wej, ką tem oka
mo że my do strzec wie żę szy bu

„Cze sław” – cen ną pa miąt kę gór -
ni czej prze szło ści Za głę bia Dą -
brow skie go. 

Na stęp nie nasz wod ny szlak
pro wa dzi po przez buj ne, kwie ci ste
łą ki, bę dą ce po czę ści pa stwi ska mi
dla ko ni zpo bli skiej staj ni. Do cie ra -
my do Upa do wej, któ ra na le ży
do dziel ni cy Bo brek. Za czy na się
naj mniej ma low ni czy i bar dzo ha -
ła śli wy od ci nek rze ki, któ ra mo zol -
nie pły nie wzdłuż tra sy S1. Nie co
znu że ni do pły wa my doBo ru Pręb -
skie go. Oneg daj osa da ta by ła za sie -
dlo na głów nie przez ry ba ków
i wod nia ków ob słu gu ją cych prze -
mszań skie ga la ry. Mo że i dzi siaj
po śród miesz kań ców spo tka my po -
tom ków daw nych śród lą do wych

ma ry na rzy? Na ra zie nie ma my
cza su, aby się o tym prze ko nać, bo
nurt nie sie nas ku kre so wi wod nej
wę drów ki. W Niw ce Bo brek wpa -
da do Bia łej Prze mszy. Stąd ma my
już tyl ko ki lo metr dodaw ne go por -
tu, któ ry ist niał w miej scu zna nym
dzi siaj ja ko Trój kąt Trzech Ce sa rzy.
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, ul. war szaw ska 3/20,
tel. 32 265-60-04,
e -ma il: cim@um.so sno wiec.pl

Niczym Rio Negro do Amazonki wpada Bobrek do Białej Przemszy.

Bobrek w okolicach Zawodzia.

Bystrzyna pod Szałasowizą.

Sosnowieckie Dni Literatury z duchem Szekspira 
Kry sty na Czu bów na, Ar tur Do mo sław ski, An -
na Dzie wit -Mel ler, Mar ta Fox, Ma nu ela Gret kow ska,
Woj ciech Ja giel ski, Zie mo wit Szcze rek, To masz Tro -
ja now ski bę dą go ść mi te go rocz nej 12. już edy cji So -
sno wiec kich Dni Li te ra tu ry. Im pre za zo sta nie za in au -
gu ro wa na 10 ma ja. Bo ha te rem tej edy cji jest dra ma -
turg wszech cza sów, czy li Wil liam Szek spir. Im pre zy
bę dą od by wać się w Bi blio te ce Głów nej (w au li
przy ul. Ko ściel nej 11 oraz w czy tel ni przy ul. Ze ga -
dło wi cza 2), a tak że w pla ców kach bi blio tecz nych
na te re nie ca łe go mia sta. Po za spo tka nia mi au tor ski -
mi – w ra mach „Roz mów o książ kach” – w pro gra -
mie zna la zły się wy jąt ko we dzia ła nia z po gra ni cza li -
te ra tu ry i in nych sztuk. Za pla no wa no m. in. wy sta wę
mo no gra ficz ną po świę co ną ży ciu i twór czo ści Wil -
lia ma Szek spi ra, wy sta wę szek spi row skich pla ka tów
te atral nych z Ga le rii Pla ka tu Kra ków, in te rak tyw ny
per for man ce w cen trum mia sta, hap pe ning szek spi -
row ski z udzia łem ak to rów i miesz kań ców So snow ca,
pa nel dys ku syj ny, pro jek cje spek ta kli TV BBC, wy -
ciecz kę do Cen trum Sce no gra fii Pol skiej i wi do wi sko
li te rac ko -mu zycz ne dla dzie ci. Tra dy cyj nie, nie za -
brak nie spo tka nia z cy klu „Czas na de biut”. In te gral -
ną czę ścią im pre zy bę dą pre zen ta cje ksią żek za pro -
szo nych go ści, ak cja „Ca ła Pol ska czy ta dzie ciom”
i fi nał kon kur su czy tel ni cze go „Bi blio żer ca Ro -
ku 2015/2016”. Wię cej in for ma cji moż na zna leźć
na stro nie: www.bi blio te ka.so sno wiec.pl i jej fa ce bo -
oko wym pro fi lu. 

