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„Muza” znów zaprasza na seanse filmowe.
W sali koncertowo-widowiskowej 9 czerwca
o godz. 19.00 odbędzie się uroczysta inauguracja
przestrzeni filmowej „Sosnowiec jest jak Pola
Negri...”.  Wieczór poprowadzi dr Anita Skwara.
Natomiast 23 czerwca zaplanowano projekcję 
dla najmłodszych „Żegnaj szkoło, witaj Nibylandio”.
Cena biletów na oba seanse 8 i 10 zł.

Znakomity aktor adam
Ferency czyta powieść
„Tal” Zbigniewa Białasa.
Zapraszamy 13 czerwca
na podwórko przy
ul. Mazowieckiej 3. 
Początek o godz. 20.00.

Jacek Magiera będzie nowym
trenerem Zagłębia Sosnowiec.
Samodzielnie prowadził
Legię IIWarszawa, a ostatnio był doradcą
w Motorze Lublin. Jako piłkarz jest
mistrzem Polski, zdobywcą Pucharu Polski
i Superpucharu. Będzie kierował zespołem
przynajmniej przez rok.

Święto miasta rozpocznie się 3 czerwca i potrwa przez trzy dni.
Epicentrum wydarzeń będzie znajdować się w Parku Sieleckim.
Sosnowiczanie będą się bawić w rytmach disco, rockowych
klimatach i przy starych przebojach z lat młodości. Na scenie
zaprezentują się gwiazdy polskiej estrady. Królować będą m.in.
Piękni i Młodzi, Stachursky, Natalia Szroeder, Bajm i Ich Troje. 

BędZie Się dZiało!
3 czerwca (piątek): 18.15 – start, 18.25 – Piękni i Młodzi,
19.45 – After Party, 21.00 – Stachursky, 22.10 – DJ Wiśnia. 
4 czerwca (sobota): 18.00 – start, 18.10 – Patryk
Kumór, 19.30 – Natalia Szroeder, 20.45 – Bajm,
22.30 – DJ Wikar.
5 czerwca (niedziela):18.10 – start, 18.10 – Robert Krawczyk,
19.00 – Elise, 20.30 – Ich Troje.
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Krzysz tof Po lacz kie wicz

Już w lip cu w So snow cu star tu je
pro gram „Wspar cie na star cie”.
Ro dzi ce dzie ci roz po czy na ją cych
po wa ka cjach po raz pierw szy na -
ukę w kla sie pierw szej, otrzy ma -
ją 500 zło tych wy praw ki na za kup
dla swo jej po cie chy ar ty ku łów
i przy bo rów szkol nych oraz
odzie ży, nie zbęd nych dla pra wi -
dło wej re ali za cji obo wiąz ku
szkol ne go. Dla przy szłych pierw -
szo kla si stów, któ rzy we wrze śniu
za in au gu ru ją szkol ną edu ka cję,
mia sto przy go to wa ło tak że pa kie -
ty bez płat nych ba dań.

– Świad cze nie jest udzie la ne
w for mie re fun da cji wy dat ków
po nie sio nych przez ro dzi ca dziec -
ka na za kup wsze la kich ar ty ku -
łów i przy bo rów szkol nych, ale
tak że odzie ży i obu wia. Od 1 lip -
ca ro dzi ce bę dą mo gli do ko ny wać
za ku pów. Usta le nie wy so ko ści re -
fun da cji wy dat ków od by wać się
bę dzie na pod sta wie przed sta wio -
nych przez ro dzi ca imien nych
(z ozna cze niem imie nia i na zwi -
ska ro dzi ca) fak tur lub ra chun -
ków. Oczy wi ście, su ma tych wy -
dat ków nie mo że prze kro -

czyć 500 zło tych – tłu ma czy peł -
no moc nik pre zy den ta ds. edu ka -
cji, Zbi gniew By szew ski.

Fi nan so we wspar cie do sta ną
ro dzi ny pierw szo kla si stów, nie za -
leż nie od te go, czy do pierw szej
kla sy pój dzie dziec ko sze ścio -

czy sied mio let nie. Nie obej mie
ono je dy nie tych dzie ci, któ re
po raz dru gi roz pocz ną na ukę
w kla sie pierw szej. 

W ce lu otrzy ma nia środ ków
na le ży w dniach od 1 do 30 wrze -
śnia 2016 r. zło żyć w se kre ta ria -

cie szko ły, w któ rej dziec ko re ali -
zu je obo wią zek szkol ny, wnio sek
o przy zna nie jed no ra zo we go
świad cze nia pie nięż ne go wraz
z ze sta wie niem zbior czym imien -
nych fak tur lub ra chun ków z ich
opi sem. – Mniej wię cej do po ło -

wy paź dzier ni ka po trwa we ry fi -
ka cja zło żo nych do ku men tów, tak
aby do koń ca mie sią ca środ ki pie -
nięż ne mo gły tra fić do ro dzi ców
uczniów. Każ dy ro dzic bę dzie
miał wy bór, czy środ ki te chce
otrzy mać do rę ki, czy też na kon -
to. Przy ję li śmy ta ką for mę po mo -
cy, gdyż uzna li śmy, że każ dy ro -
dzic naj le piej bę dzie wie dział, co
jest po trzeb ne je go dziec ku
na szkol nym star cie – pod kre śla
pre zy dent So snow ca Ar ka diusz
Chę ciń ski.

Dla przy szłych pierw szo kla si -
stów, któ rzy we wrze śniu za in au -
gu ru ją szkol ną edu ka cję, mia sto
przy go to wa ło tak że pa kie ty bez -
płat nych ba dań w kie run ku wy -
kry wa nia oty ło ści oraz wad po sta -
wy i wal ki z próch ni cą.

Pro ble my nad wa gi i oty ło ści
oraz wad po sta wy znaj du ją się
na li ście prio ry te tów zdro wot -
nych. W ra mach eta pu prze sie wo -
we go prze pro wa dzo ne zo sta ną:
ba da nia fi zy kal ne z po głę bio nym
wy wia dem w kie run ku ob cią że -
nia ry zy kiem cho rób me ta bo licz -
nych, test wy dol no ści fi zycz nej
i po miar ci śnie nia tęt ni cze -
go. – Wszyst kie dzie ci za kwa li fi -

ko wa ne do ko lej ne go eta pu pro -
gra mu zo sta ną skie ro wa ne na ba -
da nia krwi w nie zbęd nym za kre -
sie, tak by oce nić moż li we cho ro -
by, przy czy ny i skut ki oty ło -
ści – mó wi An na Je dy nak, za stęp -
ca pre zy den ta mia sta.

W su mie na ukę w kla sach
pierw szych (stan na 31 ma -
ja 2016 – przyp. red.) roz pocz -
nie 514 uczniów, a więc pra -
wie 30 proc. – Pa trząc na in ne
mia sta, to na praw dę do bre da ne.
Do te go do daj my, że ko lej ne po -
nad 36 pro cent 6-lat ków roz pocz -
nie rocz ne przy go to wa nie przed -
szkol ne w od dzia łach miesz czą -
cych się w szko łach. W su mie 33
od dzia ły przed szkol ne dla dzie -
ci 6-let nich bę dą mie ścić się
w bu dyn kach 24 szkół pod sta wo -
wych. To ozna cza, że 6-lat ków
w przed szko lach zo sta nie oko -
ło 33 pro cent. Dzię ki te mu nie bę -
dzie my mie li pro ble mów z trzy -
lat ka mi w przed szko lach. Cie szę
się, że na sze dzia ła nia, w tym de -
ba ty, któ re zor ga ni zo wa li śmy
w So snow cu ze śro do wi skiem na -
uczy ciel skim oraz ro dzi ca mi,
przy nio sły efek ty – pod kre śla pre -
zy dent Chę ciń ski.

Rodzice pierwszoklasistów, którzy w tym roku rozpoczną naukę, otrzymają wyprawkę
i mogą skorzystać z pakietu profilaktycznych badań. 

M
aciej Łydek

Zobacz, jak na lepsze zmieni się
Sosnowiec! W najbliższych latach zostanie
zrewitalizowane i przebudowane centrum
miasta, powstanie supernowoczesna
biblioteka i nowy basen. Pojawią się ścieżki
rowerowe i centrum przesiadkowe. 
Mniej będziemy płacić za prąd 
i ogrzewanie. str. 10 i 11
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Rusza program wspierający przyszłych pierwszoklasistów

Sosnowieckie wsparcie na starcie
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MIASTO

Wa żą ca8 ton iwy so ka na4 me try im po nu -
ją ca ko twi ca, pre zent mia sta part ner skie go
Dziw no wa, jest naj więk szą atrak cją zmo -
der ni zo wa ne go skwe ru przy uli cy War -
szaw skiej. – Pre zen tem na sze go mia sta
part ner skie go jest tak że ta bli ca pa miąt ko -
wa, któ ra zo sta nie po sta wio na przy ko twi -
cy – mó wi Ma te usz Ry ka ła, za stęp ca pre -
zy den ta So snow ca, któ ry moni to ro wał pra -
ce za koń cze nio we na kil ka dni przed ofi -
cjal nym od da niem skwe ru do użyt ku.
Na ta bli cy, na znak przy jaź ni mię dzy mia -
sta mi, zo sta ły umiesz czo ne sło wa pa pie ża
Ja na Paw ła II: „Czło wiek jest wiel ki nie
przez to, co ma, nie przez to, kim jest, ale
przez to, czym dzie li się z in ny mi”. 

Miesz kań cy ofi cjal nie, od 4 czerw ca,
bę dą mo gli już ko rzy stać z uro ków te go
miej sca. W sa mo po łu dnie od bę dzie się
otwar cie skwe ru z udzia łem bur mi strza
Dziw no wa, za pro szo nych go ści oraz władz
So snow ca i miesz kań ców. 

Mor ski cha rak ter skwer zy skał nie tyl ko
dzię ki pre zen to wi nad mor skiej miej sco -
wo ści, ale tak że przez na sa dze nia zie le ni
i ko lo ry sty ce po ło żo nej kost ki. Prze mo de -
lo wa ny zo stał układ miejsc par kin go wych,
ale, co naj waż niej sze dla kie row ców, ich
licz ba po zo sta ła ta ka sa ma. W tym miej -
scu na sa dzo no kil ka ty się cy ro ślin. Z nad -
mor skim kra jo bra zem, wy po czyn kiem
i wa ka cja mi, a przy naj mniej chwi lą re lak -
su, ma ją ko ja rzyć się ja łow ce skal ne, prze -
tacz nik kło so wy, la wen da wą sko list na, ta -
wu ła sza ra i nip poń ska, ko strze wa si -
na i wy dmu chrzy ca pia sko wa oraz so sna
gór ska pu mi lio. 

To ma być miej sce, gdzie moż na przy -
jem nie spę dzić czas i na chwi lę się za trzy -
mać. Wzdłuż głów nej alej ki, prze ci na ją cej
skwer, za sia no tra wę i po sta wio no ław ki.
Ko twi ca, jak i alej ka jest pod świe tlo -
nawkil ku punk tach. Pra ce trwa ły kil ka ty -
go dni. Naj pierw wy ko na no ro bo ty roz biór -

ko we, ze rwa no as falt oraz wy rów na no te -
ren przed re ali za cją głów nej fa zy prac. Po -
tem po ja wi ła się no wa na wierzch nia ina sa -
dzo no ro śli ny. Wy ko naw cą prac był Miej -
ski Za kład Usług Ko mu nal nych w So -
snow cu. To trze ci skwer w cen trum So -
snow ca, któ ry prze szedł ta ką ge ne ral ną
zmia nę. Pierw szy był skwer przy skrzy żo -
wa niu ulic Ma ła chow skie go i War neń czy -
ka, gdzie za mon to wa no pod świe tla ną fon -
tan nę. Dru gi był zie le niec przy zbie gu al.
Zwy cię stwa i ul. 3 Ma ja, na któ rym w zi -
mie po sta wio no cho in kę, aobec nie znaj du -
je się kwiet nik. So sno wi cza nie do ce nia ją,
że mia sto po wo li się zmie nia. – Ze wzglę du
na brak pie nię dzy, ma ły mi kro ka mi też
moż na zmie nić ob li cze mia sta. A wy re -
mon to wa ne, es te tycz ne i za dba ne skwe ry
są do brą wi zy tów ką. Uwa żam, że to do bry
krok w stro nę, by na sze mia sto wy glą da ło
co raz le piej – pod su mo wał An to ni Cie ślik
z So snow ca. SK
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W przedszkolach zostanie utworzonych kolejnych 75 miejsc. 

Roz bu do wa dwóch przed szko li miej skich – przed szko la nr 20 przy ul.
Śliw ki 38 oraz przed szko la nr 47 przy ul. Pił sud skie go 92 – po chło nie
w su mie 4 596 947,64 zł. Do fi nan so wa nie unij ne wy nie sie 85 proc. i bę -
dzie to kwo ta w wy so ko ści 3 528 523,88 zł.
968 608,99 zł to z ko lei do fi nan so wa nie (tak że 85 proc.) pro jek tu „Miej -
sce przy ja zne dziec ku” o war to ści cał ko wi tej 1 139 539,99 zł. – W su mie
do sta nie my ja ko gmi nado fi nan so wa nie wkwo cie pra wie4,5 mln zł. Dzię -
ki te mu roz bu du je my przed szko la, co spra wi, że utwo rzy my do dat ko we75
miejsc dla na szych dzie cia ków. Jed no cze śnie po sze rzy my ofer ty pla có wek
o do dat ko we za ję cia wy rów nu ją ce, do po sa że nie pla có wek w po mo ce dy -
dak tycz ne, no we miej sca pra cy oraz do sko na le nie kwa li fi ka cji za wo do wych
na uczy cie li, tak że dopra cy zdzieć mi ze spe cjal ny mi po trze ba mi edu ka cyj -
ny mi – pod kre śla pre zy dent So snow ca Ar ka diusz Chę ciń ski. KP

Dofinansowanie dla sosnowieckich
przedszkoli na prawie 4,5 mln zł!

Będzie prawoskręt na Lenartowicza

Ponad 3,5 mln zł na rozbudowę oraz Prawie 1 mln zł na
Projekt „miejsce Przyjazne dziecku”. to środki, które trafią
do sosnowieckich Przedszkoli.

Więk sza prze pu sto wość i brak kor ków na uli -
cy Le nar to wi cza? Już nie ba wem nie bę dą to
po boż ne ży cze nia, ale co dzien ność. Wszyst -
ko dzię ki do bu do wie dłu go wy cze ki wa ne go
pra wo skrę tu w uli cę Bra ci Mie ro szew skich.
Do tej po ry wszy scy, któ rzy chcą się w tym
miej scu włą czyć się do ru chu w kie run ku Dą -
bro wy Gór ni czej, mu szą swo je od stać.

O do bu do wie pa sa w tym miej scu mó wi ło
się od dłuż sze go cza su, ale bra ko wa ło środ ków
na re ali za cję te go za da nia. W te go rocz nym bu -
dże cie za pi sa no je dy nie środ ki na do ku men ta -
cję. Skąd więc na gła zmia na pla nów? – Środ -
ki fi nan so we po cho dzić bę dą z oszczęd no ści
uzy ska nych w ra mach prze bu do wy uli cy Gó -
ral skiej. Po prze tar gu oka za ło się, że uda ło

nam się za osz czę dzić mi lion zło tych – tłu ma -
czy Woj ciech Gu zik, na czel nik Wy dzia łu
Dróg i Za rzą dza nia Ru chem Dro go wym.

Bu do wa pra wo skrę tu, któ ry po wsta nie
w tym ro ku, po chło nie oko ło 500 tys. zło tych.
War to w tym miej scu za zna czyć, że kosz ty
in we sty cji znacz nie zwiększa m.in. ko niecz -
ność prze kład ki pod ziem nych sie ci. KP

Pi lo ta żo wy pro jekt let nich ogród -
ków przy znaj du ją cych się lo ka lach
ga stro no micz nych, wy star to wał
od 1 czerw ca przy ul. Ma ła chow -
skie go. W związ ku z tym na stą pi ła
w tym re jo nie zmia na or ga ni za cji
ru chu sa mo cho do we go.

– Od piąt ku od godz. 18.00
do nie dzie li do pół no cy ruch sa mo -
cho do wy zo sta nie za mknię ty na od -
cin ku od skrzy żo wa nia z ul. Mo ścic -
kie go do skrzy żo wa nia z ul. Tar go -

wą. Za kaz nie obo wią zu je miesz -
kań ców, za opa trze nia, do jaz du
do ga ra ży oraz par kin gu pod ziem ne -
go, ro we rzy stów i po jaz dów służb
miej skich – wy ja śnia Ro bert Dwo -
rak z Wy dzia łu Dróg i Za rzą dza nia
Ru chem Dro go wym so sno wiec kie -
go UM. Bez zmian  bę dą kur so wa ły
tram wa je. Ak cja zo sta ła pod ję ta
na proś bę przed się bior ców dzia ła ją -
cych w tym re jo nie mia sta. Na ra zie
ma cha rak ter pi lo ta żo wy. KP

Letnie ogródki gastronomiczne 

Ogródki przy ul. Małachowkiego będą działały w czasie
weekendów. 

M
aciej Łydek

Po dob nie jak w ro ku ubie głym
pa tro le stra ży miej skiej bę dą
od by wa ły się tak że na ro we -
rach. – W ze szłym ro ku pi lo ta -
żo wo wpro wa dzi li śmy ta kie
roz wią za nie. Oka za ło się, że ta -
ka for ma pa tro li się spraw dzi ła,
dla te go też w tym ro ku na si
straż ni cy tak że bę dą wi docz ni
na ro we rach – pod kre śla pre zy -
dent So snow ca Ar ka diusz Chę -
ciń ski.

Ro we ro we pa tro le bę dą wi -
docz ne głów nie, tam gdzie
znaj du ją się te re ny zie lo -
ne. – Straż ni ków na ro we rach
bę dzie my mo gli do strzec
w Par ku Sie lec kim, w oko li -
cach Gór ki Śro dul skiej, bul wa -
rów nad Prze mszą, na Sta wi -
kach jak rów nież w Par ku im.
Jac ka Ku ro nia w Ka zi mie rzu
Gór ni czym – do da je pre zy dent
So snow ca. KP

Strażnicy także  na rowerach

Patrole Straży Miejskiej będą pełniły służbę na
rowerach.

arc UM

Oficjalne otwarcie skweru odbędzie się 4 czerwca w samo południe 

Nadmorski skwer w samym centrum miasta

Kotwica, czyli prezent mieszkańców Dziwnowa, znajduje się
w centralnym miejscu skweru. 

