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Wsparcie na starcie! Ruszył
program wsparcia uczniów, którzy
po raz pierwszy rozpoczną naukę
w szkole. Rodzice
pierwszoklasistów mogą liczyć
na 500 zł wyprawki i pakiety
bezpłatnych badań
profilaktycznych.

Marta Puda, szablistka TMS Zagłębie
Sosnowiec, będzie reprezentować sosnowiecki
klub w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de
Janeiro! Wystąpi w turnieju drużynowym, który
odbędzie się 13 sierpnia. – To dla mnie wielkie
wyróżnienie i spełnienie dziecięcych marzeń –
przyznaje zawodniczka. Trzymamy kciuki i życzymy
olimpijskiego trofeum! 

Prawie 5,5 mln zł dofinansowania ze środków
unijnych otrzyma Hospicjum Sosnowieckie 
im. św. Tomasza na rozbudowę i adaptację budynku
przy ul. Mjr Hubala-Dobrzańskiego. Dzięki
dofinansowaniu w Sosnowcu powstanie
oczekiwane od lat Zagłębiowskie Centrum
Wsparcia. Będzie obejmować: hospicjum, dzienny
ośrodek opieki i centrum rehabilitacji. Każdego roku
Zagłębiowskie Centrum Wsparcia będzie pomagać
ponad 1000 beneficjentom. Koszt całej inwestycji 
to ponad 8 mln zł.
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Syl wia Ko sman

Ak cja „Lato” ru szy ła już peł ną pa -
rą. W koń cu wa ka cje to nie czas
na nu dę! To czas wy po czyn ku,
roz ryw ki i do brej za ba wy. Za miast
nu dzić się w do mu czy na po -
dwór ku, wy star czy tyl ko przej rzeć
ofer tę, ja ką przy go to wa ły miej skie
in sty tu cje kul tu ry oraz Miej ski
Ośro dek Spor tu i Re kre acji w
Sosnowcu. Każ dy znaj dzie coś dla
sie bie. W bo ga tej ofer cie ma sa
atrak cji: wy ciecz ki, warsz ta ty,
kon kur sy, tur nie je spor to we oraz
film, książ ka, te atr i ta niec, a na -
wet ma te ma tycz ne ła mi głów ki. 

– Przez ca łe wa ka cje w bi blio -
te ce bę dzie kró lo wać głów nie li te -
ra tu ra przy go do wa ze spo rą por -
cją wie dzy z za kre su hi sto rii Pol -
ski i świa ta. Te go la ta bi blio te ka
za pra sza do udzia łu w dwu mie -
sięcz nej, cie ka wej ak cji „Tam
i z po wro tem, czy li li te rac ki we hi -
kuł przy gód”. Przy go to wa li śmy
wie le atrak cji: wy ciecz ki, kon kur -
sy, warsz ta ty, za ję cia ple ne ro we,
spo tka nia z pi sa rza mi, pro jek cje
fil mo we i wie le in nych – za po -
wia da Kin ga Ba ra now ska -Ja wo -
rek, spe cja li sta ds. pro mo cji i mar -

ke tin gu w Miej skiej Bi blio te ce
Pu blicz nej w So snow cu. 

Pro jekt jest skie ro wa ny do dzie -
ci w wie ku od 6 do 15 lat. Uczest -
ni cy mo gą li czyć na kre atyw ne
za ba wy, któ re za chę cą ich do czy -
ta nia ksią żek przy go do wych. Po -
zna ją tak że fa scy nu ją ce cie ka -

wost ki z hi sto rii ludz ko -
ści – od pre hi sto rii do XXI wie ku,
naj waż niej sze wy na laz ki i od kry -
cia, ży cie co dzien ne, mo dę, mu zy -
kę i książ ki. Po dróż w cza sie bę -
dzie moż li wa dzię ki wła sno ręcz -
nie stwo rzo nym we hi ku łom cza -
su. Spo tka nia li te rac ko -przy go do -

wo -hi sto rycz ne dla dzie ci bę dą się
od by wać trzy ra zy w ty go dniu.
W każ dym ty go dniu uczest ni cy
ak cji prze nio są się wraz z bi blio te -
ka rza mi do in nej epo ki w hi sto rii
ludz ko ści. Dzie ci bę dą mia ły
szan se od kryć no we fak ty hi sto -
rycz ne, prze ży ją przy go dy w od le -

głych kra jach, ale tak że sa me sta -
ną się ja sno wi dza mi, prze po wia -
da ją cy mi przy szłość. W każ dej fi -
lii po wsta nie Klub Po dróż ni ków
w Cza sie. Klu by bę dą brać udział
w za ję ciach li te rac kich, pla stycz -
nych i spor to wych, grach i za ba -
wach spraw no ścio wych, kon kur -
sach, za ję ciach te re no wych, ka ra -
oke czy za ba wach z chu s tą ani ma -
cyj ną. 