Ho no ro wy pa tro nat nad im pre zą ob ję li Ar ka diusz
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca oraz prof. zw. dr hab.
Wie sław Ba nyś, rek tor Uni wer sy te tu Ślą skie go w Ka -
to wi cach, a pra so wy „Ku rier Miej ski”. SK

oTwarTe konsulTacje
społeczne z władzami miasTa
w kaŻdy pierwszy poniedziałek
miesiąca w cenTrum informacji
miejskiej, czaT z prezydenTem
i lekcje oBywaTelskie. To Tylko
kilka propozycji w ramach Tzw.
kawiarenki oBywaTelskiej,
noweGo elemenTu, kTóry
wejdzie w skład pakieTu
mieszkańca.

– Chce my ak ty wi zo wać miesz -
kań ców So snow ca do więk sze go
za an ga żo wa nia i udzia łu w par -
ty cy pa cji spo łecz nej, chce my,
aby uczest ni czy li w ży ciu mia -
sta, mie li re al ny wpływ na to, co
się w nim dzie je, dla te go stwo -
rzy li śmy pro jekt zmie rza ją cy
do pod nie sie nia świa do mo ści
miesz kań ców w te ma cie kon sul -
ta cji spo łecz nych – pod kre śla
pre zy dent So snow ca Ar ka diusz
Chę ciń ski.

W po ło wie ubie głe go ro ku
w So snow cu uru cho mio no elek -
tro nicz ną plat for mę kon sul ta cyj -
ną i utwo rzo no sie dem na ście ob -
sza rów kon sul ta cyj nych. – To

na pew no przy czy ni ło się do na -
praw dę do brej fre kwen cji
w II edy cji Bu dże tu Oby wa tel -
skie go, ale chce my, aby by ła ona
z każ dym ro kiem wyż sza, dla te -
go też za mie rza my pod jąć ze spół
dzia łań, któ ry ma się do te go
przy czy nić – do da je pre zy dent,
któ ry pod trzy mu je m.in. ob ni że -
nie wie ku umoż li wia ją ce udział
w kon sul ta cjach spo łecz -
nych. – Sko ro ubo le wa my nad ni -
ską fre kwen cją w wy bo rach, re -
fe ren dach czy kon sul ta cjach, to
po win ni śmy być kon se kwent ni
i za chę cać do par ty cy pa cji spo -
łecz nej miesz kań ców od naj -
młod szych lat – uwa ża pre zy dent
So snow ca.

Ka wia ren ka Oby wa tel ska po -
ja wi się w Cen trum In for ma cji
Miej skiej. W każ dy po nie dzia łek
mie sią ca pro wa dzo ne bę dą otwar -
te – warsz ta to we kon sul ta cje spo -
łecz ne w naj waż niej szych spra -
wach. Re gu lar nie na „ży wo”
na stro nach in ter ne to wych od by -
wał się bę dzie czat z pre zy den -
tem. Każ dy bę dzie mógł za dać
py ta nie i na tych miast otrzy ma od -

po wiedź w da nym te ma cie kon -
sul ta cyj nym.

Ofer ta bę dzie skie ro wa -
na do wszyst kich, rów nież młod -
szych miesz kań ców, stąd m. in.:
po mysł lek cji oby wa tel skich, któ -
re bę dą prze pro wa dza ne na lek -
cjach wie dzy o spo łe czeń stwie
w każ dej szko le gim na zjal nej i po -
nad gim na zjal nej. Pod czas lek cji
bę dzie moż na się do wie dzieć,
czym są kon sul ta cje spo łecz ne,
na czym po le ga dzia łal ność sto -
wa rzy szeń. Swój udział w spo tka -
niach z mło dzie żą za de kla ro wał
tak że pre zy dent So snow ca. W ra -
mach Ka wia ren ki Oby wa tel skiej
pla no wa ne jest tak że prze pro wa -
dza nie kon sul ta cji spo łecz nych
w re stau ra cjach, klu bach i ka wiar -
niach na te re nie So snow ca w po -
ro zu mie niu z przed się bior ca mi
oraz punkt kon sul ta cyj ny pod czas
każ dej więk szej im pre zy miej -
skiej. – Bę dzie my chcie li tak że za -
an ga żo wać spół dziel nie i wspól -
no ty w ko lej ne edy cje Bu dże tu
Oby wa tel skie go, tak aby jak naj -
wię cej osób wzię ło w nich
udział – do da je pre zy dent. KP