Sylw
ia Kosm

an

So sno wiec otrzy mał 1 mln zł
do fi nan so wa nia z Mi ni ster stwa
In fra struk tu ry i Bu dow nic twa
na re mont na wierzch ni DK 94
(dro ga pro wa dzą ca przez So -
sno wiec, Ol kusz do Kra ko wa).
Z wła sne go bu dże tu gmi na wy -
ło ży ko lej ny mi lion zło tych.Re -
mont na wierzch ni obej mu je
frag men ty dro gi z łącz ni ca mi
(zjazd i wjazd na ul. 3 Ma -

ja) – od ci nek od gra ni cy z Dą -
bro wą Gór ni czą do sy gna li za cji
świetl nej w re jo nie CH Au chan.
Za kres ro bót obej mu je: fre zo -
wa nie na wierzch ni i uło że nie
no wej, oczysz cze nie warstw
kon struk cyj nych, miej sco we
wzmoc nie nie pod bu do wy dro gi
oraz wy mia na ba rier ener go -
chłon nych. Pra ce po trwa ją
do koń ca te go ro ku. KP

Mi lion zło tych do fi nan so wa nia na re mont DK 94
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RADA MIEJSKA

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Będą walczyć 
o odzyskanie pieniędzy
Syl wia Ko sman

Pra wie 5 mln 700 tys. zł, zgod nie z pra -
wo moc nym wy ro kiem są du ape la cyj ne -
go, mia sto za pła ci ło by łe mu dzier żaw cy
Gór ki Śro dul skiej. 19 kwiet nia sąd ape la -
cyj ny w Ka to wi cach za są dził od gmi ny
So sno wiec na rzecz spół ki Spor to wa Do -
li na 2 kwo tę po nad 3mln 900 tys. zł wraz
z od set ka mi. Gmi nie uda ło się jesz cze
po trą cić z tej su my za le gły czynsz z ty tu -
łu dzier ża wy. Pie nią dze w cią gu kil ka go -
dzin ścią gnął z kon ta gmi ny ko mor nik
i prze lał na wska za ne przez wnio sko daw -
cę kon to. 

Wy rok za padł po kil ku la tach są do wej
ba ta lii, w któ rej spół ka, Spor to wa Do li -
na 2, do ma ga ła się zwro tu po czy nio nych
na kła dów na Gór ce Śro dul skiej. Rad ni
po zna li szcze gó ły tej spra wy pod czas po -
sie dze nia ko mi sji bu dże to wej, a w trak cie
se sji nad zwy czaj nej prze gło so wa li zmia -
ny w bu dże cie i wie lo let niej pro gno zie fi -
nan so wej. 

– Kie dy usy pa li śmy Gór kę Śro dul ską,
wie lu rad nych prze ko ny wa ło, że by nie
pro wa dzić sto ku sa mo dziel nie. Wie rzy li -
śmy, że spół ka Spor to wa Do li na 2 jest
świet ną spół ką. Pra sa pi sa ła wów czas, że
przy szłość Ślą ska na le ży do ta kich osób

i roz pi sy wa ła się o wła ści cie lu tej spół ki,
po ka zu jąc go ja ko uta len to wa ne go biz -
nes me na – mó wił Ka zi mierz Gór ski, by -
ły pre zy dent So snow ca, a obec nie rad ny,
pre zen tu jąc do nie sie nia pra sy z tam te go
okre su. – Dzi siaj zo bo wią za nia tej spół ki
się ga ją 40 mi lio nów zło tych. My ura to -
wa li śmy pie nią dze gmi ny, bo od ra zu za -
re ago wa li śmy na nie pła ce nie przez spół -
kę za le gło ści. Ża łu ję, że wy rok dru giej in -
stan cji są du nie jest ko rzyst niej -
szy – stwier dził Ka zi mierz Gór ski.

Umo wa na dzier ża wie nie Gór ki Śro -
dul skiej zo sta ła pod pi sa na 1 mar ca 2007
r. i mia ła obo wią zy wać przez 30 lat. Spół -
ka Spor to wa Do li na 2 zo bo wią za ła się m.
in. do wy po sa że nia sto ku w sprzęt i wy -
ko na nie wy cią gu nar ciar skie go, za ple cza
usłu go wo -tech nicz ne go, wy bu do wa nia
obiek tów usłu go wych i wy ko na nia in sta -
la cji. Już w 2010 r. gmi na roz wią za ła
umo wę spół ki ze wzglę du na to, że dzier -
żaw ca nie pła cił czyn szu przez okres oko -
ło dwóch lat. W su mie spół ka by ła win -
na wów czas gmi nie z ty tu łu umo wy
dzier ża wy - po nad 131 tys. zł i nie pła ci ła
po dat ku od nie ru cho mo ści – oko ło 154
tys. zł. 

Pró by po ro zu mie nia i roz li cze nia
wza jem nych rosz czeń fi nan so wych

speł zły na ni czym. W koń cu w ma -
ju 2012 ro ku spół ka wy stą pi ła z po -
wódz twem cy wil nym do są du o zwrot
po czy nio nych na nie ru cho mo ści na kła -
dów. Trwa ją ce czte ry la ta po stę po wa nie
za koń czy ło się pra wo moc nym wy ro -
kiem i ko niecz no ścią za pła ce nia przez
gmi nę, po do li cze niu od se tek, pra wie 5
mln 700 tys. zł (wy rok pierw szej in stan -
cji wy da ny 26 ma ja 2015 – 1 mln 762
tys. 875 zł i wy rok dru giej in stan cji wy -
da ny 19 kwiet nia 2016 r. – 2 mln 161
tys. 673 zł 21 gr). 

Rad cy praw ni wska za li błę dy po peł -
nio ne przez gmi nę przy pro wa dze niu tej
spra wy. W umo wie dzier ża wy nie zna la -
zły się za pi sy do ty czą ce roz li cze nia na -
kła dów do ko ny wa nych na nie ru cho mo ści
przez dzier żaw cę, cho ciaż ta kie za pi sy,
mo gły w umo wie się zna leźć. Po nad to
gmi na So sno wiec, wy po wia da jąc umo wę
dzier ża wy i chcąc za trzy mać ulep sze nia
bez za pła ty su my od po wia da ją cej ich
war to ści w chwi li zwro tu, po win na za żą -
dać przy wy po wie dze niu umo wy dzier -
ża wy przy wró ce nia sta nu po przed nie go,
ale te go nie zro bi ła. Nie spo rzą dzo no tak -
że żad ne go pro to ko lar ne go prze ję cia nie -
ru cho mo ści po roz wią za niu umo wy
dzier ża wy, a więc w 2010 r., w tym żad -

ne go spi su in wen ta ry za cyj ne go. Unie -
moż li wi ło to gmi nie sku tecz ne po wo ły -
wa nie się na za rzut przedaw nie nia w to -
ku po stę po wa nia są do we go. W przy pad -
ku rosz czeń o zwrot po nie sio nych na kła -
dów ter min przedaw nie nia wy no si je den
rok. Po zew prze ciw mia stu zo stał zło żo -
ny przez spół kę w 2012 ro ku, a więc już
dwa la ta po roz wią za niu umo wy. 

Po nad to w opi nii rad ców praw nych
błę dem był tak że brak re ak cji gmi ny
na we zwa nie do za pła ty przed wy stą pie -
niem z po wódz twem na dro gą są do wą
oraz od po wiedź na po zew, z któ rej wy ni -
ka ło, że wszyst ko co na by ła gmi na „po -
cho dzi z li cy ta cji ko mor ni czych”. Jed nak
ko mor nik nie za jął sku tecz nie wszyst kich
skład ni ków ma jąt ko wych, uzna nych
przez nie go za rze czy ru cho me, co ozna -
cza ło, że część rze czy gmi na wpraw dzie
na by ła sku tecz nie i tym sa mym rosz cze -
nia spół ki do tych skład ni ków ma jąt ku
by ły bez za sad ne, ale część na kła dów…
ko mor nik zbył bez sku tecz nie. 

– Nikt nie był w sta nie prze wi dzieć, że
ta hi sto ria się tak za koń czy. Pra sa bar dzo
en tu zja stycz nie wy ra ża ła się o tym przed -
się bior cy i pew nie gdy bym był rad nym,
to też w 2007 ro ku opo wie dział bym się
za pod pi sa niem umo wy z tą spół ką. Gmi -

na po peł ni ła błę dy, są ewi dent ne, ale nie
moż na po wie dzieć, że do szło do zła ma -
nia pra wa, po nie waż nie by ło od po wied -
nich, za bez pie cza ją cych klau zul w umo -
wie. Naj mniej stra ci li śmy na tej umo wie
spo śród miast, któ re pro wa dzi ły in te re sy
z tą spół ką. Te raz każ da umo wa pod pi sy -
wa na przez gmi nę, mu si być do kład nie
spraw dzo na i prze ana li zo wa na pod każ -
dym ką tem – pod kre ślał rad ny Pa weł
Woj tu siak. 

Wła dze mia sta za po wia da ją zło że nie
ka sa cji do Są du Naj wyż sze go, po wo łu jąc
się na błęd ną wy kład nię ter mi nu „zwro -
tu rze czy” i nie pra wi dło we usta le nie po -
cząt ko we go ter mi nu bie gu przedaw nie -
nia. Sąd uznał, że rocz ny ter min przedaw -
nie nia po wi nien biec od da ty li cy ta cji ko -
mor ni czej, a nie od da ty roz wią za nia
umo wy przez gmi nę, a więc od 30 kwiet -
nia 2010 r., co unie moż li wi ło by spół ce
do cho dze nie rosz czeń od gmi ny. 

– Wy rok są du jest jed no znacz ny. Bę -
dzie my wy stę po wać o ka sa cję, choć zda -
je my so bie spra wę, że od zy ska nie tych
pie nię dzy, bę dzie bar dzo trud ne. Bę dzie -
my wal czyć o te pie nią dze do ostat nie go
mo men tu, kie dy bę dzie to moż li we – za -
po wie dział pre zy dent So snow ca Ar ka -
diusz Chę ciń ski. 
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Syl wia Ko sman

Sta chur sky Dan ce Pro jekt, Bajm
i Ich Tro je to naj więk sze gwiaz dy
Dni So snow ca 2016. Wiel ka im -
pre za, pod czas któ rej świę to mia -
sta bę dą ob cho dzić so sno wi cza -
nie i miesz kań cy re gio nu, od bę -
dzie się w pierw szy week end
czerw ca, od 3 do 5 czerw ca
w Par ku Sie lec kim. Na sce nie za -
pre zen tu ją się tak że za głę biow scy
ar ty ści, czy li Pa tryk Ku mór, Eli se
i Ro bert Kraw czyk. 

– W tym ro ku, po dob nie jak
po przed nio, Dni Mia sta zo sta ną
zor ga ni zo wa ne w Par ku Sie lec -
kim. To już tra dy cyj na da ta i miej -
sce. Ten for mat, któ ry przy ję li śmy
w ubie głym ro ku, bę dzie my sta ra -
li się utrzy mać. Pla nu je my za tem
trzy dni za ba wy, po dzie lo nej
na mu zycz ne i te ma tycz ne kli ma -
ty – za po wia da Ar ka diusz Chę ciń -
ski, pre zy dent So snow ca. 

Im pre za obej mie trzy blo ki te -
ma tycz ne. – Pierw szy dzień upły -
nie pod ha słem „So sno wiec w ryt -
mie di sco”, dru gi dzień, czy li so -
bo ta, to „So sno wiec brzmi do -
brze”, a ostat ni dzień to „So sno -
wiec. Ka wa łek mło do ści” – wy ja -
śnia Ar ka diusz Chę ciń ski. 

W pią tek, czy li 3 czerw ca, bę dą
kró lo wać ryt my di sco i dan ce,

a miesz kań ców bę dą ba wić Pięk ni
i Mło dzi, After Par ty, Sta chur sky
Dan ce Pro jekt oraz DJ Wi śnia.
Zko lei wso bo tę za śpie wa ją dla nas

Pa tryk Ku mór, Na ta lia Szro eder,
DJ Wi kar i… Bajm. – Naj więk szą
gwiaz dą wso bot ni wie czór nie wąt -
pli wie bę dzie le gen dar na gru pa

Bajm, któ ra ma na swo im kon cie
trzy mi lio ny sprze da nych płyt ipięć
ty się cy kon cer tów, a tak że dzie siąt -
ki prze bo jów – pod kre śla Ar ka -

diusz Chę ciń ski. Im pre zę za koń czą
kon cer ty, któ re prze nio są uczest ni -
ków w cza sy mło do ści. Za brzmią
sen ty men tal ne nu ty, sta re me lo die

i po ja wią się ro man tycz ne tek sty.
Za tem w nie dzie lę, 5 czerw ca,
pod ha słem „So sno wiec ka wa łek
mło do ści” za pre zen tu ją się: Eli se,
Ro bert Kraw czyk i wła śnie gru pa
Ich Tro je. – W nie dzie lę bę dzie
kró lo wał na sce nie ze spół Ich Tro -
je. Mi cha ła Wi śniew skie go, li de ra
gru py, cha ry zma tycz ne go ikon tro -
wer syj ne go, nie trze ba przed sta -
wiać. Za pro si li śmy ten ze spół, po -
nie waż cią gle przy cią ga fa nów
w ca łej Pol sce, a po za tym w tym
ro ku ob cho dzi 20-le cie ist nie nia
dzia łal no ści – stwier dził pre zy dent
So snow ca. 

Piąt ko we i nie dziel ne kon cer ty
po pro wa dzi Mi chał Wa sik,
a w so bo tę go spo da rzem im pre zy
bę dzie Krzysz tof „Jan kes” Jan -
kow ski. 

Dni So snow ca to nie tyl ko kon -
cer ty, ale przede wszyst kim moż li -
wość spę dze nia cza su nado brej za -
ba wie i wspól nym od po czyn ku
wgro nie ro dzi ny i przy ja ciół. Po ja -
wią się tak że atrak cje dla naj młod -
szych. Tra dy cyj nie już we so łe mia -
stecz ko, „dmu chań ce” iwod ne ku -
le. Dla mi ło śni ków tra dy cyj nej
kuch ni nie za brak nie re gio nal nych
przy sma ków, sło dy czy i lo do wych
de se rów. Bę dą nie spo dzian ki
i atrak cyj ne na gro dy dla miesz kań -
ców. Ser decz nie za pra sza my!

Pierwszy weekend czerwca należy spędzić w Parku Sieleckim. Szykują się koncertowe Dni Miasta  

Wielkie świętowanie

W ubiegłym roku sosnowiczanie bawili się wspaniale. 

Sylwia Kosman

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

Skład ki na ubez pie cze nia spo łecz ne
wpły wa ją do spe cjal ne go fun du szu za -
rzą dza ne go przez ZUS, zwa ne go Fun du -
szem Ubez pie czeń Spo łecz nych. To ze
środ ków FUS wy pła ca ne są świad cze -
nia. Ozna cza to, że ZUS za rzą dza Fun -
du szem Ubez pie czeń Spo łecz nych.
O wy so ko ści skła dek na ubez pie cze nia
spo łecz ne i za sa dach wy li cza nia świad -
czeń de cy du ją prze pi sy pra wa uchwa -
la ne przez par la ment.

Isto tą wszel kich ubez pie czeń jest to,
że ze świad czeń ko rzy sta ją oso by, któ re
re gu lar nie opła ca ją skład ki. ZUS jest
więc pań stwo wą in sty tu cją ubez pie cze -
nio wą, zaj mu ją cą się gro ma dze niem
skła dek na ubez pie cze nia spo łecz ne
oby wa te li oraz wy pła tą świad czeń.
Świad cze nia te moż na po dzie lić na czte -
ry gru py: eme ry tal ne, ren to we, cho ro bo -
we i wy pad ko we.

Dla te go też skład ka na ubez pie cze nia
spo łecz ne skła da się wła śnie z czte rech
czę ści: eme ry tal nej, ren to wej, cho ro bo -
wej i wy pad ko wej.

Po nad to ZUS przyj mu je skład ki
na ubez pie cze nie zdro wot ne, ale nie zaj -
mu je się ich gro ma dze niem, tyl ko prze -
ka zu je je od ra zu do Na ro do we go Fun -
du szu Zdro wia. Po dob nie jest w przy -
pad ku skła dek do otwar tych fun du szy
eme ry tal nych ZUS je tyl ko zbie ra i prze -
ka zu je do OFE (dru gie go fi la ru pol skie -
go sys te mu eme ry tal ne go).

Wy so kość skład ki eme ry tal nej wy no -
si 19,52 pro cent pod sta wy wy mia ru, czy -
li oskład ko wa ne go wy na gro dze nia.

Wy so kość skład ki ren to wej to 8 pro -
cent pod sta wy wy mia ru.

Z ubez pie cze nia ren to we go wy pła ca -
ne są: ren ta z ty tu łu nie zdol no ści czę -
ścio wej lub cał ko wi tej do pra cy, ren ta ro -
dzin na (przy słu gu je człon kom ro dzi ny
oso by zmar łej, któ ra w chwi li śmier ci
mia ła pra wo do eme ry tu ry lub ren ty z ty -
tu łu nie zdol no ści do pra cy al bo speł nia -
ła wa run ki do ich uzy ska nia. Wy so kość
ren ty ro dzin nej to dla jed nej oso by to 85
proc. świad cze nia, któ re przy słu gi wa ło -
by zmar łe mu, dla dwóch osób – 90
proc., a dla trzech i wię cej – 95 proc.),
za si łek po grze bo wy (przy słu gu je oso bie,
któ ra po kry ła kosz ty po grze bu oso by
ubez pie czo nej lub po bie ra ją cej świad -
cze nia z ZUS. Mak sy mal na wy so kość
to 4 tys. zł).

Wy so kość skład ki cho ro bo wej
to 2,45 proc. pod sta wy wy mia ru. Z ubez -
pie cze nia w ra zie cho ro by i ma cie rzyń -
stwa oraz ubez pie cze nia cho ro bo we go
wy pła ca ne są: za sił ki cho ro bo we, świad -
cze nia re ha bi li ta cyj ne, za si łek wy rów -
naw czy, za si łek ma cie rzyń ski i za si łek
opie kuń czy.