Nie wol no prze ga pić ta kich
wy da rzeń jak li te rac ki flash mob
na „Pa tel ni” – hap pe ning (14 lip -
ca, godz. 12.00), wi do wi ska mu -
zycz ne go „Dzień do bry, Pa nie
Ama de uszu!” (22 lip ca, godz.
11.00, au la Bi blio te ki Głów nej)
czy „Mię dzy na mi ja ski niow ca -
mi – ple ne ro wy su rvi val
z Krzysz to fem Pet kiem (25 lip ca)
oraz wy cie czek do Pla ne ta rium
Ślą skie go, Par ku Roz ryw ki w Żo -
rach i Par ku Roz ryw ki Za tor land. 

Bo ga tą ofer tę spor to wą i re kre -
acyj ną przy go to wał Miej ski Ośro -
dek Spor tu i Re kre acji. Udo stęp -
nił wszyst kie swo je obiek ty spor -
to we oraz za pro po no wał bez płat -
ne wej ścia lub ni skie ce ny bi le tów
dla dzie ci i mło dzie ży, uczniów
so sno wiec kich szkół lub miesz ka -

ją cych w So snow cu. – 22 obiek ty
są czyn ne w peł nym za kre sie,
otwar te dla miesz kań ców i ofe ru -
ją ce róż no rod ne for my ak tyw ne -
go wy po czyn ku. Ża den z obiek -
tów nie jest re mon to wa ny i wy łą -
czo ny z użyt ko wa nia. Za pew nia -
my tak że pre fe ren cyj ne ce ny bi le -
tów lub bez płat ne wej ściów -
ki – pod kre śla Ra fał Ły dek, dy -
rek tor MO SiR -u. Zwięk szo na zo -
sta ła tak że licz ba uczest ni ków
pół ko lo nii aż do 800 miejsc. Jest
jesz cze oko ło 50 wol nych miejsc
w dru gim mie sią cu wa ka -
cji. – Pół ko lo nie cie szą się ol brzy -
mią po pu lar no ścią. W su mie
w cza sie wa ka cji or ga ni zu je my
w tym ro ku sześć tur nu sów pół -
ko lo nii. Każ da gru pa li czy 12
osób, a tur nus trwa pięć dni. Dla
uczest ni ków przy go to wa li śmy
bo ga ty pro gram, mię dzy in ny mi
na ukę wspi nacz ki, pły wa nia, gry
w te ni sa ziem ne go, pił kę noż ną,
jaz dy na mo un ta in bo ar dzie
i skim bo ar dzie, za ję cia ta necz ne
czy za ję cia pla stycz ne – wy li cza
Ra fał Ły dek. 

ciąg dalszy str. 5

W wakacyjnej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie. Od... wyzwań intelektualnych po...
żeglarskie manewry na łódkach.   
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Grubson, Szymon Chodyniecki,
Lemon i C-Bool będą gwiazdami
tegorocznego koncertu
plenerowego Eskalator 2016.
Eskalator, czyli letni i przebojowy koncert
Radia Eska, ruszy pełną mocą już 5
sierpnia, w Parku Sieleckim. Serdecznie
zapraszamy! str. 8
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Trwa akcja „Lato”. Zabij nudę i daj się porwać przygodzie!

Literacki wehikuł i sportowa zabawa na całego
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MIASTO

Syl wia Ko sman

„Ob raz mia sta i je go dzie je” to ty tuł mo -
no gra fii, na któ rą so sno wi cza nie cze ka li
od lat. Zło żo na z dwóch to mów i li czą ca
po nad 1700 stron, jest praw dzi wą skarb -
ni cą wie dzy o So snow cu! Po ka zu je dzie -
je i roz wój te go mia sta, prze ło mo we wy -
da rze nia i lu dzi, któ rzy za pi sa li i wciąż
pi szą kar ty hi sto rii. 