Rusza Kawiarenka Obywatelska
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Po zio mo: 1 – Maj ka lub Kwiat kow ski, 5 – zby tek, 8 – par ko wa
do spa ce ro wa nia, 9 – przy cią ga me ta lo we przed mio ty, 10 – ry -
ba z ro dzi ny kar pio wa tych, 11 – ssak z krót ką trą bą, 12 – nie jed -
na z re kla mą pod drzwia mi, 14 – pió ra cza pli zdo bią ce ko bie cą
gło wę, 16 – prze pły wa przez Po znań, 17 – wy kaz błę dów
w książ ce, 19 – od głos ła ma nych ga łę zi, 21 – rę kę my -
je, 22 – kru ko wi oka nie wy ko le, 25 – dzie ło Do sto jew skie -
go, 28 – jest nim lia na, 29 – ko sme tyk do twa rzy, 30 – sie lan -
ka, 32 – imi ta cja, 34 – wy peł nia ko ści, 35 – fi gu ra geo me trycz -
na, 36 – czer wo na plam ka na czo le Hin du ski, 37 – zie mie le żą -
ce na po gra ni czu, ru bie że, 38 – okra sa, 39 – nie któ rym pa nom
wią za nie go spra wia trud ność. 

Pio no wo: 1 – z mo ni to rem, kla wia tu rą i mysz ką, 2 – krew ny
w li nii mę skiej, 3 – na sto le lub w ga ra żu, 4 – tech ni ka ma lar -
ska, 5 – me da li sta, 6 – bar wa, 7 – cza row nik w spód ni -
cy, 13 – o pół no cy na we se lu, 15 – wy pro wa dze nie lu dzi z za -
gro żo ne go miej sca, 18 – go ści niec, szlak, 20 – w„Szczę kach”
grał głów ną ro lę, 23 – mło de li sa, 24 – jed nost ka ilo ści da nych
ozna cza ją ca 1024 ki lo baj ty, 26 – chu s tecz ka wią za -
na na szyi, 27 – do od twa rza nia wi ny lo wych płyt, 28 – ktoś
z do świad cze niem, 31 –... la zu li, 33 – mia ra pa pie ru to a le to we -
go lub fak so we go.

Rozwiązanie krzyżówki nr  4 /2016, ELEANOR CATTON – PRÓBA 
Na gro dy otrzy mu ją: Bożena Watoła, Zofia Główczyk oraz Maria Nicpoń 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  5

✂

litery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym
dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które prosimy
przesyłać do 25 maja  pod adres redakcji: 
41-200 sosnowiec, ul. 3 maja 11.

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

Po ucza ją ca wi zja -prze stro ga wo bec
współ cze snych prze mian 

Pro blem toż sa mo ści i jej de -
struk cji w śro do wi sku cy ber prze -
strze ni to głów ny mo tyw dra ma tu,
za ty tu ło wa ne go „Te ze usz”. Tej cy -
ber prze strze ni nie wy peł nia ma te -
ria, ale… in for ma cja, któ ra tak że
ule ga de for ma cji, a wła ści wie roz -
for mo wa niu. Bo ha ter sztu ki, mi -
tycz ny Te ze usz, zo sta je przez au to -
ra, czy li prof. Jó ze fa Bań kę, wy bit -
ne go pol skie go fi lo zo fa, prze nie sio -
ny w rze czy wi stość wir tu al ną. 

W new ral gicz nym punk cie sztu -
ki bo ha ter od naj du je sie bie w sie ci
cy fro wych da nych w for mie ko pii,
umiej sco wio nej w trój wy mia ro wej
prze strze ni ener gii. Do zna je szo ku,
gdy do wia du je się, że gdzieś
w świe cie rów no le głym ist nie je je -
go al ter ego, a więc ktoś, kto nie jest
nim. Ży je jed nak na iden tycz nej pla -
ne cie jak na sza. Dru gie „ja” bo ha te -
ra pro wa dzi ży cie iden tycz ne z je go
ży ciem co dzien nym tu taj na Zie mi.
Róż ni je za le d wie dzie sięt ne prze su -
nię cie, co bo ha ter do strze ga w swo -
im lu strze, wska li cy fro wej nie skoń -
czo nej prze strze ni, gdzie każ da na -
wet „po mi jal nie ma ła” kon fi gu ra cja
ato mów mo że wy da rzać się i to nie -
skoń czo ną licz bę ra zy.