Ubez pie cze nie cho ro bo we dla osób
pro wa dzą cych dzia łal ność go spo dar czą
jest od bro wol ne. 

Wy so kość skład ki wy pad ko wej za le -
ży od m. in. ka te go rii dzia łal no ści i sto -
py ry zy ka i kształ tu je się w gra ni -
cach 0,4 proc. do 3,8 proc. pod sta wy
wy mia ru. 

Świad cze nia wy pła ca ne z ubez pie -
cze nia wy pad ko we go są zwią za ne z wy -
pad kiem przy pra cy lub cho ro bą za wo -
do wą. Są to: za si łek cho ro bo wy i świad -
cze nie re ha bi li ta cyj ne, któ re wy pła ca ne
są w wy so ko ści 100 proc. pod sta wy wy -
mia ru za sił ku, je że li za si łek cho ro bo wy
lub świad cze nie re ha bi li ta cyj ne jest
w zwią za ne z wy pad kiem w pra cy lub
cho ro bą za wo do wą. Za si łek w wy so ko -
ści 100 proc. pod sta wy wy mia ru otrzy -
mu ją tak że oso by, któ rych nie zdol ność
do pra cy jest wy ni kiem wy pad ku w dro -
dze do pra cy i z pra cy oraz je że li nie zdol -
ność do pra cy przy pa da na okres cią ży.
Oprócz wy mie nio nych przy pad ków za -
si łek cho ro bo wy przy słu gu je w wy so ko -
ści 80 proc. pod sta wy wy mia ru lub 70
proc. za okres po by tu w szpi ta lu.

Świad cze nia pie nięż ne w ra zie cho -
ro by i ma cie rzyń stwa wy pła ca pra co -
daw ca w przy pad ku zgło sze nia
do ubez pie cze nia cho ro bo we go po wy -
żej 20 ubez pie czo nych (stan li czo ny
na 30 li sto pa da po przed nie go ro ku ka -
len da rzo we go), w po zo sta łych przy pad -
kach – ZUS.
Wy so kość skład ki zdro wot nej to 9 proc.
pod sta wy wy mia ru, z cze go 7,75 proc.,
jest od li cza na od po dat ku, a 2,25 proc.
po kry wa ubez pie czo ny.
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Ad rian na Peć, 
rzecznik praw konsumenta

W dniu 2.02.2016 r. w punk cie pral ni -
czym, znaj du ją cym się wcen trum han dlo -
wym, zle ci łem czysz cze nie po krow ca
na ma te rac. Po wo dem od da nia po krow -
ca do czysz cze nia by ła pla ma. Przed wy -
ko na niem usłu gi zo sta łem po in for mo wa -
ny, że ist nie je moż li wość, że wy ko na nie
usłu gi nie przy nie sie ocze ki wa ne go re zul -
ta tu ipla ma nie zo sta nie usu nię ta. Wy ra zi -
łem zgo dę na wy ko na nie usłu gi po mi mo
moż li wo ści nie usu nię cia pla my. Jed no -
cze śnie nie otrzy ma łem żad nej in for ma cji
o moż li wo ści po gor sze nia sta nu po krow -
ca, skur cze nia się ma te ria łu czy też zmia -
ny je go fak tu ry. Przy od bio rze stwier dzi -
łem, że stan po krow ca po czysz cze niu
uległ znacz ne mu po gor sze niu, a fak tu ra
ma te ria łu sta ła się szorst ka wdo ty ku, ma -
te riał zbiegł się w stop niu znacz nym, co
unie moż li wia za ło że nie po krow ca na ma -
te rac. Ja kie pra wa mi przy słu gu ją?

Umo wa oczysz cze nie gar de ro by lub in -
nej rze czy w pral ni ma cha rak ter umo wy
o dzie ło – umo wy, w któ rej istot ny jest re -
zul tat, czy li wy czysz czo na odzież lub in -

na rzecz bę dą ca przed mio tem zle ce nia.
Kon su ment zle ca jąc usłu gę spe cja li ście,
ma pra wo ocze ki wać, że zo sta nie ona wy -
ko na na pro fe sjo nal nie, a rzecz bę dą ca
przed mio tem czysz cze nia zo sta nie zwró -
co ny czy sta i w sta nie nie po gor szo nym.
W myśl art. 355 § 2 ko dek su cy wil ne go,
od pro fe sjo na li sty na le ży wy ma gać pod -
wyż szo nej sta ran no ści w za kre sie pro wa -
dzo nej przez nie go dzia łal no ści go spo dar -
czej przy uwzględ nie niu za wo do we go
cha rak te ru tej dzia łal no ści. To na pral ni ja -
ko pro fe sjo na li ście cią ży obo wią zek do ko -
na nia oce ny zle ce nia pod ką tem moż li wo -
ści je go wy ko na nia. Pral nia jest  zo bo wią -
za na do do ło że nia  na le ży tej  sta ran no ści
przy przyj mo wa niu  gar de ro by do czysz -
cze nia  i prze ka za nia  wszyst kich  istot -
nych  in for ma cji  zwią za nych  z wy ko na -
niem usłu gi. Pral nia uprze dzi ła, że nie gwa -
ran tu je osią gnię cia re zul ta tu w po sta ci
usu nię cia pla my, z po wo du któ rej po kro -
wiec zo stał od da ny do czysz cze nia. Stan
po krow ca uległ jed nak istot ne mu po gor -
sze niu. Zaskut ki nie na le ży te go wy ko na nia
usłu gi po zazgło szo nym za strze że niem od -
po wie dzial ność po no si pral nia. Zgod nie
z prze pi sa mi ko dek su cy wil ne go do ty czą -
cy mi rę koj mi zawa dy dzie ła art.556 inast.
k. c. wzwiąz ku zart.638 §1 k. c. przyj mu -
ją cy za mó wie nie od po wia da za wa dy fi -
zycz ne i za wa dy praw ne dzie ła tak jak
sprze daw ca, na to miast za ma wia ją ce mu
przy słu gu ją ana lo gicz ne do ku pu ją ce go
upraw nie nia. Za ma wia ją cy w ra mach rę -
koj mi mo że żą dać ob ni że nia wy na gro dze -
nia lub od stą pić od umo wy, chy ba że zle -
ce nio bior ca nie zwłocz nie i bez nad mier -
nych nie do god no ści dla za ma wia ją ce go

usu nie wa dę lub wy ko na dzie ło na no wo.
Do dat ko wo na pod sta wie art. 471 ko dek -
su cy wil ne go pral nia ja ko pro fe sjo nal ny za -
kład pro wa dzą cy da ne go ty pu usłu gi jest
od po wie dzial na za rów no za nie na le ży te
wy ko na nie zo bo wią za nia, jak i za na pra -
wie nie wy ni kłej z te go ty tu łu szko dy,
zaś na pod sta wie art. 472 ko dek su cy wil -
ne go od po wia da rów nież za nie za cho wa -
nie na le ży tej sta ran no ści. Sąd  Naj wyż -
szy w orze cze niu z dnia  20.05.1986 r. (III
CRN 82/86; OSNC 1987/8/125) stwier -
dził, że „...  umo wa  z pral nią  che micz ną
o czysz cze nie ma cha rak ter   umo wy
o dzie ło. Przyj mu ją cy  za mó wie nie  za kład
wy spe cja li zo wa ny  ma  obo wią zek  usta -
le nia w mo men cie  za wie ra nia  umo wy,
czy po wie rzo na mu rzecz  nie  wy ka zu je
wła ści wo ści  wy łą cza ją cych  pra wi dło we
wy ko na nie usłu gi.  Po wi nien  on  więc  wy -
ka zać  się  znaw stwem ma te ria łu  i je go
wła ści wo ści  tak, aby nie do pu ścić do znie -
kształ ce nia  rze czy,  jej  fi zycz ne go  uszko -
dze nia  czy  znisz cze nia. W związ ku  z tym
na przyj mu ją cym  za mó wie nie cią ży  – sto -
sow nie do oko licz no ści obo wią zek  po in -
for mo wa nia  za ma wia ją ce go  klien ta  o
tym,  że  nie ty po wość  rze czy,  jej  ce chy
nie  gwa ran tu ją  osią gnię cia  pew ne go  za -
mie rzo ne go  ce lu  usłu gi.  Pod ję cie  się  wy -
ko na nia  usłu gi  (za mó wie nia) bez wy raź -
ne go  za strze że nia co dory zy ka usłu gi, nie
zwal nia przyj mu ją ce go za mó wie nie odod -
po wie dzial no ści (art. 471 k. c.) za znie -
kształ ce nie rze czy,  uszko dze nie  al bo  po -
zba wie nie  jej  wa lo rów  es te tycz nych. W
ta kim  bo wiem  wy pad ku  nie  cho dzi  o
oko licz no ści,  za któ re  dłuż nik  nie  po no si
od po wie dzial no ści”.  

PORADY

reklama

ZUS RADZI

Świadczenia ze składek na ubezpieczenia społeczne 
RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Kiedy pralnia odpowie za szkodę i brak należytej staranności?  
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„Jak to zro bić? – sku tecz ne rzecz -
nic two in te re sów se nio rów w gmi -
nie So sno wiec”. Pod ta kim ty tu -
łem od był się 30 ma ja pierw szy
z pię ciu za pla no wa nych in te rak -
tyw nych wy kła dów dla se nio rów.
Uczest ni cy otrzy ma li prak tycz ne
wska zów ki, jak sku tecz nie i efek -
tyw nie do ra dzać wła dzom gmi ny
w spra wach se nio rów i for so wać
swo je in te re sy. 

Warsz ta ty są ko lej nym eta pem
re ali zo wa ne go od mar ca pro jek tu
„Se nio rzy De cy du ją – Sta bil na Ra -
da Se nio rów w So snow cu”. Dzię -
ki wy kła dom se nio rzy po zna ją no -
wo cze sne na rzę dzia par ty cy pa cji
oby wa tel skiej, spo so by pro mo wa -
nia i re ali zo wa nia potrzeb se nio -
rów oraz wdra ża nia do brych prak -
tyk. Pro jekt jest re ali zo wa ny przez
Sto wa rzy sze nie Ak tyw ne Ko bie ty
w part ner stwie z gmi ną So sno wiec
i fi nan so wa ny ze środ ków Mi ni -
ster stwa Pra cy i Po li ty ki Spo łecz -
nej w ra mach Fun du szu Ini cja tyw
Oby wa tel skich. Ma przede wszyst -
kim do pro wa dzić do zwięk sze nia
zna cze nia i sku tecz no ści so sno -
wiec kiej Ra dy Se nio rów oraz
zwięk szyć ak ty wi za cję so sno wiec -
kiej Ra dy Se nio rów i wpływ se nio -
rów na po dej mo wa ne de cy zje. 

Pro jekt bę dzie re ali zo wa ny
od mar ca te go ro ku do lu te go
przy szłe go ro ku. Człon ko wie Ra -
dy Se nio rów we zmą udział w cy -
klu warsz ta tów oby wa tel skich,
któ re zwięk szą kom pe ten cje rad -
nych -se nio rów, roz wi ną ich umie -
jęt no ści kon sul ta cyj ne i ko mu ni -
ka cyj ne. Na uczą się opi nio wać
ak ty pra wa miej sco we go i bę dą
wie dzieć, jak zbu do wać ze spół.

Bę dą wie dzieć rów nież, jak
sku tecz nie pro mo wać i upo -
wszech niać dzia ła nia Ra dy dzię -
ki za ję ciom z za kre su pro mo cji
i PR. W ra mach pro jek tu so sno -
wiec cy rad ni po ja dą tak że
do Wro cła wia, gdzie po zna ją
człon ków tam tej szej Ra dy Se nio -
rów, wy mie nią się do świad cze -
nia mi i na wią żą no we kon tak ty.
Se nio rzy bę dą tak że ko rzy stać
z edu ka cji oby wa tel skiej i Ka wia -

ren ki Oby wa tel skiej. We zmą
udział w cy klu wy kła dów do ty -
czą cych moż li wo ści ich udzia łu
w ży ciu spo łecz nym i pu blicz nym
mia sta, w pro ce sach de cy zyj nych
czy ak tyw nych kon sul ta cji. Pro -
jekt „Se nio rzy De cy du ją – Sta bil -
na Ra da Se nio rów w So snow cu”
za koń czy im pre za in te gra cyj -
na dla se nio rów – Uro czy sta Ce -
re mo nia Par ty cy pa cji Oby wa tel -
skiej Se nio rów. SK

Uczą się, jak mieć realny wpływ na podejmowane decyzje i zbudować silną radę 

Seniorzy decydują
Sosnowiec nie zapomniał o słynnym tenorze

114. rocz ni cę uro dzin Ja na Kie pu ry ob cho dzi li -
śmy 16 ma ja. 

W go dzi nach po ran nych ucznio wie z so sno wiec -
kich szkół pod sta wo wych wzię li udział w kon kur -
sie po świę co nym ży ciu i twór czo ści wy bit ne go te -
no ra pod ha słem „Jan Kie pu ra So sno wiec ki Bard”.

Po południu zło żo no kwia ty pod ta bli cą pa miąt -

ko wą przy ul. Ma jo wej, gdzie miesz kał Jan Kie pu -
ra, a na stęp nie pod po mni kiem te no ra na Pla cu Stu -
le cia. Wie czo rem w so sno wiec kiej „Muzie” od był
się kon cert wy ko na niu Ślą skiej Or kie stry Ka me -
ral nej, pod czas któ re go za pre zen to wa no naj pięk -
niej sze arie oraz du ety wy ko ny wa ne przez Ja -
na Kie pu rę i Mar tę Eg gerth. KP

arc U
M

 w
 Sosnow

cu

Uczniowie, nauczyciele, mieszkańcy i władze Sosnowca złożyli kwiaty pod tablicą 
na ul. Majowej, gdzie mieszkał Jan Kiepura. 

Mecz pił ki noż nej roz gry wa ny po -
mię dzy sa mo rzą dow ca mi a pra -
cow ni ka mi służ by zdro wia w So -
snow cu, któ ry od bę dzie się 11
czerw ca, ma za chę cić ko bie ty
do ba dań mam mo gra ficz nych
i sa mo kon tro li pier si. Jest or -
ga ni zo wa ny w ra mach ak cji
„Ra zem wy gry wa my z ra kiem
pier si” przez za rząd So sno wiec -
kie go Sto wa rzy sze nia Ama zo nek
„Ży cie”. Mecz od bę dzie się na bo -
isku Czar nych So sno wiec przy al.
Mi rec kie go 31 o godz. 14.00.

W godz. od 12.00 do 16.00 zo sta -
nie usta wio ny mam mo bus fir my
MED -JO LAN, w któ rym ko bie ty
w wie ku od 50 do 69 ro ku ży cia
bę dą mo gły bez płat nie sko rzy -
stać z ba da nia mam mo gra ficz -
ne go, a młod sze i star sze pa nie
od płat nie w ce nie 60 zł.

– Ser decz nie za pra sza my
miesz kań ców So snow ca do

udzia łu w tej im pre zie. Gra my
na rzecz zdro wia ko biet w na -
szym mie ście – pod kre śla ją or -
ga ni za to rzy. red

Gra ją o zdro wie i ży cie 

Teraz my!
Dwa na ście au tor skich ko lek cji odzie żo wych,
któ rych te ma tem prze wod nim by ła sze ro ko ro -
zu mia na ko bie cość, zło ży ły się na pre mie ro wy,
co rocz ny po kaz mo dy, przy go to wa ny przez
uczniów Cen trum Kształ ce nia Za wo do we go
i Usta wicz ne go w So snow cu. Go ści mie li oka -
zję po dzi wiać pięk ne, wie lo barw ne stro je, nie -
kon wen cjo nal ne roz wią za nia sty li stycz ne, któ -
re na ro dzi ły się z ory gi nal nych po my słów
uczniów Tech ni kum nr 7 Pro jek to wa nia i Sty li -
za cji Ubio ru oraz Za sad ni czej Szko ły Za wo do -
wej nr 9 Rze mieśl ni czo -Ar ty stycz nej. Te go -
rocz na pre zen ta cja ar ty stycz na, za ty tu ło wa na
„My 2016”, wy war ła na wszyst kich wiel kie
wra że nie. Ko lek cja odzie żo wa „DI. VI SION”
od da wa ła „dra pież ny” i do mi nu ją cy cha rak ter
współ cze snych ko biet. Pro jek ty z ko lek cji
„Can dy”, by ły bar dziej sto no wa ne, utrzy ma ne
w od cie niach ko lo rów nie bie skie go i ró żu,
a wio sen no -let nie orzeź wie nie wpro wa dzi ła
za so bą ko lek cja „EAGLE”. Uwa gę zwró ci ły
ręcz nie ma lo wa ne t -shir ty i blu zy z ko lek cji
„NE PH RI TIS”. Uzna niem go ści cie szy ły się
tak że pro po zy cje dla męż czyzn, two rzą ce ko -
lek cję „FAN TA SMA GO RIA”, in spi ro wa ne
kul tu rą łem kow ską. Po kaz za koń czy ły „Eter nal
Black” oraz „Urban Chic”, ubra nia ad re so wa -
ne do mło dych, prze bo jo wych ko biet, któ re po -
szu ku ją nie ba nal nych roz wią zań mo do wych.
Ucznio wie za pre zen to wa li tak że ory gi nal ne

fry zu ry w sty lu eks tra wa ganc kim i kla sycz nym,
łą cząc naj now sze tren dy z tra dy cyj ny mi wzor -
ca mi. Go ść mi spe cjal ny mi wy da rze nia by li pro -
jek tant ka mo dy Mo ni ka Mroń ska, po pu lar ny
sty li sta Ja ro sław Sza do oraz jak co ro ku, am ba -
sa dor szko ły Je rzy Ant ko wiak, kre ator mo dy
i le gen dar ny twór ca Mo dy Pol skiej. 

Każ da z za pre zen to wa nych ko lek cji zy ska ła
uzna nie i zo sta ła do ce nio na przez pra co daw -
ców i firm współ pra cu ją cych ze szko łą, a au to -
rzy ko lek cji otrzy ma li atrak cyj ne na gro dy. 