Uro czy sta pro mo cja mo no gra fii od by ła
się 14 czerw ca w so sno wiec kim Mu -
zeum. Sam po mysł napisania kom plek so -
wej hi sto rii i po ka za nia So snow ca po ja wił
się już… 15 lat te mu. Rad ni przy ję li
uchwa łę in ten cyj ną w 2001 r. Na stęp nie
pla no wa no wy dać pu bli ka cję z oka zji 100
rocz ni cy nada nia praw mia stu, ale wów -
czas się nie uda ło. Osta tecz nie, w 2011 ro -
ku, mia sto pod pi sa ło umo wę z Uni wer sy -
te tem Ślą skim, któ ry ob jął ho no ro wy pa -
tro nat nad re ali za cją te go przed się wzię cia
i za czął re ali zo wać pro jekt. 

– Wy da je mi się, że mo że my mieć po -
wód do opty mi zmu i ra do ści, że uda ło się

stwo rzyć dzie ło ob szer ne, ob szer niej sze
na wet niż mo no gra fia Ka to wic. Do tej
po ry opi sy wa ne dzie je So snow ca, ja ko
mia sta, obej mo wa ły co naj wy żej sto lat.
My po sta no wi li śmy to zmie nić i się gnąć
do cza sów wcze śniej szych. Ta mo no gra -
fia ma cha rak ter in ter dy scy pli nar ny. Nie
jest tyl ko mo no gra fią hi sto rycz ną – mó -
wił prof. An to ni Bar ciak z Uni wer sy te tu
Ślą skie go, re dak tor na uko wy pu bli ka cji
pod czas pre lek cji w Mu zeum. Przy go to -
wa nia mo no gra fii pod ję li się pra cow ni cy
Uni wer sy te tu Ślą skie go oraz pra cow ni cy
Mu zeum w So snow cu. Funk cję re dak to -
rów na uko wych pu bli ka cji peł ni li prof.
An to ni Bar ciak z Wy dzia łu Na uk Spo -
łecz nych oraz nie ży ją cy już prof. An drzej
Jan kow ski z Wy dzia łu Na uk o Zie mi. 

W su mie pu bli ka cję przygotowało po -
nad 70 ba da czy i eks per tów. Jed nym
z nich jest prof. Zyg munt Woź nicz ka
z Uni wer sy te tu Ślą skie go. – Ja sam po cho -
dzę z So snow ca, jak i ca ła mo ja ro dzi na.
Tu się uro dzi łem i miesz kam. Chcia łem
po zo sta wić po so bie ja kiś ślad – przy znał.

W pierw szym to mie za miesz czo no ma te -
riał na te mat śro do wi ska geo gra ficz no -
-przy rod ni cze go. Na dru gą część skła da ją
się in for ma cje na te mat pra dzie jów i wcze -
sne go śre dnio wie cza re gio nu dzi siej sze go
So snow ca, a w trze ciej czę ści moż na zna -
leźć hi sto rię współ cze sne go So snow ca.
Dru gi tom obej mu je ta kie za gad nie nia jak:

po ten cjał lud no ścio wy na prze ło mie wie -
ków XIX i XX oraz XX i XXI, prze strzeń
geo gra ficz na So snow ca, kul tu ra i na uka
oraz współ cze sny ob raz mia sta i je go
miesz kań ców. 

Każ dy mo że zna leźć coś dla sie bie.
Moż naprze czy tać m. in. ocza sach re wo lu -
cji prze my sło wej, ru chu nie pod le gło ścio -

wym i ro bot ni czym, ży ciu co dzien nym so -
sno wi czan w XIX wie ku, bu do wie he ge -
mo nii Pol skiej Par tii Ro bot ni czej, ży ciu go -
spo dar czym w PRL, a tak że o lo kal nym
spo łe czeń stwie oby wa tel skim, wy zwa niach
przy szło ści iprze ko nać się, dla cze go Za głę -
bie na zy wa no „Czer wo nym Za głę biem”. 

Wśród au to rów pu bli ka cji zna leź li się
m. in. Ma rek Ce twiń ski, Elż bie ta Gon -
dek, Zdzi sław Je dy nak, Prze my sław Na -
dol ski, Agniesz ka Nęc ka, Mie czy sław
Star czew ski, Woj ciech Świąt kie wicz
i Zyg munt Woź nicz ka. 