Au tor prze no si ak cję dra ma tu
zapo mo cą cy fro dro nu ona zwie „Te -
ze usz”, domiejsc, wktó rych ży je ta -
jem ni cze al ter ego. Jed nak ko pia na -
sze go bo ha te ra, na sku tek nie szczę -
śli wie prze pro wa dzo nej kon fron ta cji
kom pu te ro wej, ule ga cy fro we mu
roz pa do wi i zni ka. Jak się oka zu je,

ory gi nał i ko pia ma ją pin „uwspól -
nio ny”, co ozna cza, że są nie roz łącz -
ne, więc de struk cji ule ga rów nież
ory gi nał. Bo ha ter dra ma tu – umie ra
tu, ro dzi się tam. „Te mu, kto drzwi
wy wa żył, próż no do nich pu -
kać!” – czy ta my w tek ście.   Idee au -
to ra „Te ze usza”, Jó ze fa Bań ki, są po -
ucza ją cą wi zją -prze stro gą wo bec

prze mian, ja kie za cho dzą we współ -
cze snym świe cie, azwłasz cza wpsy -
chi ce czło wie ka podwpły wem cy wi -
li za cji cy fro wej. Fi lo zof przed sta wia
ideę eu ty fro ni ki, czy li mo de lu my śle -
nia, opar te go naety ce pro sto myśl no -
ści, a ma ją ce go przy nieść zmia ny,
o któ rych ma rzy stwo rzo ny przez jej
au to ra ho mo eu thy ph ro ni cus.  red

Nagrody ufundowało Wydawnictwo „Progres”.

„Kul tu ra Do stęp na w ki nach” to ak cja ki na „He lios”,
któ ra roz po czę ła się 30 kwiet nia 2015 ro ku. W ma ju
ru sza ko lej na, IV edy cja pro jek tu. Co ty dzień, w każ -
dy czwar tek o godz. 18.00, wy świe tla ne są pol skie fil -
my w ra mach ogól no pol skie go pro jek tu pt. „Kul tu ra
Do stęp na”. Pro jekt umoż li wia sze ro kiej pu blicz no ści
do stęp do no wych i do ce nia nych pol skich fil mów.
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. Wię cej na www.kul tu ra do step -
na.pl. red

NA DużyM ekRANie W NAjBliżSzyM
czASie zoStANą WyśWietloNe:

12 maja – „córki Dansingu”
19 maja – „Apartament”
26 maja – „Panie Dulskie”
2 czerwca – „chce się żyć”

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. 

Kulturalne czwartki 
w kinie  „Helios”