Ucznio wie CKZiU od no szą tak że suk ce sy
za gra ni cą. W Hisz pa nii w ra mach pro jek tu
ERA SMUS + „Kształ ce nie Za wo do we Bez
Gra nic”, Ju lia Pra de la i Ju sty na Ja go da, z suk -
ce sem za pre zen to wa ły swo je umie jęt no ści za -
wo do we w dzie dzi nie pro jek to wa nia. Za pro jek -
to wa ły i wy ko na ły suk nię ba lo wą dla Miss
Hisz pa nii Pa ci fic World 2016, któ rej pre mie ro -
wy po kaz  od był się pod czas fi na ło we go kon -
kur su w Pe ru. Fir ma Nel son & Car re ras, w któ -
rej uczen ni ce od by wa ły staż za wo do wy, za pre -
zen to wa ła osią gnię cia sta ży stek na swo im por -
ta lu spo łecz no ścio wym. Uczen ni com so sno -
wiec kie go Tech ni kum Nr 7 zo sta ła tak że za pro -
po no wa na dal sza współ pra ca przy two rze niu
ko lek cji je sien nej. 

Uczniom CKZiU ser decz nie gra tu lu je my
wspa nia łych i no wa tor skich po my słów oraz
suk ce sów! SK

Premierowy pokaz mody w CKZiU i… zjawiskowa suknia balowa 
dla Miss Hiszpanii Pacific World 2016 

zdjęcia: arc C
KZiU

 w
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„My 2016”, czyli tegoroczna kolekcja uczniów CKZiU...
Julia Pradela i Justyna Jagoda
zaprojektowały i wykonały suknię dla miss. 

... wzbudziła podziw gości, szczególnie kreatora mody i ambasadora szkoły,  Jerzego Antkowiaka. 
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TV
+

Internet

Testuj na rozgrzewkę!

Test 
Test

The Best! 

The Best!

30 dni za

11 złzł

Zapraszamy do Salonu Sprzedaży UPC:

·  ul. Partyzantów 9A,  pon-pt:. 9:00-18:00,   32 701 25 63
·  C.H. Plejada, pon.- sb. 9:00-21:00, nd. 10:00-20:00,   505 068 556

Mega power, mega fun

1 zł przez pierwszy m-c dotyczy Pakietu Telewizji Max z Internetem 30 Mb/s. Później opłata
139 zł przy umowie na 24 m-ce. Opłata instalacyjna 59,90 zł. Szczegóły w regulaminie
promocji „Pakiet Optimum TV (2016-1)” w Salonach Sprzedaży UPC. Oferta ograniczona
czasowo i terytorialnie. Materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora sieci.

reklama

Po nad 40 or ga ni za cji po za rzą do -
wych wzię ło udział w Fe sti wa lu
Or ga ni za cji Po za rzą do wych, któ -
ry od był się 14 ma ja w Par ku Ku -
ro nia w So snow cu.

Przed sta wi cie le or ga ni za cji
po za rzą do wych pro mo wa li swo ją
dzia łal ność i za chę ca li miesz kań -
ców do po dej mo wa nia lo kal nych
ini cja tyw, przy łą cze nia się do pla -
no wa nych dzia łań i bu do wa nia
praw dzi wie oby wa tel skie go spo -
łe czeń stwa. Miesz kań cy mie li
oka zję do wie dzieć się, ja kie or ga -
ni za cje po za rzą do we dzia ła ją
na te re nie So snow ca, czym się zaj -
mu ją i czy war to wpie rać i roz wi -
jać dzia łal ność po za rzą do wą.

– My ślę, że to bar dzo cen -
na ini cja ty wa. Każ dy z miesz kań -
ców mo że zo ba czyć, czym zaj -
mu ją się sto wa rzy sze nia i fun da -
cje, dzia ła ją ce w So snow cu, a na -
wet zna leźć in spi ra cję do za ło że -
nia wła snej or ga ni za cji czy przy -
łą cze nia się do już dzia ła ją cej or -
ga ni za cji – uwa ża An na Mar sza -
łek z So snow ca. – Dzie ci za da ją
du żo py tań i oprócz za ba wy
i atrak cji, któ re przy go to wa no,
nie któ re już roz wa ża ją ad op cję
psów ze schro ni ska – do da ła. 

Or ga ni za to rzy przy go to wa li
wie le nie spo dzia nek i atrak cji dla
miesz kań ców. Moż na by ło spró -
bo wać swo ich sił w bie gu w By le
Czym, a tak że spraw dzić umie jęt -
no ści strze lec kie czy po dzi wiać

sa mo cho do wy woj sko we. Zor ga -
ni zo wa no pięć stref: ak tyw no ści,
spor tu, zdro wia, oby wa tel ską
i wy stę pów. 

W pierw szej ze stref zor ga ni -
zo wa no m. in. gry i za ba wy dla
naj młod szych, warsz ta ty ar ty -
stycz ne, gi ta ro we, za ję cia ta necz -
ne, za wo dy spor to we, a dla zwy -
cięz ców przy go to wa no na gro dy.
W ra mach dru giej stre fy prze pro -
wa dzo no m. in. warsz ta ty rol ko -
we, przy go to wa no ścian kę wspi -
nacz ko wą oraz zor ga ni zo wa no
tur niej pił ki noż nej, za ję cia fit ness,
pi la tes, po ka zy te ni sa sto ło we go
i ju do oraz spraw no ścio we za ję cia
strze lec kie. Stre fa trze cia, czy li
stre fa zdro wia, ob ję ła m. in. po ra -
dy zdro wot ne i na ukę sa mo ba da -

nia pier si. Uda ło się tak że zor ga ni -
zo wać sta no wi sko do prze wi ja nia
dzie ci i kar mie nia pier sią. 

Z ko lei w stre fie oby wa tel skiej
pro mo wa ły się or ga ni za cje dzia ła -
ją ce na rzecz spo łecz no ści lo kal nej,
zaj mu ją ce się ak ty wi za cją so sno -
wi czan i re ali zo wa niem cie ka wych
pro jek tów. Dzia ła ła tak że Ka wia -
ren ka Oby wa tel ska, wra mach któ -
rej urzęd ni cy od po wia da li na py ta -
nia do ty czą ce przede wszyst kim
Bu dże tu Oby wa tel skie go i wy ja -
śnia li, jak wy peł niać wnio ski. 

Na przy go to wa nej sce nie od by -
ły się wy stę py lo kal nych ze spo łów
i wo ka li stów. Fe sti wal trwał przez
ca ły dzień. Na stęp na edy cja, już
tra dy cyj nie, od bę dzie się w przy -
szłym ro ku. SK

Ogród po li sen so rycz ny zo stał
otwar ty po za koń cze niu dru gie -
go eta pu bu do wy. 6 ma ja pod -
czas ofi cjal ne go otwar cia w par -
ku naj le piej ba wi li się ucznio -
wie ZSS nr 4. Skła da ją cy się
z kil ku za zę bia ją cych się kół
ogród two rzy ko lo ro wy świat
nie tyl ko za ba wy i wy po czyn ku,
ale i na uki dla dzie ci nie peł no -
spraw nych. To prze strzeń in te -
gra cji dzie ci zdro wych i nie peł -
no spraw nych, bo wspól nie mo -
gą się tu ba wić wszy scy. Ogród
po wstał w daw nym Par ku Har -
cer skim przy ul. Ostro gór skiej
z ini cja ty wy Iwo ny Du rek, dy -
rek tor ki ZSS nr 4 i Lesz ka Fa li -
sa, dy rek to ra Cen trum Usług
So cjal nych i Wspar cia, któ rzy
od lat kon se kwent nie re ali zu ją
pro jekt „Świat ide al ny”. 

W ra mach ogro du dzia ła ją
pręż nie plac za baw i jest pa dok
dla ko ni oraz zo sta ły po sa dzo ne
drze wa owo co we. Są tak że la bi -
ryn ty ro ślin ne. Wy star czy 15 mi -
nut cho dze nia po la bi ryn to wych
ścież kach, by uak tyw nić układ
ner wo wy. Jest tak że ko ło szu mią -
cych traw z wi gwa ma mi, ogród
zio ło wy i ma ga zyn na sprzęt
ogro do wy w po sta ci ol brzy miej
czer wo nej ko new ki. Nie daw no
po wsta ło tak że wę cho wi sko.

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,
za sa dzo nych z ini cja ty wy klu bu
Ga ja, two rzą świat za pa chów.
Wę cho wi sko ma z ko lei po bu dzać
wra że nia w za kre sie wzro ku, wę -
chu i do ty ku i tym sa mym rów -
nież wspo ma gać oso by nie peł no -
spraw ne. 

Pier wot na kon cep cja ogro du
zo sta ła na ry so wa na w po sta ci kó -
łek na… ser wet kach. Każ de kół -
ko to in na cześć ogro du, któ re peł -
ni szcze gól ne i wy jąt ko we funk -
cje. Naj pierw po wstał pa dok dla
koni. W dal szej ko lej no ści po sa -
dzo no drze wa i w ten spo sób wła -
ści wie na ro dził się sad. Jak już był
sad, to nie mo gło za brak nąć
ogród ka z zio ła mi. Ko lej ne ko ło
mia ło słu żyć do sty mu la cji dło ni
i wzro ku. Po wsta ją ce kół ka za czę -
ły się roz wi jać i prze pla tać z ko -
lej ny mi.

– Ogród jest opar ty na kon -
cep cji ko ła. Każ de ko ło od po wia -
da za in ny ro dzaj ak tyw no ści,
a każ da ak tyw ność jest skie ro wa -
na na roz wój dziec ka, za rów no
nie peł no spraw ne go, jak i dla
zdro we go – mó wi Iwo na Du rek. 

Środ ki na re wi ta li za cję par ku
po cho dzą z pro jek tów ze wnętrz -
nych pi sa nych w okre sie ostat -

nich 3 lat. Pra ce w pierw szym eta -
pie kosz to wa ły 1,1 mln zł, w dru -
gim, któ ry wła śnie się za koń czył,
oko ło 1 mln zł, a w trze cim uda ło
się po zy skać 1,1 mln zł. – Jest to
kon cep cja cał ko wi cie au tor ska.
Nie wie le te go ty pu kom plek so -
wych roz wią zań ist nie je w Eu ro -
pie. Obec nie przy go to wu je my do -
ku men ta cję po trzeb ną do re ali za -
cji trze cie go eta pu pro jek tu.
W ostat nim eta pie pod ko pie my
skar pę i zbu du je my dom ki hob bi -
tów lub skrza tów. Bę dą w nich
mie ścić się pra cow nie lub po -
miesz cze nia do ko lej nych ro dza -
jów te ra pii – wy ja śnia Iwo na Du -
rek. 

Ca ła prze strzeń daw ne go
par ku zo sta ła w ta ki spo sób  za -
aran żo wa na, by wdro żyć kom -
plek so we roz wią za nia ak ty wi -
zu ją ce, re ha bi li ta cyj ne oraz in -
te gra cyj ne dla dzie ci nie peł no -
spraw nych. 

– Fan ta stycz na ini cja ty wa!
Miej sce, któ re mo że in te gro wać
oso by nie peł no spraw ne. Mam na -
dzie ję, że bę dzie cie z nie go ko rzy -
stać z ra do ścią. Dzię ku ję wszyst -
kim, któ rzy przy czy ni li się do po -
wsta nia te go wy jąt ko we go miej -
sca – pod kre ślał pod czas otwar cia
par ku Ar ka diusz Chę ciń ski, pre -
zy dent So snow ca. SK

Pro mo wa li przed się bior czość, oby wa tel ską ini cja ty wę i nie tu zin ko we po my sły

Tak dla spo łe czeń stwa oby wa tel skie go 
Ogród polisensoryczny w dawnym Parku Harcerskim już oficjalnie otwarty!

Magiczny ogród 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych przekonywali
nawet najmłodszych, że trzeba budować społeczeństwo
obywatelskie. 

arc UM w Sosnowcu
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Piknik militarny z okazji 71. rocznicy 
zakończenia II wojny światowej

Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta i Wilhelm Zych,
przewodniczący Rady Miejskiej, zasadzili kolejne drzewka,
które tworzą węchowisko. 

W ogrodzie znajduje się także padok dla koni i realizowana jest hipoterapia, a w olbrzymiej konewce schowano sprzęt ogrodniczy. 

Podczas oficjalnego otwarcia była fantastyczna zabawa i„testowanie” wszystkich urządzeń.

Ogród polisensoryczny to miejsce nauki, zabawy, wypoczynku i integracji. 

zdjęcia: M
aciej Łydek

PODOBNIE JAK PRZED ROKIEM
Z OKAZJI ZAKOńCZENIA II WOJNy
ŚWIATOWEJ W SOSNOWCU ODBył
SIę PIKNIK MILITARNy. TyM RAZEM
NIE PRZED URZęDEM MIEJSKIM, ALE
W PARKU SIELECKIM, GDZIE 8 MAJA
TłUMy ZWIEDZAJąCyCH MOGły
PODZIWIAć M.IN. ZAByTKOWE
POJAZDy MILITARNE
Z CZASóW II WOJNy ŚWIATOWEJ.

Naj więk szą atrak cją oka zał się
czołg T34/85, zna ny z fil mu
„Czte rej Pan cer ni i pies”, wo kół
któ re go co chwi la po ja wia li się
zwłasz cza mło dzi miesz kań cy So -
snow ca. Czołg Or don spro wa dzo -
ny z Mu zeum w Dą bro wie Gór ni -
czej wzbu dził praw dzi wą fu ro rę.
Za in te re so wa niem cie szy ły się
tak że cię ża rów ka Ził 157, trans -

por ter opan ce rzo ny SKOT w wer -
sji bo jo wej czy sa mo chód te re no -
wy Wil lys MB wer sja z do staw
land le ase dla Ro sji. Nie za bra kło
ka ra bi nów ma szy no wych, ra dio -
sta cji, a przede wszyst kim grup re -
kon struk cyj nych. – Już w ubie -
głym ro ku pik nik cie szył się spo -
rym za in te re so wa niem, ale plac
przed Urzę dem ma ogra ni czo ne
moż li wo ści, dla te go też prze nie śli -
śmy im pre zę do Par ku Sie lec kie -
go. Przez ca ły dzień prze wi nę ły
się tłu my, wi dać, że jest za po trze -
bo wa nie na te go ty pu im pre zy. Dla
naj młod szych, zresz tą dla po zo sta -
łych miesz kań ców tak że, to do sko -
na ła lek cja hi sto rii. Już te raz my -
śli my o ko lej nym pik ni ku – pod -
kre śla pre zy dent So snow ca
Ar ka diusz Chę ciń ski. KP

Prezydent miasta, Arkadiusz Chęciński, zapowiedział
zorganizowanie pikniku w przyszłym roku. 

Największą atrakcją był czołg T34/85, znany z filmu „Czterej
pancerni i pies”. 

Transporter opancerzony SKOT w wersji bojowej. 

Piknik był wyprawą w przeszłość, zarówno dla najmłodszych, jak i nieco starszych mieszkańców. Popularnością cieszyły się wozy bojowe, rekonstrukcje, stara radiostacja i broń maszynowa. 

zdjęcia: Krzysztof Polaczkiew
icz
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Kangurowanie jako naturalna forma opieki nad noworodkiem w sosnowieckim szpitalu

Bliskość, która leczy 

lek. med. ewa Płachta, kierownik oddziału
noworodków i wcześniaków sosnowieckiego
szpitala miejskiego sp. z o.o., zachęca
tatusiów do kangurowania 

Kan gu ro wa nie to bez po śred ni kon takt skó ry
mat ki i dziec ka. Uspo ka ja no wo rod ka, da je  mu
po czu cie bez pie czeń stwa i ła go dzi stres po po ro -
do wy. Pierw sze kil ka go dzin po po ro dzie jest klu -
czo we dla dal sze go roz wo ju no wo rod ka. Je go
układ ner wo wy jest wte dy bar dzo wraż li wy
na wszel kie bodź ce. Sam po ród to dla dziec ka
wiel ki stres, a co do pie ro zmie rze nie się ze świa -
tem po dru giej stro nie brzu cha. Ba da nia wy ka za -

ły, że w szyb szym przy sto so wa niu się do no wej
sy tu acji mo że po móc dziec ku bli ski kon takt
z ma mą – już od pierw szych chwil po uro dze niu.
Kon takt „cia ło do cia ła” za spo ka ja emo cjo nal ne
po trze by dziec ka, zmniej sza ry zy ko wy stą pie nia
pro ble mów ze stro ny ukła du od de cho we go no -
wo rod ka, ma ko rzyst ny wpływ na roz wój psy cho -
mo to rycz ny dziec ka, uspo ka ja je i zde cy do wa nie
zmniej sza dłu gość pła czu. Pierw szy kon takt
„skó ra do skó ry” ma rów nież ogrom ne zna cze -
nie z czy sto me dycz ne go punk tu wi dze nia.
Dziec ko ro dzi się ja ko isto ta ja ło wa i po przez
pierw szy kon takt ze skó rą mat ki czy oj ca, zo sta -
je sko lo ni zo wa ne drob no ustro ja mi, któ re są ro -
dzi com i dziec ku zna ne i bę dą ich co dzien nym
śro do wi skiem. W na szym od dzia le obo wią zu ją
szcze gól ne za sa dy an ty sep ty ki, ale mi mo to
drob no ustro je są obec ne w śro do wi sku szpi tal -
nym. Je śli dziec ko nie sko lo ni zu je się „przy ja -
zną” flo rą bak te ryj ną mat ki, ale flo rą szpi tal ną,
po trze ba du żo wię cej cza su, by mat ka prze by wa -
ją ca w tym sa mym śro do wi sku na uczy ła się bro -
nić przed nią i wspar ła swo je no wo na ro dzo ne
dziec ko od po wied ni mi prze ciw cia ła mi. 