– Pu bli ka cja sta no wi opis przy szło ści
i te raź niej szo ści, któ ra jest wstę pem
do przy szło ści, ale i klu czem do zro zu -
mie nia prze szło ści. Bar dzo cie ka wy i in -
spi ru ją cy ma te riał. Za chę cam wszyst kich
miesz kań ców do za po zna nia się z tre ścią
mo no gra fii – stwier dził Ar ka diusz Chę -
ciń ski, pre zy dent mia sta. 

Za in te re so wa nie miesz kań ców pu bli -
ka cją jest bar dzo du że. Dwu to mo wą mo -
no gra fię moż na ku pić w Mu zeum w ce -
nie 150 zł. 
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Dwutomowa monografia o Sosnowcu już wydana! 

Obraz przeszłości i klucz do zrozumienia przyszłości

Monografia liczy ponad 1700 stron i jest prawdziwą skarbnicą
informacji o mieście i jego mieszkańcach. 
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Miesz kań cy uli cy Bro niew skie go w Ka zi mie rzu Gór ni czym mo gą
ode tchnąć z ulgą. Mia sto sko rzy sta ło z pra wa pier wo ku pu i na by -
ło od Spół ki Re struk tu ry za cji Ko palń za kwo tę 225 tys. dział kę po -
mię dzy blo ka mi przy ul. Bro niew skie go. Tym sa mym skoń czą się
oba wy miesz kań ców o plac za baw i bu do wę ko lej ne go skle pu
w miej scu zie lo nej en kla wy dziel ni cy.

W mar cu 2016 r. Spóła Re struk tu ry za cji Ko palń (SRK), mi mo
wcze śniej szych za pew nień o da ro wiź nie grun tu na rzecz gmi ny, po -
in for mo wa ła o sprze da ży dział ki nr 1451 w Ka zi mie rzu Gór ni -
czym. – 30 li sto pa da 2015 ro ku w pi śmie prze sła nym do SRK gmi -
na zwra ca ła się z proś bą o prze ka za nie dział ki w for mie da ro wi -
zny, pod kre śla jąc, że dział ka zo sta nie prze zna czo na na cel

zwią za ny z utrzy ma niem ist nie ją ce go pla cu za baw, któ ry za cho wa
cha rak ter pu blicz ny i ogól no do stęp ny – mó wił w mar cu Ar ka diusz
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.

Ostat nie sło wo przed sprze da żą dział ki na le ży do mia sta,
któ re ma pra wo sko rzy stać z pier wo ku pu i za kwo tę za ofe ro wa -
ną przez po ten cjal ne go na byw cę, od ku pić te ren. Tak też się sta -
ło w tym przy pad ku. – Obie ca łem miesz kań com, że dział ka bę -
dzie miej ska, nie za leż nie od te go, czy uda nam się wy ne go cjo -
wać po ro zu mie nie z SRK i prze jąć grunt za dar mo, czy też
bę dzie my mu sie li za pła cić. W tym przy pad ku mu sie li śmy wy -
ku pić te ren, ale to by ła je dy na słusz na de cy zja – wy ja śnił pre -
zy dent. KP

Miasto odkupiło działkę, mieszkańcy mogą być spokojni
Fir ma Skan ska na zle ce nie mia -
sta roz po czę ła prze bu do wę ul.
Go spo dar czej w So snow cu na od -
cin ku od ul. Za men ho fa do ul.
Gen. Gro ta -Ro wec kie go. Pra ce
obej mu ją m. in. wy mia nę na -
wierzch ni i prze bu do wę chod ni -
ków. Uli ca zy ska rów nież miej sca
par kin go we oraz ścież kę ro we ro -
wą w ko lo rze czer wo nym. I etap
prac roz po czął się 28 czerw ca.
Jezd nia przy ul. Go spo dar czej zo -

sta ła za wę żo na w kie run ku od ul.
Za men ho fa w stro nę ul. Gro ta -
-Ro wec kie go. Kie row cy i pie si są
pro sze ni o szcze gól ną uwa gę
w re jo nie pro wa dzo nych prac
oraz o za sto so wa nie się do tym -
cza so wej or ga ni za cji ru chu.
II etap prac to ro bo ty obej mu ją ce
dru gi pas ul. Go spo dar czej
w prze ciw nym kie run ku (od ul.
Gro ta -Ro wec kie go do ul. Za men -
ho fa). KP

Prze bu do wa ul. Go spo dar czej

Sosnowiczanie decydują
Zna my pro jek ty III edy cji Bu dże tu Oby -
wa tel skie go.