Józef Bańka

Tezeusz. Dramat w pięciu aktach 
(Wydawnictwo PROGRES)
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HO RO SKOP
BYK (20.04. – 22.05.) – Pora zakończyć
Twoją znacznie przedłużającą się w tym
roku majówkę. Wrócisz do pracy pełna
energii, co ma dużą szansę zaowocować
awansem lub przynajmniej solidną premią.
Zauważysz także pierwsze efekty nowej
diety – pamiętaj jednak o systematyczności,
aby Twoja praca i wyrzeczenia nie poszły
na marne. 
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.)– Samotne
bliźnięta czeka dobry czas na poszukiwania
drugiej połówki. Los się do Ciebie
uśmiechnie, a najbliższe weekendy upłyną
pod znakiem miłych spotkań
i romantycznych wycieczek. Nie lekceważ
drobnych problemów zdrowotnych, aby
nie zamieniły się w poważne dolegliwości.
Pod koniec miesiąca postanowisz urządzić
przyjęcie w ogródku, co sprawi, że
odkryjesz w sobie kulinarny talent.
RAK (22.06. – 22.07.) – Każdą wolną chwilę
postarasz się spędzać z nowo poznanym
mężczyzną. Zastanów się, jaki był powód
rozpadu poprzednich związków, a być
może tym razem uda Ci się stworzyć
stabilny związek. Nad finansami raków
zbierają się ciemne chmury. Pora zacząć
analizować wszystkie wydatki,
w przeciwnym razie czekają Cię kłopoty
finansowe. 
LEW (23.07. – 23.08.) – Ostatnio udało Ci
się uniknąć kłopotów, ale nie ciesz się
zawczasu, gdyż wciąż mogą pojawić się
w każdej chwili. Staraj się robić wszystko jak
należy, a jest szansa, że wszystko pójdzie
poTwojej myśli. Pora na chwilę
odpoczynku. Zaplanuj krótki wyjazd, aby
odpocząć i nabrać energii do działań.
PANNA (24.08. – 22.09.)– Natłok
obowiązków w ostatnim czasie sprawił, że
całkowicie zapomniałaś o sobie. Pora
przestać zamartwiać się wszystkim
i wszystkimi dookoła, a zadbać o własny
komfort i dobry nastrój. Powoli możesz też
zacząć zastanawiać się nad urlopem. Panny
w związkach mogą spodziewać się
drobnych kłopotów. 
WAGA (23.09. – 22.10.) – Ostatnio
wszystko idzie poTwojej myśli
i najprawdopodobniej nie szykują się żadne
zmiany. Pora zacząć planować urlop. W tej
kwestii mogą nastąpić drobne
nieporozumienia z drugą połówką, ale
od czego jest kompromis… Na samotne
wagi w tym miesiącu nie czekają żadne
rewolucje uczuciowe.
SKORPION
(23.10. – 21.11.) – W najbliższym czasie
mogą dać o sobie stare problemy
zdrowotne. Twoja szybka reakcja sprawi, że
nie przerodzą się one w nic
poważniejszego. Postaraj się więcej czasu
spędzać z rodziną. Dzieci chętnie pójdą
zTobą na długi wiosenny spacer, a mąż
do kina. Zastanów się, kiedy ostatnio
spędziliście czas tylko we dwoje? Najwyższa
pora to zmienić.
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – W połowie
miesiąca odezwą się dawne koleżanki
z liceum z propozycją spotkania. Czeka Cię
z tej okazji świetnia impreza, ale w głowie
zaczną pojawiać się poważne przemyślenia.
Zdasz sobie sprawę, że poświęciłaś się
karierze kosztem życia osobistego, a nie
wyobrażasz sobie zostać starą panną. Pora
zatem otworzyć się na nowe znajomości
i częściej wychodzić z domu!
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) – Czeka Cię
mały kryzys w związku. Aby go szybko
zażegnać, pomyśl o krótkim wyjeździe tylko
we dwoje. Kilka dni z dala od codziennych
problemów sprawią, że wszystko wróci
do normy. Po powrocie przygotuj się
na natłok obowiązków służbowych.
Za siedzenie po godzinach zostaniesz
jednak odpowiednio nagrodzona, dlatego
nie masz powodów do narzekań. 
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Od jakiegoś
czasu wTwoim życiu wszystko idzie
w dobrym kierunku i nie zapowiadają się
żadne zmiany w tej kwestii. Taka stabilizacja
była Ci potrzebna od dawna, dlatego nie
szukaj problemów tam, gdzie ich nie ma,
a korzystaj z życia! W najbliższych
tygodniach czeka Cię niespodziewana
podróż...
RYBY (19.02. – 20.03.) – Wciąż nie widzisz
efektów swojej wiosennej diety. Zastanów
się zatem, czy nie warto pomyśleć
o zajęciach fitness, na które od dawna
namawia Cię przyjaciółka. Pamiętaj, że
do wakacji już coraz mniej czasu, zatem
musisz intensywniej pracować nad formą.
Niespodziewanie odejdzie bardzo bliska Ci
osoba. Zostanie Ci po niej masa
wspaniałych wspomnień oraz kłopotliwy
spadek…
BARAN (21.03. – 19.04.)– Maj będzie dla
Ciebie miesiącem rutyny. Żadnych zmian
w życiu uczuciowym, popołudnia
spędzone z rodziną, a w pracy ciągle te
same obowiązki. Brak nowych wyzwań
spowoduje, że poważnie zaczniesz myśleć
nad nową posadą. Przemyśl jednak
wszystkie za i przeciw i nie podejmuj
decyzji pochopnie. Zacznij planować
wakacje, jeśli kolejny rok z rzędu nie chcesz
ich spędzić w tym samym miejscu. red