Dla te go każ dy no wo ro dek uro dzo ny w na szym
od dzia le, ukła da ny jest na pier si ma my. Dziś te
stan dar dy ni ko go już nie dzi wią, ale my po szli śmy
o krok da lej i za pra sza my do kan gu ro wa nia rów -
nież oj ców. Sa le po ro do we na sze go od dzia łu
otwar te są dla męż czyzn. Każ dy ta tuś mo że być
obec ny przy po ro dzie. Pa no wie bar dzo czę sto
wspie ra ją przy szłe ma my w cza sie po ro du, prze ci -
na ją pę po wi nę i wspól nie przy tu la ją ma lu cha tuż
po uro dze niu. Wy jąt kiem jest po ród dro gą cię cia
ce sar skie go, któ ry od by wa się na blo ku ope ra cyj -
nym. W ta kiej sy tu acji już na sa li po ro do wej, je śli
tyl ko stan dziec ka na to po zwa la, ma ma ma moż -

li wość przy wi ta nia się z ma leń stwem i przy tu le -
nia go do swo je go po licz ka. Za zwy czaj oj co wie wi -
dzą dziec ko do pie ro po za koń cze niu wszyst kich
pro ce dur me dycz nych, kie dy wraz z ma mą tra fia
na od dział po łoż ni czy. W na szym od dzia le do cza -
su za koń cze nia za bie gu ope ra cyj ne go dziec ko
mo że zo stać prze ka za ne oj cu, by to on na wią zał
z nim pierw szy kon takt „cia ło do cia ła”. Ukła da -
my ma leń stwo na brzusz ku w po zy cji żab ki, tak by
przy le ga ło do cia ła ta ty jak naj więk szą po wierzch -
nią. Ma lusz ka okry wa my cie płą pie lu chą i dys kret -
nie mo ni to ru je my je go pa ra me try ży cio we. Ba da -
nia do wo dzą, że u no wo rod ka uro dzo ne go pod -
czas za pla no wa ne go za bie gu cię cia ce sar skie go
po ziom stre su jest naj niż szy, ale dziec ko po uro -
dze niu mu si przejść okre ślo ne pro ce du ry me dycz -
ne jak ba da nie, wa że nie, mierzenie, pod czas któ -
rych stres wzra sta do ta kie go po zio mu jak
przy cię ciu wy ko na nym w sy tu acji za gro że nia
zdro wia mat ki. Dzię ki kon tak to wi  ze skó rą oj ca,
na stę pu je spa dek fi zjo lo gicz nych oznak stre -
su – tęt no no wo rod ka jest niż sze, płyn nie prze cho -
dzi on ze sta nu czu wa nia do snu. Gdy ta kie go kon -
tak tu bra ku je, ca ła ener gia no wo na ro dzo ne go
dziec ka skie ro wa na jest na kon tro lę sta nów fi zjo -
lo gicz nych.

Czę sto w pierw szym mo men cie ta ta jest za -
sko czo ny, że mo że mieć kon takt z dziec kiem wy -
ję tym bez po śred nio z brzu cha mat ki i boi się
wziąć go na rę ce, ale kie dy przy tu li na gie go no -
wo rod ka  do swo jej na giej klat ki pier sio wej, je go
mi na jest bez cen na. Dla te go za chę ca my wszyst -
kich oj ców, by w sy tu acji, gdy ma ma nie mo że
prze by wać z dziec kiem w kon tak cie „skó ra
do skó ry”, kan gu ro wa li swo je ma lu chy, by dać
im po czu cie bez pie czeń stwa i prze żyć jed ną
z naj pięk niej szych chwil w ży ciu. 

ZDROWIE

reklama

Kamil Żegocki, ojciec małej Wiktorii   

Dzień ojca od początku 
W dzi siej szych cza sach ro la oj ca w przy go -
to wa niu do ro dzi ciel stwa jest du żo bar dziej
do ce nia na niż daw niej. Na wła snym przy -
kła dzie mo gę opi sać mo ją ścież kę, któ rą
po dą ża łem do dnia na ro dzin mo jej cór ki. 

Ze wzglę du na fakt, że spo dzie wa li śmy
się pierw sze go dziec ka, chcie li śmy się jak
naj le piej przy go to wać się na je go przyj ście.
Ra zem z mał żon ką pod ję li śmy de cy zję, że
pój dzie my do tzw. szko ły ro dze nia. Uzna li -
śmy, że bę dzie to je dy ne miej sce, gdzie
uzy ska my wia ry god ne in for ma cje. Tra fi li -
śmy do Szko ły Ta ty i Ma my, pro wa dzo nej
przy Fun da cji Edu ka cji Zdro wot nej STIM
w So snow cu. W Fun da cji STIM pra cu je
pięć do świad czo nych po łoż nych, któ re, co
moż na stwier dzić na pierw szy rzut oka, są
pa sjo nat ka mi swo je go za wo du. 

Na ostat nich za ję ciach oma wia li śmy
plan po ro du, a tak że pod ję li śmy de cy zję
o wy bo rze miej sca na ro dzin na sze go
dziec ka. Spo śród wszyst kich moż li wo ści,
czy li dom, dom na ro dzin czy szpi tal – wy -
bra li śmy So sno wiec ki Szpi tal Miej ski.
O szpi ta lu czy ta li śmy róż ne opi nie, ale
prze ko na li nas lu dzie, któ rzy tam pra -
cują. I z te go miej sca chciał bym bar dzo po -
dzię ko wać dr To ma szo wi Wró blo wi za tzw.
spraw ne rę ce pod czas ope ra cji, jak i świet -
nej po łoż nej pa ni Re na cie Ja siń skiej, któ rą
zna li śmy już ze szko ły, a któ ra za pew ni ła
nam w szpi ta lu wspa nia łą at mos fe rę i za -
opie ko wa ła się na mi wzo ro wo. Oprócz wy -
so kich kwa li fi ka cji po łoż ni czych ma ge nial -
ne po dej ście pe da go gicz ne. 

Mo ja mał żon ka mu sia ła mieć ce sar skie
cię cie. To ope ra cja, któ ra unie moż li wia

bez po śred ni kon takt dziec ka z ma mą, mu -
si ono po cze kać, aż ma ma bę dzie le żeć
na od dzia le po łoż ni czym. Dla te go prze ją -
łem ini cja ty wę i po pro si łem per so nel me -
dycz ny, abym mógł kan gu ro wać na sze
ma leń stwo. Cie szę się, że tra fi łem do So -
sno wiec kie go Szpi ta la Miej skie go, po nie -
waż za pew nio no mi bar dzo kom for to we
wa run ki – prze stron ną sa lę z wy god nym
fo te lem. W tym miej scu mo głem w ci szy
i spo ko ju kan gu ro wać swo ją có recz kę.
Gdy mi ją przy wieź li i po ło ży li na mo im na -
gim tor sie, czu łem się nie sa mo wi cie. Da -
wa łem mo jej cór ce to, co dla niej naj waż -
niej sze, czy li ten pierw szy kon takt skó ra
do skó ry. Wra że nia i emo cje, któ re prze ży -
wa łem, są nie do opi sa nia. Obej mo wa -
łem 3000 gram ma łej istot ki, któ ra smacz -
nie wtu li ła się w mo je cia ło. By ła ta ka spo -
koj na, mi mo że to był cał kiem in ny świat
niż ten, w któ rym ży ła przez 9 mie się cy.
W tym cza sie per so nel bar dzo dys kret nie
spraw dzał czyn no ści ży cio we dziec ka. 

Na sza cór ka uro dzi ła się pięk na i zdro -
wa – 10/10 – jak to się mó wi. Je ste śmy
bar dzo szczę śli wi z do ko na nych wy bo rów.
Bar dzo za chę cam wszyst kich przy szłych
ro dzi ców do uczęsz cza nia na za ję cia do ta -
kich szkół jak Szko ła Ta ty i Ma my przy Fun -
da cji STIM w So snow cu. To po wi nien być
obo wią zek jak służ ba woj sko wa. Ta kie
spo tka nia to źró dło ogrom nej, fa cho wej
wie dzy, dzię ki któ rej zna my swo je pra wa
i moż li wo ści. A po ro dów ce So sno wiec kie -
go Szpi ta la Miej skie go ży czy my bez bo le -
snych i szyb kich po ro dów. 

Dzię ku je my! 
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Syl wia Ko sman

IV bieg cha ry ta tyw ny na rzecz
so sno wiec kie go ho spi cjum
„Zdo bądź swo je Mon te Cas si no”
zgro ma dził re kor do wą licz bę
uczest ni ków i jed no cze śnie re -
kor do wo wsparł ini cja ty wę bu do -
wy sta cjo nar ne go ho spi cjum
w So snow cu. W tej edy cji bie gu,
zor ga ni zo wa ne go przez Ze spół
Szkół Ogól no kształ cą cych nr 5,
na dy stan sie 5 km, do kład nie 15
ma ja na Gór ce Śro dul skiej, zmie -
rzy ły się ze so bą aż 94 oso by.
W ka te go rii męż czyzn zwy cię żył
Ser gii Ry bak z Ukra iny z cza -
sem 15 min. i 36 sek., a naj szyb -
szą ko bie tą oka za ła się Ane ta
Świ taj z Czę sto cho wy, któ ra po -
ko na ła dy stans 5 km w cza sie 19
min. i 44 sek. 

– Oprócz bie gu od by ły się za -
wo dy dla dzie ci i mło dzie ży,
marsz nor dic wal king i ry wa li za -
cja osób nie peł no spraw nych. Wy -
da rze niom spor to wym to wa rzy -
szy ły atrak cje dla ca łych ro dzin,
wiel ki ro dzin ny pik nik, li cy ta cje
atrak cyj nych na gród i lo te ria fan -
to wa – mó wi Adam Szy mo no -
wicz, wi ce dy rek tor ZSO nr 5
w So snow cu. 

Na li cy ta cję tra fi ły m. in. za -
pro sze nie na ko la cję w so sno -
wiec kiej re stau ra cji „War szaw -
ska” i cze ladz kim „Sza fra no wym
Dwo rze”, noc leg w ho te lu Cen -
trum w So snow cu oraz noc leg

w „Sza fra no wym Dwo rze”, pla -
kat z au to gra fem Ka mi la Sto cha,
pił ka siat ko wa z pod pi sa mi re pre -
zen tan tów Pol ski czy zdję cie z au -
to gra fem Mag da le ny Cie lec kiej. 

Dzię ki wpi so we mu za start, li -
cy ta cji, lo te rii, sprze da ży przy go -
to wa nych przez ro dzi ców ciast
(aż 50 blach z cia stem) uda ło się
ze brać pod czas te go wy da rze -
nia 19 tys. 211 zł. 

– Efekt prze kro czył naj śmiel -
sze ocze ki wa nia. Krót ko: du żo
za ba wy, du żo atrak cji i du żo ser -
ca. Pięk na im pre za, któ ra gro -
ma dzi co raz wię cej osób – przy -
zna je Mał go rza ta Cza pla, pre zes
za rzą du Ho spi cjum So sno wiec -
kie go im. Św. To ma sza Apo sto -
ła. – Bieg wspa nia le zor ga ni zo -
wa ły wła dze szko ły i ca ła spo -
łecz ność Ze spo łu Szkół Ogól no -

kształ cą cych nr 5 w So snow cu.
Dzię ku ję za za an ga żo wa nie
uczniom, na uczy cie lom oraz ro -
dzi com – do da je. 

So sno wi cza nie od lat wspie ra -
ją bu do wę ho spi cjum. 16 ma ja
ucznio wie Gim na zjum nr 1 zor -
ga ni zo wa li już po raz siód my kon -
cert cha ry ta tyw ny „Je dyn ka
i Przy ja cie le Bu du ją na dzie ję”.
Kon cert, któ ry od był się w Sa li
Kon cer to wej Ze spo łu Szkół Mu -
zycz nych, tak że przy niósł re kor -
do wy do chód, któ ry zo sta nie
prze ka za ny na rzecz bu do wy ho -
spi cjum. Uda ło się w su mie ze -
brać 3 tys. 104 zł. 

Wszyst kie ze bra ne środ ki
w ca ło ści zo sta ną prze zna czo ne
na bu do wę Ho spi cyj ne go Cen -
trum Wspar cia Opie kuń czo -Re -
ha bi li ta cyj no -Psy cho lo gicz ne go.

Obec nie w Urzę dzie Mar szał -
kow skim trwa jesz cze pro ce du ra
kon kur so wa. Pro jekt prze szedł
już oce nę for mal ną, zo stał
uszcze gó ło wio ny i uzu peł nio -
ny. – Wszy scy z nie cier pli wo -
ścią cze ka my na osta tecz ną de -
cy zję me ry to rycz ną. Mam na -
dzie ję, że bę dzie po zy tyw -
na – do da je Cza pla.

Wnio sek o wspar cie i do fi nan -
so wa nie bu do wy Ho spi cyj ne go
Cen trum Wspar cia Opie kuń czo -
-Re ha bi li ta cyj no -Psy cho lo gicz -
ne go zo stał zło żo ny w li sto pa -
dzie ubie głe go ro ku w Urzę dzie
Mar szał kow skim. Je go koszt
osza co wa no na po nad 8 mln zł.
Wia do mo że moż na li czyć
na mak sy mal nie 65 pro cent do fi -
nan so wa nia, czy li oko ło 5,5 mln
zł. Sa mo sto wa rzy sze nie mu si
dys po no wać wkła dem wła snym,
wy no szą cym co naj mniej 35-
pro cent pla no wa nej in we sty cji.
Zo stał już przy go to wa ny pro jekt
bu dow la ny, a wła dze sto wa rzy -
sze nia dys po nu ją tak że po zwo le -
niem na bu do wę. Ho spi cyj ne
cen trum wspar cia z opie ką
dzien ną, jak i opie ką ca ło do bo -
wą, za pew nia ją ce kom plek so we
usłu gi dla osób nie ule czal nie
cho rych, z moż li wo ścią re ha bi li -
ta cji, ma po wstać w daw nym bu -
dyn ku szko ły przy ul. Hu ba la -
-Do brzań skie go, któ re mia sto ja -
ko da ro wi znę prze ka za ło ho spi -
cjum na ten cel. 

Rekordowo  na rzecz budowy hospicjum Jubileuszowy piknik 
z okazji 20-lecia „SALVE” 
17 czerw ca Śro do wi sko wy Dom
Sa mo po mo cy dla Osób z Za bu -
rze nia mi Psy chicz ny mi „SA LVE”
w So snow cu bę dzie ob cho dził
dwu dzie sto le cie ist nie nia. Z tej
oka zji na Pla cu Pa pie skim w So -
snow cu od bę dzie się pik nik in te -
gra cyj ny. Po czą tek o godz. 11.00. 

Im pre za ma cha rak ter otwar ty,
wstęp jest bez płat ny. Wśród atrak -
cji: po kaz Szy mo na Ła dy –
mistrza świa ta w kul tu ry sty ce,
kon cert ze spo łu Big Bę dzin
Band, wy stęp ka ba re to wy An to -
nie go Gor go nia Gru chy, kon cert
Go si Bi gaj – uczest nicz ki „The
Vo ice of Po land” oraz wy stęp Ka -
ba re tu DNO. Pod czas pik ni ku nie
za brak nie kon kur sów, m.in. ku li -
nar nych i spor to wych.

Uczest ni cy Śro do wi sko we go
Do mu Sa mo po mo cy dla Osób
z Za bu rze nia mi Psy chicz ny mi
„SA LVE” za pre zen tu ją swój
pro gram ar ty stycz ny (śpiew, po -
ezja, te atr). Przez ca ły czas
trwa nia im pre zy od by wać się
bę dą za ba wy in te gra cyj ne oraz
warsz ta ty pla stycz ne. W ple ne -
rze trwać bę dą za ję cia i kon ku -
ren cje spor to we, przy go to wa ne
przez „SALVE”. Oso by w każ -
dym wie ku bę dą mo gły mi ło
spę dzić czas, prze wi dzia ne są
atrak cje za rów no dla naj młod -
szych (ma lo wa nie twa rzy, za ba -
wa, pla sty ka, ta niec i sport), jak
i nie co star szych, a tak że dla se -
nio rów.

– Za pra sza my do od wie dza nia
sce ny głów nej oraz trzech na mio -
tów te ma tycz nych. W na mio cie
pla stycz nym od by wać się bę dą za -
ję cia pla stycz ne, w na mio cie ku li -
nar nym bę dzie moż na przy go to -
wać so bie coś pysz ne go do zje dze -
nia, a w na mio cie in for ma cyj nym
znaj dą państwo od po wie dzi
na wszel kie nur tu ją ce py ta nia do -
ty czą ce Śro do wi sko we go Do mu
Sa mo po mo cy dla Osób z Za bu -
rze nia mi Psy chicz ny mi „SA -
LVE”. Bę dzie moż na do wie dzieć
się wię cej nt. „SA LVE”, cha rak te -
ru Do mu, ofer ty te ra peu tycz nej,
per spek tyw, ja kie da je uczest nic -
two w za ję ciach, czy też spo so bu
kwa li fi ka cji na te ra pię – pod kre -
śla ją przed sta wi cie le „SA LVE”.

Śro do wi sko wy Dom Sa mo po -
mo cy dla Osób z Za bu rze nia mi
Psy chicz ny mi „SA LVE” w So -
snow cu jest pla ców ką wspie ra ją cą
oso by cho re psy chicz ne, oso by
z za bu rze nia mi psy chicz ny mi oraz
nie peł no spraw no ścią in te lek tu al -
ną. Do Do mu kie ro wa ne są oso by
do ro słe, któ re do świad cza ją trud -
no ści w co dzien nym ży ciu, ze
wzglę du na wy stę pu ją ce pro ble my
psy chicz ne. W „SA LVE” pro wa -
dzo na jest te ra pia, któ rej ce lem jest
osią gnię cie od po wied nie go po zio -
mu sa mo dziel no ści, umoż li wia ją -
ce go co dzien ne funk cjo no wa nie,
a w szcze gól no ści pod ję cie  za -
trud nie nia lub po wrót na ry nek
pra cy. KP

94 biegaczy z całej Polski postanowiło wesprzeć ten
szczytny cel. 

arc ZSO
 nr 5 w

 Sosnow
cu



czerwiec 2016 nr 614

MIASTO

Co to był za tydzień!
zdjęcia: Mariusz BinkiewiczTydzień Dziecka odbył się w Sosnowcu

z wielką pompą i trwał przez cały tydzień. 
Impreza została zainaugurowana 26 maja
seansem filmowym dla dzieci i młodzieży,
zorganizowanym na Górce Środulskiej
i nabierała rozmachu przez kolejne dni. Ani
dzieci, ani dorośli, nie narzekali na nudę!
Miejskie instytucje i stowarzyszenia stanęły
na wysokości zadania i przygotowały szereg
atrakcji dla dzieciaków. Były m. in. ścianka
wspinaczkowa, liczne konkursy, zabawy,
występy, warsztaty, seanse filmowe, turniej
tańca towarzyskiego i czytanie bajek. Finał
imprezy odbył się 29 maja na Górce
Środulskiej. Podczas pikniku ekologicznego
dzieciaki bawiły się na dmuchanym zamku
i kołyszącym statku. Nie zabrakło animacji,
występów i pokazów z ogniem ani… dojenia
sztucznej krowy. Dzieciaki świętowały aż
do 1 czerwca. W Dniu Dziecka na Placu
Stulecia zorganizowano wielkie czytanie
bajek, spektakl teatralny, konkursy i zabawy
oraz kino na „Patelni”. SK Najmłodsi, ale nie tylko, mogli podczas zabawy… wydoić sztuczną krowę.