Sie dem mi lio nów zło tych ma ją
do roz dy spo no wa nia miesz kań cy So -
snow ca w trze ciej edy cji Budżetu
Obywatelskiego. W tym ro ku so sno wi -
cza nie zło ży li 155 pro jek ty na łącz ną
kwo tę po nad 20 mi lio nów zło tych.

W tym ro ku Bu dżet Oby wa tel ski zo -
stał po dzie lo ny na dwie stre fy:  Lo kal ne
Stre fy Kon sul ta cyj ne oraz Stre fę Edu ka -
cji. – Pod ha słem Lo kal ne Stre fy Kon sul -
ta cyj ne kry je się po dział mia sta na 17
mniej szych stref. Miesz kań cy bę dą mo -
gli od dać głos na pro jekt, któ ry przy pi sa -
ny jest do ich stre fy, jak rów nież na pro -
jekt znaj du ją cy się po za ich miej scem za -
miesz ka nia. Po zo sta wia my miesz kań com
do wol ność wy bo ru, do roz dy spo no wa nia
ma my 5 mln złotych – tłu ma czy Jo an -
na Gra bar czyk  z Wy dzia łu Roz wo ju
i Pro mo cji Mia sta.

Po dob na sy tu acja jest w Stre fie Edu -
ka cji. Miesz kań cy bę dą mo gli gło so wać
na wy bra ny przez sie bie pro jekt nie za leż -

nie, gdzie bę dzie zlo ka li zo wa ny. W tym
przy pad ku środ ki zo sta ły po dzie lo ne
na pro jek ty zwią za ne ze szko ła mi (1,4
mln zł) i przed szko la mi (600 tys. zł). –To
wy nik ana li zy z dwóch po przed nich edy -
cji na sze go BO. Przed szko la z ra cji
mniej szej licz by pod opiecz nych nie by ły
w sta nie wy grać w gło so wa niu z pro jek -

ta mi znaj du ją cy mi się na te re nie
szkół – wy ja śnia Piotr De ląg z Wy dzia łu
Roz wo ju i Pro mo cji Mia sta.

Za do wo lo ny z ilo ści pro jek tów i po -
my słów jest Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy -
dent So snow ca. – Ma my ta kie pe reł ki jak
ma gicz ny la bi rynt, ro we ro we mia stecz ka
ko mu ni ka cyj ne, ma gicz ny dy wan, tor ro -

we ro wy czy wod ny plac za baw. Nie bra -
ku je rów nież spraw dzo nych już po my -
słów, są pro jek ty do ty czą ce m. in.: pik ni -
ków ro dzin nych, re wi ta li za cji skwe rów,
re no wa cji brze gu Prze mszy, ście żek ro -
we ro wych, od no wy ulic czy bu do wy wy -
bie gów dla psów – mó wi pre zy dent. Na -
stęp nym eta pem Bu dże tu Oby wa tel skie -

go jest we ry fi ka cja me ry to rycz na zło żo -
nych pro jek tów. Do koń ca sierp nia urzęd -
ni cy spraw dzą, czy moż li wa jest re ali za -
cja za dań. Na prze ło mie wrze śnia i paź -
dzier ni ka miesz kań cy spo tka ją się
pod czas Fo rum Miesz kań ców, by pre zen -
to wać swo je po my sły i po ro zu mie wać się
w spra wie ewen tu al nej współ pra cy. KP

arc UM w Sosnowcu 

W trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego do podziału jest 7 mln zł. 
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RADA MIEJSKA
33. sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu

Absolutorium dla prezydenta  
Syl wia Ko sman

15 rad nych za gło so wa ło za udzie le niem
pre zy den to wi ab so lu to rium, a 10 rad nych
wstrzy ma ło się od gło su pod czas ostat niej
se sji Ra dy Miej skiej. Do pod ję cia uchwa ły
skło ni ły rad nych nie tyl ko po zy tyw ne opi -
nie bran żo wych ko mi sji, zwłasz cza Ko mi -
sji Re wi zyj nej, Re gio nal nej Izby Ob ra chun -
ko wej i bie głe go re wi den ta, ale przede
wszyst kim stan fi nan sów mia sta i spra woz -
da nie zwy ko na nia bu dże tu, któ re przed sta -
wi ła An na Ga bryś, skarb nik mia sta. 