KINOreklama

TEATR – maj  2016

01 Nd godz. 18:00 Boeing, Boeing / M. Camoletti 
03 Wt godz. 18:00 Boeing, Boeing / M. Camoletti 
06 Pt godz. 10:00 Alicja w Krainie Czarów / L. Carroll
06 Pt godz. 19:00 Dobry wojak Szwejk/ J. Haszek, I.
Gorzkowski
07 Sb godz. 18:00 Kariera Romualda S./ J. Czapliński –
Rodzice do Teatru
08 Nd godz. 18:00 W starych dekoracjach / T. Różewicz, I.
Gorzkowski/ gościnnie Teatr im. A. Mickiewicza z
Częstochowy 
11 Śr godz. 9:00 Jaś i Małgosia / bracia Grimm / gościnnie
Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy 
11 Śr godz. 11:00 Jaś i Małgosia / bracia Grimm / gościnnie
Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy 
12 Czw godz. 10:00 Szewczyk Dratewka/ M. Kownacka
13 Pt godz. 19:00 Korzeniec / Z. Białas, T. Śpiewak
14 Sb godz. 18:00 Najdroższy / F. Veber

15 Nd godz. 18:00 Najdroższy / F. Veber
17 Wt godz. 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza / L. M.
Montgomery
18 Śr godz. 08:30 Wakacje z duchami/ A. Bahdaj, P. Rowicki
18 Śr godz. 11:00 Wakacje z duchami/ A. Bahdaj, P. Rowicki
19 Czw godz. 19:00 Siódemka / Z. Szczerek, M. Kmiecik
20 Pt godz. 19:00 Siódemka / Z. Szczerek, M. Kmiecik
21 So godz. 18:00 Dobry wojak Szwejk/ J. Haszek, I.
Gorzkowski
22 Nd godz. 18:00 Boeing, Boeing / M. Camoletti 
28 So godz. 16:00 Pyza na polskich dróżkach / H.
Januszewska, A. Klucznik - PREMIERA
29 Nd godz. 11:00 Pyza na polskich dróżkach / H.
Januszewska, A. Klucznik
29 Nd godz. 18:00 Najdroższy/F. Veber
31 Wt godz. 10:00 Pyza na polskich dróżkach / H.
Januszewska, A. Klucznik

Te atr Za głę bia, ul. Te atral na 4, Sekr. tel./fax 32/266 07 91, cen tra la tel. 32/266 04 94,
biuro obsługi widzów 32/266 11 27, kasa Teatru 32/266 87 66
www.teatrzaglebia.pl, bow@teatrzaglebia.pl, www.facebook.com/Teatrzaglebia

Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” nr 4 do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 11)
i podadzą swoje imię i nazwisko, otrzymają bezpłatne zaproszenie,
które będzie do odebrania w kasie Teatru. Warunkiem odebrania
biletu jest zapłacenie za jedno podwójne zaproszenie symbolicznej
kwoty 2 zł.

Dla naszych czytelników mamy 3 podwójne zaproszenia:
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Dobry wojak Szwejk”

w dniu 06.05.2016r. (piątek), godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „kariera Romualda

S.” 07.05.2016r. (sobota), godz. 18.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „korzeniec”

w dniu 13.05.2016r. (piątek), godz. 19.00

Re PeR tu AR ki NA he lioS 
So SNo Wiec 29.04-05.05.2016 r.

NocNy MARAtoN filMoWy:WyłAczNie
W Piątek
,, maraTon kapiTana ameryki””
Godz. 22:30
science-fiction, od 12lat, usa, 385min, napisy
filMoWe PoRANki:WyłAczNie
W NieDzielę
,, dinopociąG”” Godz. 10:30
animacja, b/o, usa, 66min, dubbing
kultuRA DoStęPNA:WyłączNie
W czWARtek
„córki dancinGu” Godz. 18:00
komedia/dramat, od 15lat, polska, 89min
kiNo koBiet:WyłączNie W czWARtek
„#wszysTkoGra” Godz. 18:30
musical, od 12lat, polska, 124min
PReMieRy:
„#wszysTkoGra”
13:30, 16:30, 18:30*, 20:30*, 21:15**, 22:30**
* 
musical, od 12lat, polska, 124min
* z wyjątkiem czwartku
** wyłącznie w czwartek
***z wyjątkiem piątku i czwartku