Atrakcji nie brakowało. Była zumba…

Pasjonaci szachów mogli zmierzyć się z młodym mistrzem, 
8-letnim Dawidem Wierzbickim. Poszaleć można było także na karuzelach. Klaun rozbawiał i pokazywał sztuczki. 

Podczas Tygodnia Dziecka odbył się m.in. Bieg Szlakiem Papieskim. Nie mogło zabraknąć kolorowych dmuchańców.

…stoisko, na którym można było malować oraz… … dać się pomalować.

Sporym zainteresowaniem cieszyły się zmagania rowerowe.
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Krzysztof Polaczkiewicz

Tre ne rem Za głę bia So sno wiec
w se zo nie 2016/2017 bę dzie Ja -
cek Ma gie ra. Kon trakt z no wym
szko le niow cem zo stał pod pi sa -
ny na rok, ale za kła da opcje
prze dłu że nia. Ma gie ra za stą pi
na tre ner skiej ław ce Ar tu ra Der -
bi na, któ ry zo stał od su nię ty
od pra cy z ze spo łem na po cząt -
ku ma ja po po raż ce 0:3 z By to -
vią By tów. Do koń ca bie żą ce go
se zo nu ze spół pro wa dził To -
masz Łu czy wek, któ ry bę dzie
te raz po ma gał w pra cy no we mu
szko le niow co wi. 

Der bin od cho dzi, mi mo że zro -
bił wy nik, któ ry chy ba wszy scy
jesz cze kil ka mie się cy te mu wzię -
li by w ciem no. Pod je go wo dzą ze -
spół do tarł do pół fi na łu Pu cha ru
Pol ski i wio sną wal czył o awans
do eks tra kla sy. By ły tre ner jest so -
bie sam „win ny” gdyż tak do brej
je sie ni, któ ra roz bu dzi ła ma rze nia
o po wro cie do eks tra kla sy chy ba
nikt się nie spo dzie wał. Nie ste ty,
wio sną już tak do brze nie by ło, ale
Der bin mo że odejść z czo łem

unie sio nym ku gó rze, gdyż daw no
już nikt nie opusz czał w So snow -
cu tre ner skiej ław ki przy ta kim
wspar ciu ki bi ców. Tym sa mym fa -
ni Za głę bia do ce ni li ka wał do brej
ro bo ty wy ko na nej przez po pu lar -
ne go „Grun do la”.

Je go na stęp ca to by ły asy -
stent m. in.  Ja na Urba na i Ma cie -
ja Skor ży w Le gii War sza wa, sa -
mo dziel nie pro wa dził Le -
gię II War sza wa. Ostat nio pra co -
wał ja ko do rad ca w Mo to rze Lu -
blin. Po sia da li cen cję UEFA Pro.
Ja ko za wod nik, gra jąc na po zy cji
de fen syw ne go po moc ni ka w bar -
wach Ra ko wa Czę sto cho wa, Le -
gii War sza wa, Wi dze wa Łódź
i Cra co vii, ro ze grał 233 me cze
w eks tra kla sie i zdo był 25 go li.
Ja ko pił karz jest mi strzem Pol ski,
zdo byw cą Pu cha ru Pol ski i Su -
per pu cha ru, uczest ni kiem roz gry -
wek eu ro pej skich pu cha rów.

– Że by się roz wi jać, mu si my
uczyć się od lep szych od sie bie.
Wie rzę, że wła śnie ta ką oso bą
jest Ja cek Ma gie ra. Pew nie, że
faj nie by ło by sta wić tyl ko
na swo ich, mieć ze spół opar ty

na wy cho wan kach, ale tak się
nie da. Od pew ne go cza su szu -
ka li śmy tre ne ra, był po mysł m.
in. z Dar kiem Dud kiem, ale od -
kąd wraz z tre ne rem Ru ma kiem
roz po czął pra cę we Wro cła wiu,
te mat upadł. Dla Ma gie ry to bę -
dzie wy zwa nie. Wresz cie za -
cznie pra cę na wła sny ra chu nek.
Na pew no bę dzie zde ter mi no -
wa ny, że by się po ka zać. Me ry -
to rycz nie na pew no jest przy go -
to wa ny, pra co wał w Le gii, gdy
gra szła o du żą staw kę. Sam je -
stem cie kaw, co z te go wyj dzie.
Zna leź li śmy się w kry zy sie
i ktoś mu si nas z nie go wy pro -
wa dzić. Wie rzę, że tre ner Ma -
gie ra so bie z tym po ra dzi – mó -
wi pre zes so sno wi czan Mar cin
Ja ro szew ski.

Ma gie rze w pra cy w Za głę -
biu bę dzie po ma gał To masz Łu -
czy wek, a tak że Bar tło miej
Grze lak – tre ner przy go to wa nia
me ry to rycz ne go. W szta bie
znaj dzie się tak że Ka rol Mi chal -
ski, zna ny ze współ pra cy z Ja -
nem Ko cia nem w Ru chu Cho -
rzów i Po go ni Szcze cin. Na ra -

zie nie zna my tyl ko na zwi ska
tre ne ra bram ka rzy. W szta bie
nie bę dzie już Ro ber ta Stan ka,
któ ry na dal bę dzie od po wie -
dzial ny za po li ty kę trans fe ro wą.

– Nad przej ściem do So snow -
ca nie za sta na wia łem się zbyt
dłu go. Ofer ta by ła kon kret na,
a Za głę bie to klub z hi sto rią, tra -
dy cją i aspi ra cja mi. Klub ma am -
bi cje, nie ba wem roz pocz nie się
tam bu do wa sta dio nu. Kie dyś
trze ba roz po cząć pra cę na wła -
sny ra chu nek i faj nie, że sta nie
się to w ta kim klu bie. Na ra zie
nie chcę mó wić o ce lach, ale naj -
waż niej szy na tę chwi lę, to zbu -
do wa nie dru ży ny i na tym na ra -
zie po prze stań my – pod kre śla
no wy tre ner pił kar skie go Za głę -
bia, któ re wciąż wal czy jesz cze
o miej sce na „pu dle” I li gi.
W chwi li za my ka nia te go nu me -
ru so sno wi cza nom po zo stał jesz -
cze do ro ze gra nia je den mecz,
z Za wi szą Byd goszcz na wła -
snym sta dio nie. W przy pad ku
wy gra nej Za głę bie mo że za koń -
czyć bie żą cy se zon na trze cim
miej scu. 

Ja cek Ma gie ra no wym tre ne rem pił kar skie go Za głę bia

Nie ma awan su, jest no wy tre ner

Jacek Magiera to były gracz i trener warszawskiej Legii.
Pracował tam z młodzieżą, był także szkoleniowcem rezerw.

Radość wygranych nie miała końca. Dla wielu uczestników był to szczególny dzień.

2. In te gra cyj ne Za wo dy Pił kar -
skie od by ły się 24 ma ja na sta dio -
nie Czar nych. W za wo dach wzię li
udział ucznio wie so sno wiec kich
szkół: Szko ły Pod sta wo wej nr 38
przy ZSO nr 5, Ze spo łu Szkół
Spe cjal nych nr 4, Ze spo łu Szkół
Spe cjal nych nr 2, Ze spo łu Szkół
Spe cjal nych z Cze la dzi, Śro do wi -
sko we go Do mu Sa mo po mo cy na
„Gro ta” z So snow ca, Śro do wi sko -
we go Do mu Sa mo po mo cy dla

Osób z Za bu rze nia mi Psy chicz -
ny mi „Salve” oraz Warsz ta tów
Te ra pii Za ję cio wej TPD z So -
snow ca.

W ry wa li za cji wzię li udział
ucznio wie w ka te go rii do 15 lat
oraz po wy żej 15 lat. Zma ga nia
od by wa ły się tak że w kon ku ren -
cjach in dy wi du al nych: żon gler ka
pił ką, strzał na bram kę, sla lom
z pił ką. Ry wa li za cji spor to wej to -
wa rzy szy ły wy stę py ar ty stycz ne,

po kaz ka ra te oraz kon kurs pla -
stycz ny o te ma ty ce spor to wej. 

Zwy cięz cą tur nie ju pił ki noż -
nej w ka te go rii do 15 lat zo sta li
ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej
nr 38, w ka te go rii po wy żej 15 lat
zwy cię żył Ze spół Szkół Spe cjal -
nych nr 4 z So snow ca. Po za koń -
czo nej ry wa li za cji spor to wej
wszy scy uczest ni cy im pre zy
wzię li udział pik ni ku in te gra cyj -
nym. KP

Futbol łączy i integruje

Ma riusz Grzą ba no wym tre ne rem
pił ka rzy A -kla so we go AKS -
-u Niw ka. Za stą pił na tre ner skiej
ław ce gra ją ce go szko le niow ca
Ar tu ra Opel du sa. 

No wy tre ner AKS -u ma 42
la ta i w śro do wi sku zna ny jest
głów nie z pra cy sę dzie go.
Od wie lu lat Grzą ba pra cu je jed -
nak z mło dzie żą. – Od po -
nad osiem na stu lat szko lę mło -
dzież w róż nym prze dzia le wie -

ko wym. Do sze dłem do wnio sku,
że naj wyż sza po ra spraw dzić się
w pra cy se nior skiej. Pro po zy cje
by ły już wcze śniej, ale do pie ro
te raz po sta no wi łem skoń czyć
z sę dzio wa niem. Uzna łem, że
w tej dzie dzi nie już wię cej nie
osią gnę i od da ję się tyl ko i wy -
łącz nie pra cy tre ner skiej. 1500
me czów, w tym pra wie 200
na szcze blu cen tral nym. Wy star -
czy – mó wi no wy tre ner niw -

czan, któ rzy w przy szłym ro ku
bę dą ob cho dzić ju bi le usz 100-le -
cia klu bu. – My ślę, że lo gicz nym
jest, że w tej sy tu acji po wal czy -
my o po wrót do li gi okrę go -
wej – pod kre śla no wy tre ner
AKS -u.

Przy po mni my, że Ma riusz
Grzą ba to syn Jó ze fa, by łe go pił -
ka rza, a po tem dzia ła cza ni wec -
kie go klu bu, od lat sze fa so sno -
wiec kie go pod okrę gu. KP

Spo koj na, sta bil na sy tu acja to okre śle nia, któ re są
ob ce so sno wiec kie mu ho ke jo wi. Szy ku je się ko lej -
na re wo lu cja.

Na cze le klu bu nie bę dzie już stał Le szek To karz,
któ ry wraz z naj bliż szy mi współ pra cow ni ka mi pod -
dał się do dy mi sji. Do ży cia po wo ła na zo sta nie no wa
spół ka, a na jej cze le ma sta nąć do sko na le zna ny
w śro do wi sku Da riusz Ki siel, pre zes UKS Za głę bie.

W mi nio nym se zo nie UKS wy wal czył ty tu ły mi strza
Pol ski w ka te go rii ju nio ra i mło dzi ka. Pla ny na przy -
szłość ho ke jo we go Za głę bia ma my po znać w naj -
bliż szych dniach. Na ra zie wia do mo tyl ko, że ze spół
roz po czął przy go to wa nia do se zo nu pod opie ką Pio -
tra Sar ni ka, któ ry utrzy mał so sno wi czan w mi nio -
nym se zo nie w eks tra li dze, ale osta tecz nie roz stał się
z klu bem i ów cze snym za rzą dem. KP

W Olsz ty nie od by ła się Ogól no -
pol ska Olim pia da Mło dzie ży
w sza bli. W ry wa li za cji za wod ni -
czek bez kon ku ren cyj na oka za ła
się Zu zan na Cie ślar z Za głę biow -
skie go Klu bu Szer mier cze go,
któ ra pew nie się gnę ła po zwy cię -
stwo. 

Ko lej na z za wod ni czek Za -
głę biow skie go Klu bu Szer mier -

cze go, Mar ta Zio mek, upla so wa ła
się na siód mym miej scu. Rów nież
na me dal, tym ra zem brą zo wy,
spi sa li się pa no wie, a kon kret nie
Piotr So sul ski. Mar cin Li piń ski
ukoń czył za wo dy na siód mym
miej scu. 

So sno wi cza nie, któ rzy się gnę -
li po me da le w zma ga niach in dy -
wi du al nych tak że w ry wa li za cji

dru żyn, po wtó rzy li osią gnię cie
i wraz z ko le ga mi klu bo wy mi za -
mel do wa li się na po dium. Zu zan -
na Cie ślar wraz z Mar tą Zio mek,
Ju lią Cie ślar i San drą Strej czyk
wy wal czy ły zło ty me dal, na to -
miast Piotr z Mar ci nem Li piń -
skim, Mi ko ła jem Gór skim i Łu -
ka szem Fi lip kiem zdo by li brą zo -
wy me dal. KP

Me da le sza bli stów na olim pia dzie mło dzie ży

Nowy trener AKS-u Niwka

BEACH SOCCER ARENA W STOLICy
ZAGłęBIA. BOISKO DO PIłKI NOżNEJ
PLAżOWEJ, WCHODZąCE W SKłAD
KOMPLEKSU SPORTOWEGO
PRZy STADIONIE LUDOWyM,
ZOSTAłO OFICJALNIE OTWARTE
W OSTATNI WEEKEND MAJA.

Obiekt ma słu żyć m. in. dru ży -
nie To nio Te am So sno wiec, któ -
ra gra w eks tra kla sie be ach soc -
ce ra, ale z bo iska bę dą rów nież
mo gli ko rzy stać miesz kań cy. 

Obiekt o wy mia rach 32
x 41 m po sia da try bu nę na 400
osób. Moż na w nim grać w pla -
żo wą od mia nę fut bo lu, ale tak że
siat ków kę. W je go ob rę bie miesz -
czą się dwa bo iska po la do pla żo -
wej od mia ny siat ków ki. KP

Sosnowiec z boiskiem do plażowej piłki nożnej

Zmiany, zmiany, zmiany...
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Kościół ewangelicko-augsburski świętego Jana w Sosnowcu
Pierw si ewan ge li cy po ja wi li się
w na szym re gio nie w po ło -
wie XVI w. Był to zło ty czas to le -
ran cji i wol no ści re li gij nej.
W XVII i XVIII stu le ciu, w wy ni -
ku kontr re for ma cji, do szło do dra -
stycz ne go spad ku licz by pro te stan -
tów. W ro ku 1787 zo sta ła ich za le -
d wie garst ka. 

Na stał jed nak rok 1795. Wte dy
to lu te ra nie po now nie przy wę dro -
wa li wna sze oko li ce. Mia ło to zwią -
zek zutwo rze niem przez pru skie go
za bor cę pro win cji No wy Śląsk
(Neu schle sien). Twór ten nie prze -
trwał zbyt dłu go i już w ro ku 1807
zna leź li śmy się w Księ stwie War -
szaw skim, a po je go upad ku tra fi li -
śmy podza bór ro syj ski. 

Jed nym ze skut ków ga li ma tia -
su zwią za ne go z prze su wa niem
gra nic by ło po ja wie nie się
po wschod niej stro nie Bry ni cy ka -
dry za rzą dza ją cej oraz za gra nicz -
nych fa chow ców przy by łych
do pra cy w prze my śle. Po śród nich
więk szość sta no wi li nie miec cy
ewan ge li cy. Był to okres kła dze nia
pod wa lin go spo dar czej po tę gi Za -
głę bia Dą brow skie go. 

Z cza sem ewan ge li cy w Za -
głę biu za do mo wi li się na do bre.
Roz po czął się pro ces ich po lo ni -
za cji. Dzie ci imi gran tów, a czę -
sto na wet sa mi imi gran ci, uczy li
się mó wić po pol sku, a wie lu

spo śród nich okre śla ło się ja ko
Po la cy. 

Waż ną da tą, za rów no dla dia -
spo ry, jak i przy szło ści sto li cy re -
gio nu, był rok 1878. Wte dy do So -
snow ca, a wła ści wie do Po go ni,
przy był He in rich Die tel – nie miec -
ki prze my sło wiec bran ży włó kien -
ni czej – któ ry uru cho mił je dy ną
na te re nie im pe rium ro syj skie go
przę dzal nię weł ny cze san ko wej.
In te re sy szły nad po dziw do brze

i z cza sem fa bry kant za li czo ny zo -
stał do naj bo gat szych lu dzi Kró le -
stwa Pol skie go. Jed no cze śnie dał
się po znać ja ko czło wiek nie ską -
pią cy gro sza dla wie lu spo łecz nie
uży tecz nych przed się wzięć. Bę dąc
ewan ge li kiem, wspo ma gał bu do -
wę cer kwi pra wo sław nych oraz
rzym sko -ka to lic kich ko ścio łów,
ufun do wał Szko łę Re al ną i przy -
czy nił się do uzy ska nia praw miej -
skich dla So sno wic (So snow ca).

Nie za po mi nał rów nież o swo ich
współ wy znaw cach. 

Pierw sze na bo żeń stwo ewan -
ge lic kie na te re nie dzi siej sze go
mia sta od pra wio no w ro ku 1880
w no wo wy bu do wa nej ha li za kła -
dów Die tla. Na stęp nie ro lę ko ścio ła
peł ni ły po miesz cze nia szko ły kan -
to ra to wej. By ły to roz wią za nia
tym cza so we i nie mo gły spro stać
po trze bom roz ra sta ją cej się wspól -
no ty. W ro ku 1886 je den z bu dyn -
ków przę dzal ni na sta łe przy sto so -
wa no do od pra wia nia li tur gii – tak
oto po wsta ła świą ty nia z praw dzi -
we go zda rze nia. Dwa la ta póź niej
do szło do ko lej nych zmian ar chi -
tek to nicz nych – bu dy nek zo stał
prze bu do wa ny we dług pro jek tu
Ignat za Grünfel da z Ka to wic.