Bu dżet zo stał wy ko na ny napo zio mie po -
nad 857 mln zł. Do cho dy wy nio sły po -
nad 822 mln, wy dat ki pra wie 801 mln zło -
tych, a nad wyż ka bu dże to wa wy nio sła po -
nad 21 mln zł. Wśród do cho dów do mi nu ją
wpły wy zudzia łu wpo dat ku do cho do wym
(32,9 proc.), sub wen cji ogól nej (23,6 proc.),
po dat ku od nie ru cho mo ści (16,7 proc.)
iwdal szej ko lej no ści: po dat ki iopła ty lo kal -
ne (4,4 proc.), do ta cje (3,8 proc.), do ta cje
na za da nia zle co ne przez rząd (8,2 proc.).
Prze kła da się to na kon kret ne liczby: po da -
tek do cho do wy (po nad 243 mln zł), sub -
wen cja ogól na (po nad 174 mln zł), w tym
oświa to wa – 165 mln zł. Po da tek od nie ru -
cho mo ści – 123 mln zł, aopła ty zago spo da -
ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi – po -
nad35 mln zł, opła ty ipo dat ki lo kal ne – po -
nad 32 mln zł, a do ta cje do za dań wła snych
po nad 28 mln zł, na za da nia zle co ne gmi ny
ipo wia tu – pra wie61 mln zł. Do fi nan so wa -
nie ze środ ków unij nych za dań in we sty cyj -
nych wy nio sło po nad 42 mln zł i ob ję ło ta -
kie za da nia jak prze bu do wa „Mu zy” (po -
nad9 mln zł), przebudowa go spo dar ki ście -
ko wej (etapII– 8 mln zł), roz bu do wa ukła du
dro go we go ul. Bra ci Mie ro szew skich po -
mię dzy skrzy żo wa nia mi z ul. Szy ma now -
skie go i ul. Le le we la (pra wie 8 mln zł), roz -

wój spo łe czeń stwa in for ma tycz ne go w Za -
głę biu Dą brow skim (po nad 5 mln zł), Go -
spo dar cza Bra ma Ślą ska (etap I, re jon
Macz ki Bór – 4,2 mln zł), roz bu do wa skrzy -
żo wa nia ul. Woj ska Pol skie go, Kon sty tu cji,
Tu wi ma iWy go da (2,8 mln zł). 

Naj wię cej pie nię dzy tra dy cyj nie po chła -
nia oświa ta i wy cho wa nie, po moc spo łecz -
na, go spo dar ka ko mu nal na iochro naśro do -
wi ska, ad mi ni stra cja pu blicz na, trans port
i łącz ność. Za dłu że nie mia sta nako niec ro -
ku wy nio sło ok. 173,1 mln zł. Zmniej szy ło
się wpo rów na niu zkoń cem ro ku2014, kie -
dy wy no si ło 188,7 mln zł. 

Pod ję cie uchwa ły w spra wie ab so lu to -
rium już nie mal tra dy cyj nie po prze dzi ła
dys ku sja rad nych. Ja nusz Ku bic ki z PO
stwier dził krót ko: – W świe tle te go, co
przed sta wi ła pa ni skarb nik, w świe tle te go,
co oce ni ły ko mi sje, uwa żam, że po zo sta je
nam tyl ko jed no – udzie lić ab so lu to rium.
Za tym bę dzie gło so wał klub PO wra mach
ko ali cji. Ma my się kie ro wać tyl ko spra wa -
mi me ry to rycz ny mi. 