,, kapiTan ameryka:wojna BohaTerów””
17:00
science-fiction, od 12lat, usa, 150min, dubbing
,, kapiTan ameryka:wojna BohaTerów””
14:00, 21:00
science-fiction, od 12lat, usa, 150min, napisy
,, 3d kapiTan ameryka:wojna
BohaTerów”” 10:30*, 11:00**, 18:00***
science-fiction, od 12lat, usa, 150min, dubbing
* wyłącznie w niedzielę
**z wyjątkiem niedzieli
***z wyjątkiem czwartku
,, 3d kapiTan ameryka:wojna
BohaTerów”” 20:00
science-fiction, od 12lat, usa, 150min, napisy
,, dzielny koGuT maniek””
9:30*, 10:00**, 11:15***, 13:00, 15:15, 17:30
animacja, b/o, meksyk, 98min, dubbing
* wyłącznie w sobotę
**wyłącznie w niedzielę
***z wyjątkiem soboty i niedzieli
,, młody mesjasz”” 10:30, 15:30 
dramat, od 12lat, usa, 111min, lektor
filMy tygoDNiA:

„cloVerfield lane 10” 19:45, 22:00 
Thriller, od 15lat, usa, 95min, napisy
„BóG nie umarł 2” 9:00* 
dramat, od 12lat, usa, 121min, napisy 

* wyłącznie w piątek
filMy DlA Dzieci:
„raTcheT i clank” duBBinG
10:00*, 12:00**, 14:15**, 14:30*** 
animacja, b/o, usa, 94min, dubbing
* z wyjątkiem piątku, soboty i niedzieli
** wyłącznie w sobotę
***z wyjątkiem soboty
„księGa dŻunGli” duBBinG 9:30*, 12:15** 
fantasy, od 7lat, 106min, usa, duBBinG 
* wyłącznie w sobotę
** z wyjątkiem soboty
w Tym TyGodniu reperTuarowym filmem
zasTrzeŻonym jesT:  
-,, 3d kapiTan ameryka:wojna
BohaTerów”” duBBinG
-,, 3d kapiTan ameryka:wojna
BohaTerów”” napisy 

Dla naszych czytelników
przygotowaliśmy pojedyncze

zaproszenia do kina, do odbioru
w naszej redakcji. 

Regulamin odbioru nagród znajduje
się na stronie:

www.kuriermiejski.com.pl. 

Maj kwitnie sztuką 
Hap pe ning „So sno wiec ki maj kwit nie sztu ką” od -
bę dzie się 15 ma ja przed „Mu zą” i po mni kiem Ja -
na Kie pu ry. Or ga ni za to ra mi są człon ko wie Gru py
Pla stycz nej Re la cje, miesz kań cy So snow ca,
ucznio wie II LO im. Emi lii Pla ter oraz Ze spo łu
Szkół Mu zycz nych im. Ja na Kie pu ry w So snow cu.

Miesz kań cy bę dą mie li oka zję współ two rzyć
„so sno wiec ki ho ry zont sztu ki�, czy li dzie sięć ob -
ra zów in spi ro wa nych poezją, mu zy ką, kli ma tem

miej sca oraz wspo mnie nia mi o wy bit nych so sno -
wiec kich ar ty stach.

Wy da rze niem po kie ru je ar ty sta pla styk Cze -
sław Ga łuż ny, twór ca pro jek tu i opie kun ar ty stycz -
ny Gru py Pla stycz nej Re la cje. Re ali za cja pro jek tu
sta ła się moż li wa dzię ki wspar ciu władz mia sta So -
snow ca i współ pra cy z fun da cją im. Ja na Kie pu ry
oraz Te atrem Za głę bia. Hap pe ning roz pocz nie się
o godz. 14.00, a za koń czy oko ło godz. 18.00. SK Happening odbędzie się 15 maja przed„Muzą”. 

arc Grupa Plastyczna Relacje

Spek takl „W sta rych de ko ra -
cjach”, w wy ko na niu ak to rów
Te atru im. Ada ma Mic kie wi -
cza z Czę sto cho wy, zo sta nie
wy sta wio ny go ścin nie 8 ma ja
w Te atrze Za głę bia. 