Woknach po ja wi ły się wi tra że mi -
strza Ri char da Schle ina z Ży ta wy,
anadbu dow lą za czę ła do mi no wać
wie ża z ze ga rem i dzwo na mi. Nie
by ły to jed nak ostat nie pra ce
nad udo sko na le niem bry ły ko ścio -
ła. W la tach 1909-10 na stą pi ła
prze bu do wa, pod czas któ rej do ko -
na no drob nych za bie gów, a tak że
pod wyż szo no wie żę. Od te go cza -
su wy gląd świą ty ni nie ule gał już
w za sa dzie żad nym prze mia nom.
Die tel i in ni ewan ge li cy pla no wa li
bu do wę znacz nie więk sze go ko -
ścio ła, ale przed się wzię cie to wie -
lo krot nie od kła da no, by osta tecz nie
go za nie chać. Pew ną cie ka wost kę
sta no wi fakt, że go to wy już pro jekt
ewan ge lic kiej świą ty ni mógł zo stać
w pew nej czę ści wy ko rzy sta ny
przez ar chi tek ta Ka ro la Ko złow -
skie go przy kre śle niu pla nów ko -
ścio ła p. w. Wnie bo wzię cia Naj -

święt szej Ma rii Pan ny, czy li dzi siej -
szej ka te dry. Za gad nie nie to wy -
ma ga jed nak dal szych ba dań, sta -
no wiąc grat kę dla za wo do wych hi -
sto ry ków ido mo ro słych ama to rów
na szej re gio nal nej prze szło ści… 

Dzi siaj skrom na, ale nie po zba -
wio na uro ku świą ty nia, cie szy oko
prze chod niów oraz pa sa że rów
prze jeż dża ją cych tram wa jów i au -
to bu sów. Ni czym kap su ła cza su
prze no si nas do świa ta wie lo kul tu -
ro wej mo zai ki daw ne go So snow ca. 

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
Autor dziękuje Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej w Sosnowcu
za pomoc przy powstaniu artykułu. 

Ofi cjal ne ob cho dy 71. rocz ni cy
za koń cze nia II woj ny świa to wej
od by ły się w So snow cu na cmen -
ta rzu przy ul. Smut nej. 8 ma ja zło -
żo no kwia ty na gro bach – grób

zbio ro wy wo jen ny roz strze la nych
przez hi tle row ców 4-6 wrze -
śnia 1939 ro ku oraz grób zbio ro wy
wo jen ny ofiar II woj ny świa to -
wej.  W uro czy sto ściach wzię li

udział kom ba tan ci oraz miesz kań -
cy mia sta. Wła dze sa mo rzą do we
So snow ca re pre zen to wa li za stęp ca
pre zy den ta mia sta Ma te usz Ry ka -
ła oraz rad ny Jan Bo sak. KP

Sosnowiec pamięta o bohaterach

Kościół znajduje się przy ul. Żeromskiego 1. Budowla od początku swego istnienia
stanowiła  integralną część zakładów włókienniczych Dietla. Po II wojnie światowej fabrykę
upaństwowiono, nadając nazwę „Politex”.

W ołtarzu znajduje się obraz przedstawiający
błogosławiącego Chrystusa autorstwa malarza Sturtewanta
z Wrocławia. Po prawej stronie widzimy tzw. „ditle”, czyli
specjalne miejsce przeznaczone dla fundatora świątyni –
Heinricha Dietla i jego rodziny.  

dietlowie, schönowie, meyerholdowie, lamprechtowie, konrad Gamper, ludwik mauve, rodzina uthke i wielu, wielu
innych – ewangelicy jako społeczność wywarli znaczący wpływ na dzieje naszej małej zagłębiowskiej ojczyzny. 
kościół jest udostępniony dla zwiedzających w niedziele na 30 minut przed nabożeństwem oraz po jego
zakończeniu. można również umówić się na zwiedzanie w innym terminie po uprzednim zgłoszeniu
w administracji parafii: tel. 32 291 04 41/ 32 256-95-04, e-mail:sosnowiec@luteranie.pl. nabożeństwa zaczynają
się o godzinie 11.30 i trwają do godziny 12.30 – 13.00. adres strony internetowej parafii:
www.sosnowiec.luteranie.pl. 
więcej zdjęć kościoła można zobaczyć w internetowym wydaniu „kuriera miejskiego”. 
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Kombatanci, przedstawiciele władz Sosnowca i mieszkańcy uczcili pamięć poległych żołnierzy. 
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Pół wieku MDK

Miejski Dom Kultury „Kazimierz” ma 50 lat
To był pięk ny ju bi le usz. 7 ma ja
ob cho dzo no 50-le cie od da nia
do użyt ku bu dyn ku Za kła do we go
Do mu Kul tu ry, wy bu do wa ne go
przez KWK „Ka zi mierz -Ju liusz”.
Z tej oka zji w sie dzi bie pla ców ki
po ja wi li się m. in. by li pra cow ni -
cy Do mu Kul tu ry, oso by zwią za -
ne z dzia łal no ścią MDK, wła dze
mia sta z pre zy den tem Ar ka diu -
szem Chę ciń skim oraz miesz kań -
cy. Pod czas im pre zy wy stą pi ła
Za głę biow ska Or kie stra Dę ta
pod ba tu tą ka pel mi strza Se ba stia -
na Jan dy oraz ma żo ret ki. Miesz -
kań cy So snow ca obej rze li film
o hi sto rii Do mu Kul tu ry. Zwień -
cze niem ob cho dów był wy stęp
gru py The Post man (na zy wa nych
pol ski mi Be atle sa mi). Na ła mach
„Ku rie ra” przed sta wia my dziś
krót ki rys hi sto rycz ny tej nie zwy -
kle waż nej na ma pie So snow ca
jed nost ki kul tu ral nej.

– Od 1966 ro ku Ka zi mierz
Gór ni czy mógł po chwa lić się jed -
nym z naj pięk niej szych i naj no wo -
cze śniej szych bu dyn ków. Oprócz
te go, Dom Kul tu ry stał się miej -
scem sa mo re ali za cji hob by stów
i ama to rów sztuk wsze la kich, jak
i po po łu dnio wej roz ryw ki.
Do dziś miesz kań cy pa mię ta ją za -
ba wy w „Pie kieł ku”, za ję cia mu -
zycz ne, te atral ne, ba le tu, ale i też
cie pło wspo mi na ją in struk to rów,
któ rzy przy bli ża li świat sztu ki
i kul tu ry. Dom Kul tu ry miał swo je
lep sze i gor sze mo men ty. Prze -
trwał róż ne za wi ro wa nia po li tycz -
ne, pro ble my eko no micz ne, ale co
naj waż niej sze, od kil ku na stu lat
znów dzia ła – pod kre śla Ra fał Ry -
bak, obec ny dy rek tor pla ców ki.

Po cząt ki Do mu Kul tu ry się ga ją
lat 60. ubie głe go wie ku, kie dy to
roz po czę to pra cę nad stwo rze niem

ośrod ka spor to wo -wy po czyn ko we -
go wPar ku Le śnym, aw1965 ro ku
bu do wę am fi te atru.1 ma ja1966 ro -
ku od da no z ko lei do użyt ku no wy
bu dy nek, w któ rym mia ła się mie -
ścić sie dzi ba Za kła do we go Do mu
Kul tu ry. We wszyst kich pra cach
czyn nie uczest ni czy li pra cow ni cy
ko pal ni, mło dzież i miesz kań cy
Ka zi mie rza.

Dzię ki tej in we sty cji ży cie kul -
tu ral ne w Ka zi mie rzu Gór ni -
czym, wów czas sa mo dziel ne go
mia sta w po wie cie bę dziń skim, li -
czą ce go pra wie 9 ty się cy miesz -
kań ców, za czę ło roz kwi tać. Przy -
czy ni ła się do te go sa la te atral no -
-ki no wa na 360 miejsc, bi blio te ka
z czy tel nią oraz ka wiar nia „Pie -
kieł ko”. W Do mu Kul tu ry or ga ni -
zo wa no licz ne za ję cia warsz ta to -
we dla dzie ci i mło dzie ży, se an se
fil mo we, spek ta kle te atral ne, aka -
de mie oko licz no ścio we, wy ciecz -
ki, za ba wy ta necz ne i dys ko te ki.

W Ka zi mie rzu po ja wia li się ar ty -
ści zna ni w ca łej Pol sce, jak Sta ni -
sław Mi kul ski czy Krzysz tof
Kraw czyk. Do dat ko wo dzia ła ło
tu taj wie le ze spo łów i grup ta kich
jak m. in.: Dzie cię cy Te atrzyk Ba -
ka, es tra do wy ze spół Leo, gru py
ta necz ne, mu zycz ne, wo kal no -in -
stru men tal ne, po etyc kie, licz ne
ko ła za in te re so wań (fo to gra ficz -
ne, mi ło śni ków te atru, fi la te li -
stycz ne, pla stycz ne i in ne).

Po zmia nach ustro jo wych po -
gor szy ła się sy tu acja ko pal ni, któ -
ra na po cząt ku lat 90. prze sta ła
utrzy my wać Za kła do wy Dom
Kul tu ry, któ ry w 1993 ro ku zo stał
osta tecz nie za mknię ty.

Re ak ty wa cja Do mu Kul tu ry
na stą pi ła w 2004 ro ku. Wów czas
to za rząd KWK Ka zi mierz -Ju -
liusz pod jął de cy zję o prze ka za niu
bu dyn ku daw ne go Do mu Kul tu ry
w dzier ża wę gmi nie So sno wiec.
Dzię ki te mu pla ców ka wzno wi ła
dzia łal ność, po cząt ko wo ja ko fi lia
Miej skie go Klu bu Macz ki. Dwa
la ta póź niej so sno wiec cy rad ni
nada li  mu mia no Miej skie go Do -
mu Kul tu ry „Ka zi mierz”, któ ry
ofi cjal nie roz po czął dzia łal ność 1
czerw ca 2006 ro ku. W paź dzier -
ni ku 2006 ro ku funk cję dy rek to ra
pla ców ki po wie rzo no Ra fa ło wi
Ry ba ko wi, któ ry do dziś peł ni tę
funk cję. Od tam tej po ry MDK
sys te ma tycz nie się roz wi ja.

MDK „Ka zi mierz” jest or ga -
ni za to rem wie lu wy da rzeń od by -
wa ją cych się cy klicz nie. 3 wrze -
śnia 2007 ro ku miał miej sce
pierw szy Fe sti wal Mu zy ki Reg -
gae, Art Dzia łań Róż nych i Spor -
tu Nie co dzien ne go. Wśród naj po -
pu lar niej szych fe sti wa li na le ży
wy mie nić tak że Ogól no pol ski Fe -
sti wal Ta necz ny Ró ża oraz ME -

TAL FEST, któ ry ścią ga pu blicz -
ność z ca łe go Za głę bia. W stycz -
niu 2010 ro ku wraz z Ze spo łem
Szkół Ogól no kształ cą cych nr 12
w So snow cu i Miej ską Bi blio te ką
Pu blicz ną w Ka zi mie rzu Gór ni -
czym zre ali zo wa no pierw szy Fe -
sti wal Ja se łek, któ re go ce lem jest
kon fron ta cja do ko nań ar ty stycz -
nym przed szko li, szkół pod sta wo -
wych i gim na zjal nych oraz pie lę -
gno wa nie tra dy cji zwią za nych
z ob rzę da mi i zwy cza ja mi.

W 2012 ro ku MDK roz po czął
współ pra cę z Te atrem Za głę bia.
Od te go cza su na sce nie w Ka zi -
mie rzu wy sta wio no już kil ka
spek ta kli, m. in. „Pry wat ną kli ni -
kę” i „Sztu kę Ko cha nia, czy li sce -
ny dla do ro słych”.

Oprócz kon cer tów i fe sti wa li
w MDK Ka zi mierz od by wa ją się
rów nież za ję cia sta łe. – Na szym
głów nym ce lem jest po sze rza nie ho -
ry zon tów kul tu ral nych wśród
wszyst kich lu dzi chęt nych do współ -
pra cy. Sze ro ki wa chlarz warsz ta tów,
któ rym dys po nu je my, da je moż li -
wość kre atyw ne go spę dze nia wol -
ne go cza su. Or ga ni zu je my mię dzy
in ny mi warsz ta ty te atral ne i re cy ta -
tor skie, warsz ta ty mu zycz ne, lek cje
zum by, za ję cia spor to we te ni sa sto -
ło we go, kur sy in for ma tycz ne, za ję -
cia pla stycz ne iwie le in nych. Dzię ki
róż no rod no ści ofe ro wa nych przez
nas kur sów iwarsz ta tów, każ dy mo -
że zna leźć coś in te re su ją ce go, w za -
leż no ści odza mi ło wa nia, anie za leż -
nie od wie ku – pod kre śla dy rek tor
Ry bak.

Opra co wał: Krzysz tof Po lacz kie wicz

Bibliografia: M. Śmiałek: Kazimierz
Górniczy. W: Dzielnice Sosnowca.
Sosnowiec: Muzeum w Sosnowcu, 2009,
str. 19 – 30.

Tak prezentował się Dom Kultury w Kazimierzu w latach 70. ubiegłego stulecia. 

Na scenie w Kazimierzu występowali artyści z najwyższej
półki. Jednym z nich był Krzysztof Krawczyk. 

zdjęcia: Jan Bebłot
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Poziomo: 1 – Fiat 126p, 5 – znak interpunkcyjny, 8 – tarcza
Zeusa, 9 – najstarszy w rodzinie, 10 – jeden ze sposobów
ucieczki z więzienia, 11 – ssak z krótką trąbą, 12 – republika 
w Afryce, 14 – stosowanie przemocy, gwałtu, 16 – zjawisko
świetlne polegające na zmianie barwy nieba o wschodzie lub 
o zachodzie słońca, 17 – używany w miotaczach płomieni,
pociskach lub jako bezpośrednia broń ogniowa na polu walki,
19 – Primera, Almera lub Micra, 21 – ... milczą, dusza śpiewa, 
22 – potocznie o przełożonym, 25 – amator żab, 28 – zapalenie
migdałów, 29 – Troja, 30 – utwór liryczny o tematyce żałobnej,
32 – świadome, pośrednie nawiązanie do czegoś, 34 – obóz
pracy przymusowej w byłym ZSRR, 35 – nauka o kwasach,
zasadach..., 36 – polecenie w wojsku, 37 – pokaz, parada, 
38 – budowla w ogródku działkowym, 39 – „pojazd” czarownicy. 

Pionowo: 1 – pomnik, obelisk, 2 – nadmorski kurort, 
3 – bohaterstwo, 4 – Frank, nieżyjący już amerykański
piosenkarz, 5 – najważniejszy na statku, 6 – rodzaj odznaczenia,
7 – uśmierza ból i obniża gorączkę, 13 – spoiwo, 15 – śpiewał
m.in. o chłopcach-radarowcach, 18 – najdłuższa rzeka Francji, 
20 – XIX-wieczny dramatopisarz i moralista norweski, autor
„Dzikiej Kaczki”, 23 – nieobecność, 24 – apopleksja, 
26 – wodospad na granicy amerykańsko-kanadyjskiej, 27 – imię
Szymborskiej, 28 – wyraz utworzony z przestawienia głosek lub
sylab innego wyrazu, 31 – „Myszka”  lub do włosów, 
33 – niejedno w wigilijnym barszczu.

Rozwiązanie krzyżówki nr  5 /2016, MAGDALENA KORDEL – UROCZYSKO 
Na gro dy otrzy mu ją: Małgorzata Bubak, Arkadiusz Łodziński oraz Ireneusz Srokosz 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  6

✂

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym
dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które prosimy
przesyłać do 25 czerwca  pod adres redakcji: 
41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11.

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

nagrody ufundował „kurier miejski”.

„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:

2 czerwca – „chce się żyć”
9 czerwca – „król życia”
16 czerwca – „Papusza”
23 czerwca – „moje córki krowy”
30 czerwca – „jesteś bogiem”

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”Fa scy nu ją ca i peł na hu mo ru wy pra wa przez po ry ro ku

i zja wi ska po go do we 
Dla cze go śnieg pa da tyl ko zi mą? Skąd bio rą się

chmu ry? Dla cze go wul ka ny wy bu cha ją? Jak po wsta je
pio run? Czym róż nią się pu sty nia od pre rii i dla cze go
na le ży chro nić się przed tor na dem i sztor mów uni kać,
cho wa jąc się w por cie? Za baw na ksią żecz ka dla dzie ci
od po wia da na wszyst kie skom pli ko wa ne py ta nia za po -

mo cą ła twych do zro zu mie -
nia wier szy ków. Opi su je
i wy ja śnia zja wi ska po go do -
we, po ry ro ku, ka ta stro fy
na tu ral ne i przed sta wia ota -
cza ją cą nas przy ro dę. To fa -
scy nu ją ca po dróż przez
świat, pro wa dzą ca od gwiazd do głę bin oce anów. 

Izabela Michta

Co warto wiedzieć o przyrodzie? (Wyd. Greg)

Peł ne nie spo dzia nek zna cze nia, za klę te w tych sa mych
sło wach 

„Jest ta ki gra nat, któ ry na drze wie nie ro śnie. Bro nią
jest nie bez piecz ną, wy bu cha bar dzo do no śnie”. Sło wa
w ję zy ku pol skim, choć brzmią tak sa mo, ma ją zu peł nie
róż ne zna cze nia. W spo sób za baw ny i z du żą daw ką hu -
mo ru, au tor ka Iza be la Mich ta, po ka zu je, jak peł ne nie -
spo dzia nek mo gą być zwy czaj ne sło wa, któ rych uży -

wa my na co dzień. Każ dy
wier szyk do ty czy jed ne go
sło wa, któ re ma dwa zu peł -
nie in ne zna cze nie. Każ de
dziec ko te raz bez tru du za -
pa mię ta, iż „jest ta ka mysz, któ ra nie ja da se ra. Bo zja -
dła wszyst kie ro zu my mą dre go kom pu te ra”. Róż ne
zna cze nia słów ilu stru ją ko lo ro we ilu stra cje. 

Izabela Michta

Krówka czy krówka. Ukryte znaczenia,
czyli zabawy słowami (Wyd. Greg)

Nie od kła daj ży cia na po tem
Au tor ka książ ki, Jo an na Glo ga za, na swo im blo gu

pi sze o ce le bro wa niu co dzien ne go ży cia oraz czer pa nia
z nie go co naj lep sze. 

By wa, że je steś tak za my ślo na, że wy rzu casz pu deł -
ko po jo gur cie do zle wu, a ły żecz kę do ko sza? Pod czas
od po czyn ku my ślisz o za da niach do wy ko na nia, któ re
na cie bie cze ka ją? 