In ne sta no wi sko za jął Ja cek Du dek
z klu bu PiS, któ ry osta tecz nie przy znał, że
sprze ci wu nie bę dzie, ale klub wstrzy ma
się odgło su: – Nie wiem, czy bę dzie za sko -
cze nie, jak w me czu Is lan dia -An glia, czy
gło so wa nie bę dzie trzy ma ło wna pię ciu jak
rzu ty kar ne Pol ska -Szwaj ca ria, ale sta dio -
no wa i spor to wa ana lo gia jest do mi nu ją ca
w na szym mie ście i pew nie ta ką po zo sta -
nie. Ab so lu to rium to akt kon tro li wo bec or -
ga nu wy ko naw cze go, ja kim jest pre zy dent.
Mu si my do ko nać me ry to rycz nej, a nie po -
li tycz nej oce ny. Nie jed no krot nie w trak cie
trwa nia ko mi sji, nie utoż sa mia li śmy się
z pro wa dze niem po li ty ki fi nan so wej wła -
dzy mia sta. Gło so wa nie „za” by ło by nie
tyl ko apro ba tą re ali za cji bu dże tu, ale po -
śred nio tak że po par ciem spo so bu spra wo -

wa nia wła dzy. Ten spo sób czę sto jest
sprzecz ny z na szą wi zją funk cjo no wa nia
mia sta i je go roz wo ju. Klub rad nych PiS,
nie chcąc au to ry zo wać sposobu po li ty ki fi -
nan so wej mia sta, ale jed no cze śnie ma jąc
na dzie ję nako rek tę wprzy szło ści pew nych
de cy zji fi nan so wych, któ re mo gą być dłu -
go let nim ob cią że niem inad mier nym ba la -
stem, postanowił się wstrzy mać od gło -
su – za de cy do wał. 

Swo bo dę w kwe stii gło so wa nia po zo sta -
wił rad nym swo je go klu bu Ka zi mierz Gór -
ski zSLD Le wi ca Ra zem. – Ca ła pią ta iszó -
sta ta be la bu dże tu zo sta ła przy go to wa -
na i sfi nan so wa na w po przed niej ka den cji,
łącz nie z 31. mi lio na mi nad wyż ki bu dże to -
wej za rok 2014. Klub SLD ma dy so nans,
bo by ły ko ali cjant, któ ry obec nie rzą dzi,
skry ty ko wał to, co się dzia ło, ale dziś to wy -
ko nał. Pa trząc z te go punk tu wi dze nia, chcę
po wie dzieć jed no: bar dzo zmie nił się punkt
wi dze nia wza leż no ści odmiej sca sie dze nia.
Trud no mi się przy zwy cza ić do ro li opo zy -
cjo ni sty, ale bę dzie my kon struk tyw ny mi
opo zy cjo ni sta mi. W na szym klu bie dys cy -
pli ny nie bę dzie, a ja oso bi ście się wstrzy -
mam od gło su – za po wie dział by ły pre zy -
dent, wska zu jąc, iż na le ży zmie rzyć się
z pro ble ma mi w dziel ni cy Ka zi mierz Gór -
ni czy poza mknię ciu ko pal ni, za go spo da ro -
wa niem ko lej nych te re nów pod in we sty cje,
wy lud nia niem się mia sta i no wą sy tu acją
mię dzy na ro do wą.

Z ko lei Adam Wol ski z „TAK dla So -
snow ca” za jął prze ciw ne sta no wi sko iprzy -
znał, że nie ma pod staw i ar gu men tów, by
ab so lu to rium nie udzie lić. – Usły sze li śmy,
ze nie moż naza gło so wać „za”, bo ta kie jest
świę te pra wo opo zy cji i nie bę dzie my „za”.
Ro zu miem, że pan Gór ski i SLD ma dys -
kom fort, ale też „nie zabar dzo moż na iwy -
pa da po przeć bu dżet,” bo jest fir mo wa ny

przez pre zy den ta Chę ciń skie go – pod kre ślił.
Rad ny Ka rol Wi niar ski uznał, że udzie le nie
ab so lu to rium to nie tyl ko oce na me ry to -
rycz na wy ko na nia bu dże tu, ale tak że oce -
na po li tycz na re ali zo wa nych dzia łań przez
wła dze mia sta. – Wpol skiej tra dy cji udzie -
la nie ab so lu to rium ma dwo ja ki cha rak -
ter – to oce na bu dże tu pod wzglę dem for -
mal no -praw nym, ale też oce na po li tycz na,
tym bar dziej istot na, że to pierw szy rok
dzia łal no ści no wych władz So snow ca. Co
do pierw szej kwe stii to rze czy wi ście da ne
i spra woz da nia przed sta wio ne wska zu ją, że
sy tu acja bu dże tu w ro ku 2015 by ła do syć
do bra, ale nie moż na po pa dać w nad zwy -
czaj ny za chwyt. Z jed nej stro ny bar dzo do -
bre wy ko na nie do cho dów, co by ło wy ni -
kiem tak że ze wnętrz nych uwa run ko wań,
sym bo licz ny wzrost wy dat ków, a z dru giej
jed no cze śnie, nad czym war to się za sta no -
wić, ma my do czy nie nia ze wzro stem wy -
dat ków, je śli cho dzi o po moc spo łecz ną.
Spa da licz ba miesz kań ców, spa da bez ro bo -
cie, a wy dat ki na po moc spo łecz ną ro -
sną – za uwa żył Ka rol Wi niar ski. – Co
dooce ny po li tycz nej, ma my sze reg dzia łań
po zy tyw nych, czę ścio wo też w sfe rze PR,
ale za nie któ ry mi PR -owski mi sztucz ka mi
sto ją rze czy wi ste posunięcia. Na to miast nie
ma ca ło ścio wej wi zji, pla nu dzia ła nia
na przy szłość – do dał. 