Przed sta wie nie w re ży se rii
Igo ra Gorz kow skie go zo sta ło
zre ali zo wa ne na pod sta wie pro -
zy Ta de usza Ró że wi cza i sta no -
wi pró bę wnik nię cia w ta jem ni -
cę ży cia i śmier ci. Głów ny bo -
ha ter – Po eta – od by wa po dróż
do Włoch i jed no cze śnie za głę -
bia się we wła sną hi sto rię ży cia
i pa mięć, by raz jesz cze spo tkać
się z ko bie ta mi, któ re ko chał.
Nie któ re zja wia ją się po la tach
oso bi ście, in ne przy by wa ją tyl -
ko we wspo mnie niach. W
głów ną ro lę wcie lił się zna ko -
mi ty ak tor Hen ryk Ta lar, któ ry
w Czę sto cho wie świę to wał ju -
bi le usz pra cy ar ty stycz nej.
Spek takl roz pocz nie się
o godz. 18.00. red

„C (i) ała naprzód” wTeatrze Zagłębia

40 tys. zł wy grał Te atr Za głę bia
na re ali za cję wa ka cyj nych warsz -
ta tów te atral nych w ra mach pro -
gra mu „La to w te atrze”, or ga ni -
zo wa ne go przez In sty tut Te atral -
ny im. Zbi gnie wa Ra szew skie go.
Pro jekt „C (i) ała na przód” Te atru
Za głę bia, jest jed nym z po -
nad 100 zgło szo nych pro jek tów.
Zo stał bar dzo wy so ko oce nio ny
przez Ko mi sję Eks per tów pro gra -

mu i dzię ki te mu bę dzie sfi nan so -
wa ny w 100 pro cen tach. W su -
mie 35 osób, w wie ku od 13
do 16 lat, mo że wziąć udział
w tym pro jek cie. Uczest ni cy we -
zmą udział w za ję ciach ak tor sko -
-cho re ogra ficz nych, mul ti me dial -
nych i pro mo cyj no -dzien ni kar -
skich. Warsz ta ty za pla no wa no
na dwa pierw sze ty go dnie wa ka -
cji – od 27 czerw ca do 10 lip ca. 

Pre tek stem do te go rocz nych
dzia łań warsz ta to wych w Te atrze
Za głę bia są sło wa Pi ny Bausch:
„Nie ob cho dzi mnie, jak lu dzie
się po ru sza ją. Ob cho dzi mnie to,
co lu dzi po ru sza”. 

„La to w te atrze” jest pro gra -
mem In sty tu tu Te atral ne go im.
Zbi gnie wa Ra szew skie go re ali -
zo wa nym ze środ ków Mi ni ster -
stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na -
ro do we go, któ re go naj waż niej -
szym ele men tem jest kon kurs
gran to wy ad re so wa ny do te -
atrów, sa mo rzą do wych in sty tu -
cji kul tu ry oraz or ga ni za cji po -
za rzą do wych – ośrod ków, któ re
w okre sie let nich wa ka cji
szkol nych pla nu ją zor ga ni zo -
wać warsz ta ty te atral ne dla
dzie ci i mło dzie ży, za koń czo ne
po ka zem spek ta klu. In for ma cje
o na bo rze po ja wią się w tym
mie sią cu na stro nie Te atru Za -
głę bia. SK

W poszukiwaniu miłości i sensu życia
Według tekstów tadeusza
Różewicza
Adaptacja, reżyseria – igor
gorzkowski
oBSADA: henryk talar, Maciej
Półtorak, Sylwia karczmarczyk,
iwona chołuj, teresa Dzielska, Agata
hutyra, Małgorzata Marciniak,
Agnieszka łopacka, cecylia Putro,
Mateusz trzmiel (gościnnie).

z ReceNzji:
Mądry, wciągający, poruszający:
po prostu piękny spektakl.
jan Błończa-Szabłowski
„Rzeczpospolita”

to spektakl gęsty od znaczeń,
emocjonalny, intensywnie
dialogujący ze współczesnością,
z człowiekiem prawdziwym,
w którym wrażliwość emocjonalna,
czujność intelektualna i zmysłowość
walczą na przewagi. 
tadeusz Miłkowski, aict.art.pl

W warsztatach teatralnych może wziąć udział 35 osób. 
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