Kie dy ostat nio by łaś na rand ce z sa mą so bą? Ży cie
na co dzień to cią gła bie ga ni na. Wy da je nam się, że
wszyst ko jest tym cza so we, a do pie ro kie dyś za cznie my
żyć na praw dę. Praw da jest jed nak zu peł nie in na. To wła -
śnie zwy kłe dni de cy du ją o tym, jak upły wa nam ży cie. 

Wy obraź so bie, że znaj -
du jesz chwi lę na od po czy -
nek, na spa cer, po gła ska nie
ko ta, po po łu dnio wą wy -
ciecz kę. Że mo żesz so bie
po zwo lić na prze rwę i wol -
ny dzień. To nie są rze czy
nie do osią gnię cia, wbrew
te mu, jak ci się wy da je. Nie od kła daj ży cia na po tem.
Wy zna czaj prio ry te ty. Pró buj no wych rze czy. Znajdź
czas na co dzien ne ry tu ały. 

Ży cie we wła snym tem pie jest sztu ką. Za cznij sta -
wiać pierw sze kro ki. 

Joanna Glogaza

Slow life. Zwolnij i zacznij żyć (Wyd. ZNAK)
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HO RO SKOP
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Wakacje
zbliżają się wielkimi krokami. To ostatnia
chwila, by zarezerwować jakiś pensjonat.
Masz jeszcze chwilę, by popracować
nad swoją sylwetką oraz wyglądem
przed wyjazdem. Samotne bliźnięta nie
będą w nastroju do randek.
W najbliższym czasie będziesz skupiona
wyłącznie na sobie. 
RAK (22.06. – 22.07.) – Ostatnio zbyt
dużo czasu poświęcasz obcym ludziom.
Pora pomyśleć o najważniejszych Ci
osobach. Na początek zacznijcie
planować wakacje. Samotne raki
powinny korzystać z długich
czerwcowych wieczorów i jak najczęściej
wychodzić z domu. Szczęście będzie Ci
sprzyjać, zarówno w miłości, jak
i w sprawach finansowych. 
LEW (23.07. – 23.08.) – Czerwiec,
niestety, dalej nie przyniesie nic dobrego
w Twoim życiu, ale zdążyłaś już
na szczęście przywyknąć do samych
upadków. Czeka Cię dużo wysiłku, ale jest
mała szansa, że wkrótce uda Ci się
pokonać przeciwności losu. W wolnych
chwilach postaraj się więcej czasu
spędzać poza domem. Samotne lwy będą
się cieszyły wyjątkowym powodzeniem.
PANNA (24.08. – 22.09.) – Panny czeka
bardzo pracowity okres. Twój szef doceni
jednak pracę po godzinach i dzięki temu
będziesz mogła sobie pozwolić
na wymarzone wczasy. Postaraj się być
bardziej odważna i próbować nowych
wyzwań. Być może okaże się, że nie taki
diabeł straszny…
WAGA (23.09. – 22.10.) – W najbliższym
czasie czeka na Ciebie sporo wyjazdów.
Niestety, nie wszystkie będą wiązały się
z wypoczynkiem i dobrymi chwilami. Nie
martw się jednak, gdyż życie nie polega
tylko na tym, by się dobrze bawić.
Najbliżsi szykują dla Ciebie wyjątkową
niespodziankę. 
SKORPION (23.10. – 21.11.) – Przyjmij
wreszcie do wiadomości, że w tym roku
to Twoja druga połówka decyduje
o miejscu urlopu, a nie Ty. Nie przejmuj
się jednak. Górskie wędrówki mogą być
miłą odmianą dla corocznego leżenia
na plaży. Samotnym skorpionom będzie
sprzyjało szczęście. Być może wreszcie zły
los się od Ciebie odwróci i poznasz
prawdziwą miłość.
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Podczas
urlopu poznasz wiele ciekawych osób.
Nie ufaj jednak zbytnio nowo poznanym
znajomym, gdyż nie wszyscy są uczciwi.
Postaraj się wreszcie odwiedzić ukochaną
ciotkę. Obiecujesz jej to już od dłuższego
czasu, a być może ma Ci coś ważnego
do powiedzenia. Jeśli dalej nie widzisz
efektów diety wprowadzonej kilka
miesięcy temu, to najwyższa pora ją
zakończyć lub zmienić. 
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) – Zwolnij
trochę i zacznij dostrzegać rzeczy, które
dzieją się w Twoim najbliższym otoczeniu.
W przeciwnym razie możesz przeoczyć
coś naprawdę istotnego. Postaraj się też
nauczyć przyjmować krytykę. Ukochany
szykuje dla was urlop niespodziankę.
Bądź więc w gotowości
do niespodziewanej podróży.
WODNIK (20.01. – 18.02.) – W pracy
wszystko będzie układać się nie po Twojej
myśli. Może pora pomyśleć nad krótkim
urlopem? Na wyjazd zabierz bliską Ci
osobę, a wrócisz pełna dobrej energii
i nowych pomysłów. Pomyśl też
nad drobną zmianą swojego wizerunku.
Nie przesadzaj jednak zbytnio, bo możesz
tego później gorzko żałować. Pamiętaj,
najważniejszy jest umiar. 
RYBY (19.02. – 20.03.) – Do połowy
miesiąca powinnaś pożegnać się ze
wszystkimi kłopotami oraz długami.
Wówczas dopiero powoli zaczniesz
myśleć o urlopie. Niewykluczone, że
w tym roku zdecydujesz się na bardzo
oszczędną opcję, np. skorzystania
z zaproszenia na działkę do znajomych.
Zacznij myśleć o prezencie urodzinowym
dla ukochanego.
BARAN (21.03. – 19.04.) – Twoja
najlepsza przyjaciółka wychodzi za mąż,
a Ty martwisz się jedynie tym, że nie masz
osoby towarzyszącej. Kup najładniejszą
sukienkę, jaką znajdziesz i niczym się nie
martw. Kto powiedział, że na imprezie nie
pojawi się kilku samotnych mężczyzn,
którzy z chęcią dotrzymają Ci
towarzystwa? W pracy wykażesz się
niezwykłą kreatywnością, za co
zostaniesz wysoko nagrodzona.
BYK (20.04. – 22.05.) – Samotnym
bykom nie będzie sprzyjało szczęście
w najbliższym czasie. Warto więc
odpuścić sobie na jakiś czas miłosne łowy,
a zająć się samym sobą. Przyjaciółka
zaprosi Cię na babską imprezę, na której
zrozumiesz, że zabawa bez mężczyzn
może być równie udana. Pomyśl
nad krótkim urlopem. Poprawi się
wówczas Twoje samopoczucie. Jeśli
wybierzesz opcję aktywnego
wypoczynku, również Twoja figura będzie
Ci wdzięczna. red

KINOreklama

TEATR – czerwiec  2016

01 Śr godz. 09:00 i 11:00 Pyza na polskich dróżkach /
H. Januszewska, A. Klucznik
02 Czw godz. 09:00 i 11:00 Pyza na polskich dróżkach
/ H. Januszewska, A. Klucznik
03 Pt godz. 09:00 i 11:00 Pyza na polskich dróżkach /
H. Januszewska, A. Klucznik
godz. 19:00 Boeing, Boeing / M. Camoletti
04 Sb godz. 18:00 Najdroższy / F. Veber
05 Nd godz. 18:00 Najdroższy / F. Veber
07 Wt godz. 10:00 Wakacje z duchami/ A. Bahdaj, 
P. Rowicki
08 Śr godz. 09:00 Wakacje z duchami/ A. Bahdaj, 
P. Rowicki
09 Czw godz. 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza /
L. M. Montgomery

10 Pt godz. 09:00 Ania z Zielonego Wzgórza 
/ L. M. Montgomery
godz. 19:00 Eugeniusz Bodo – czy mnie ktoś woła?
11 So godz. 18:00 Eugeniusz Bodo – czy mnie ktoś
woła?
12 Nd godz. 18:00 Dobry wojak Szwejk/ J. Haszek,
I. Gorzkowski
14 Wt godz. 10:00 Szewczyk Dratewka / M. Kownacka
15 Śr godz. 10:00 Pyza na polskich dróżkach / 
H. Januszewska, A. Klucznik
17 Pt godz. 19:00 Boeing, Boeing / M. Camoletti
18 So godz. 18:00 Siódemka / Z. Szczerek,
M. Kmiecik
19 Nd godz. 18:00 Siódemka / Z. Szczerek,
M. Kmiecik

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 6 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:
• 2 podwójne zaproszenia na spektakl „eugeniusz bodo-

czy mnie ktoś woła” w dniu 10.06.2016r. (piątek),
godz. 19.00

• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „siódemka.”
19.06.2016r. (niedziela), godz. 18.00

re Per tu ar ki na he lios 
so sno wiec 03-09.06.2016 r.

helios dla dzieci:
„JAK URATOWAć MAMę” 10:30*, 12:30**  
Animacja, b/o, Polska, 90min
* wyłącznie w sb. ** wyłącznie w nd.
„WOJOWNICZE żółWIE NINJA:WyJŚCIE Z CIENIA”
14:45*, 15:15**
Komedia, od 12lat, USA, 130min, DUBBING
* wyłącznie w nd. ** wyłącznie w sb.
„ALICJA PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA” DUBBING
12:45*, 16:00**  
Przygodowy, od 7lat, USA, 108min, DUBBING
* wyłącznie w sb.
** wyłącznie w nd.
„ANGRy BIRDS FILM” DUBBING
9:30*, 11:45**, 13:45*, 14:00** 
Animacja, b/o, USA/Finlandia, 97min, DUBBING
* wyłącznie w nd. ** wyłącznie w sb.
KULTURA DOSTęPNA:    WyłąCZNIE W CZWARTEK
„KRóL żyCIA”  GODZ. 18:00
Komedia, od 15lat, Polska, 96min     
Premiery:
„KOCHAJ”  15:00, 19:30*, 20:00**, 21:30
Komedia, od 12lat, Polska, 85min
* z wyjątkiem czw. ** wyłącznie w czw.
filmy tyGodnia:
„WOJOWNICZE żółWIE NINJA:WyJŚCIE Z CIENIA”

DUBBING   14:00*, 19:00
Komedia, od 12lat, USA, 130min, DUBBING
* z wyjątkiem sb. i nd.
„3D WOJOWNICZE żółWIE NINJA:WyJŚCIE
Z CIENIA” DUBBING  11:30, 16:30
Komedia, od 12lat, USA, 130min, DUBBING
„SUMMER CAMP”      21:45*, 22:00**   
Horror, od 15lat, USA/Hiszpania, 95min, napisy
* z wyjątkiem czw. ** wyłącznie w czw.
,, NICE GUyS. RóWNI GOŚCIE””    20:15     
Komedia, od 15 lat, Wielka Brytania/USA, 116 min    
„ZAKłADNIK Z WALL STREET”    17:15* 
Dramat, od 15lat, USA, 98min, napisy
* z wyjątkiem czw.
„X-MEN:APOCALyPSE” 21:00   
Akcja, od 12lat, USA, 143min, napisy
,, KAPITAN AMERyKA:WOJNA BOHATERóW””
9:30* Science-Fiction, od 12 lat, USA, 150 min,
napisy* wyłącznie w pt.
filmy dla dzieci:
„JAK URATOWAć MAMę”     11:00*, 13:00  
Animacja, b/o, Polska, 90min * z wyjątkiem pt, sb.
i nd.
„3D ANGRy BIRDS FILM” DUBBING    13:00*,
16:15**  Animacja, b/o, USA/Finlandia, 97min,
DUBBING * z wyjątkiem sb i nd. ** wyłącznie
w sobotę
„ALICJA PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA” DUBBING
10:00*, 10:30**, 14:00***, 18:30  

Przygodowy, od 7lat, USA, 108min, DUBBING
* wyłącznie w pt. ** z wyjątkiem pt., sb. i nd.
*** wyłącznie w nd.
„3D ALICJA PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA”
DUBBING 14:00*, 15:30**, 16:00*** 
Przygodowy, od 7lat, USA, 108min, DUBBING
* wyłącznie w sb.
** wyłącznie w śr.
*** z wyjątkiem sb., nd. i śr.
,, DZIELNy KOGUT MANIEK””    10:00*    
Animacja, b/o, Meksyk, 98 min, dubbing
* wyłącznie w pt.

W TyM TyGODNIU REPERTUAROWyM FILMEM
ZASTRZEżONyM JEST:  
„3D ANGRy BIRD” DUBBING
„3D ALICJA PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA”
DUBBING
„3D WOJOWNICZE żółWIE NINJA:WyJŚCIE
Z CIENIA” DUBBING 

dla naszych czytelników
przygotowaliśmy pojedyncze

zaproszenia do kina, do odbioru
w naszej redakcji. 

regulamin odbioru nagród znajduje
się na stronie:

www.kuriermiejski.com.pl. 

Czy mnie ktoś woła?

Uczennica SP nr 10 finalistką INTERMUZY!
28 ma ja w so sno wiec kiej „Mu zie” od był
się Fi nał XIII Eu ro pej skie go In te gra cyj -
ne go Fe sti wa lu Pio sen ki Dzie cię cej IN -
TER MU ZA. Po my sło daw cą i pro wa dzą -
cym mu zycz ne wy da rze nie był Ja cek Cy -
gan. W kon kur sie wzię ło udział oko ło 100
wy ko naw ców z ca łej Pol ski. Przed pu blicz -
no ścią wy stą pi ły We ro ni ka i Ju lia Byr skie
z pio sen ką „La lecz ka z sa skiej por ce la -
ny”, na stęp nie ze spół „Kie pur ki” z hym -
nem In ter mu zy „Kie pu ra też był ma ły”.
Na to miast przed ogło sze niem li sty zwy -
cięz ców wy stą pił Mie tek Szcze śniak, ja -
ko gwiaz da „gali finałowej”. 

W ka te go rii 10-13 lat zwy cię ży ła so -
sno wi czan ka Ka ta rzy na Po si ka ta ze Szko -
ły Pod sta wo wej nr 10, któ ra za śpie wa ła
pio sen kę pt. „Bo ję się” z mu si ca lu „Ro -
meo i Ju lia”. Pio sen kę tę uczen ni ca wy -
ko ny wa ła m.in. w szkol nym mu si ca lu
„Pró ba ge ne ral na”. 

Dru gie miej sce za ję li Alek san dra Mi rek
z Ła zisk Gór nych i Igna cy Bła że jow ski
z Kro sna. Na trze ciej po zy cji upla so wa ła się
Ju lia Bi łek z Cze la dzi. W tej ka te go rii przy -
zna no tak że dwa wy róż nie nia: pierw sze do -
sta ła Ha nia Szta chań ska z Ro kiet ni cy ko ło
Po zna nia, a dru gie Mag da Ję drze jek z Biel -

ska -Bia łej. Grand Prix In ter mu zy otrzy mał
Bo rys Bar tło miej czyk z Su le jo wa. 

W ka te go rii do lat 10 wy gra ła Zu zia
Szla chet ka z Kra ko wa z pio sen ką „Ko ły -
san ka dla Mi chał ka”. 

Dru gie miej sce za ję ły ex aequo sio -
stry – Ha nia i Po la Sto lar czyk z Kra ko -
wa, a trze cie Pa weł Ma dzia z No we go Są -
cza i Aga ta Kru szel nic ka z Kuź ni Ra ci -
bor skiej. Wy róż nie nia tra fi ły do Ka li ny

Ku ster skiej z Ny sy i Ar tu ra Dro sia z Bie -
la wy. 

Pre zen ta cje mu zycz ne oce nia nie są
w dwóch ka te go riach wie ko wych:

– kla sy 1 – 3 szko ła pod sta wo wa,
– kla sy 4 – 6 szko ła pod sta wo wa.
W eli mi na cjach każ dy uczest nik pre -

zen to wał dwa utwo ry z wła snym pod kła -
dem mu zycz nym na no śni ku CD, MD lub
z akom pa nia men tem nie prze kra cza ją -
cym 6 osób na sce nie. Mak sy mal ny czas
trwa nia pre zen ta cji to 7 mi nut.

Utwo ry wszyst kich uczest ni ków by ły
wy ko na ne w swo im ję zy ku oj czy stym.

Mu zy ka, tekst i wy ko na nie od zwier -
cie dla ły dzie cię cy cha rak ter utwo ru, któ -
ry nie mógł być wy raź nie ko ja rzo ny
z mu zy ką re li gij ną lub sty lem wy bit nie
od bie ga ją cym od sze ro ko po ję tej mu zy ki
dzie cię cej. red

Ka rie ra, sła wa, pie nią dze, uwiel bie nie
i śmierć w ra dziec kim gu ła gu. Je go ży -
cie mo gło by sta no wić kan wę sce na riu -
sza na mia rę „Dok to ra Ży wa go”, gdzie
hi sto ria i nie sa mo wi cie okrut ny los nisz -
czy wszyst ko i pro wa dzi do tra ge dii. Eu -
ge niusz Bo do, czy li me ga gwiaz dor ki -
na dwu dzie sto le cia wo jen ne go. Ak tor,

wy ko naw ca prze bo jów zna nych do dzi -
siaj, sce na rzy sta, pro du cent, re ży ser. Na
początku woj ny był u szczy tu sła wy
i po wo dze nia, a je go ży cie pry wat ne śle -
dzi ły ów cze sne bru kow ce.  Po woj nie
przed sta wia no nie praw dzi we sce na riu -
sze zwią za ne z je go śmier cią.  Praw dę
ujaw nio no do pie ro po 1989 ro ku. 

Przed sta wie nie „Eu ge niusz Bo -
do – Czy mnie ktoś wo ła?”, zre ali zo wa ne
w Te atrze Za głę bia w So snow cu, opo wia -
da hi sto rię je go ży cia. Po nad dwa dzie ścia
mię dzy wo jen nych hi tów, re wia, tan ce rze,
pió ra, bro ka ty i… ce la ra dziec kie go gu ła -
gu. Spek takl bę dzie moż na zo ba czyć 10
i 11 czerw ca. red

scenariusz i reżyseria: rafał sisicki
scenografia i kostiumy: aleksandra
szempruch
choreografia: jakub lewandowski
aranżacje i nagranie muzyki: stefan
sendecki
Przygotowanie wokalne: adam snopek

wykonawców oceniało
Profesjonalne jury w składzie:

jacek cygan – przewodniczący,
beata Przybytek, tomasz kałwak,
tadeusz Piszek, wojciech byrski

arc SP 10