Nie zgo dził się nim rad ny Pa weł Woj tu -
siak: – Mo im zda niem wi zja jest inie jest to
tyl ko sta dion, bo gdy by tak by ło, to był bym
za wie dzio ny. Fak tycz nie je ste śmy uza leż -
nie ni od środ ków unij nych i tak pew nie bę -
dzie do 2020 ro ku, a póź niej stru mień się
urwie. Już te raz mu si my być przy go to wa ni
i za sta no wić się, jak in we sto wać w roz wój
mia sta. Jed narzecz, któ ra mnie nie po koi, to
tem pore ali za cji nie któ rych in we sty cji i tem -
po roz strzy ga nia prze tar gów. Miesz kań cy

alar mu ją, że re ali za cja prze bie ga zbyt wol -
no odmo men tu wy bo ru pro jek tu wbu dże -
cie oby wa tel skim i po dob nie by wa z in we -
sty cja mi za pi sa ny mi w bu dże cie mia -
sta – stwier dził. 

Dowszyst kich za rzu tów iuwag rad nych
od niósł się Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent
mia sta, pre zen tu jąc do kład nie, co uda ło się
zro bić wprze cią gu ostat nie go ro ku iw ja ki
spo sób są re ali zo wa ne za po wie dzi z expo -
se, któ re przed sta wił po wy gra nych wy bo -
rach. – Wie le sły sza łem, że nie ma my per -
spek tyw, że nie ma my wi zji, ale to nie -
praw da. Mo je za po wie dzi z po cząt ku ka -
den cji napierw sze mie sią ce pra cy, już wła -
ści wie w ca ło ści zo sta ły zre ali zo wa ne.
Przy go to wu je my już ko lej ne expo se, by
wgrud niu przed sta wić wi zję roz wo ju mia -
sta na ko lej ne dwa la ta i nadać dru gie tem -
po zmian – za po wie dział. – Je stem prze -
ciw ni kiem re wo lu cji, bo ozna cza krew, pot
i łzy. Je stem zwo len ni kiem ewo lu cji, któ ra
zmie nia na sze ży cie i funk cjo no wa nie – do -
dał. Pre zy dent bro nił się rów nież, że ma
przy go to wa ną wi zję dla dziel ni cy Ka zi -
mierz Gór ni czy, wska zu jąc m. in. ter mo -
mo der ni za cje bu dyn ków, plan ak ty wi za cji
miesz kań ców, po wo ła ny ze spół ds. re wi ta -
li za cji dziel ni cy, re mon ty ulic, pro jek ty
zBudżetu Obywatelskiego ipla ny in we sty -
cyj ne. Wy ja śniał tak że, że wzrost na kła -
dów napo moc spo łecz ną wią że się z za da -
nia mi ze wnętrz ny mi, ja kie są na kła da ne
na mia sto. – Li czę, że każ dy po prze na sze
dzia ła nia. Uzna łem, że spo tkam się z każ -
dym rad nym, od po wiem na każ de py ta nie
i po ja wia ją ce się wąt pli wo ści, je śli jest ta -
ka wo la i chęć spo tka nia. Za chę cam
do gło so wa nia i dzię ku ję za do tych cza so -
wą pra cę. Li czę, że każ dy z rad nych udzie li
po par cia dla wy ko na nia bu dże tu – pod su -
mo wał. 
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W lip cu w So snow cu wy star to wał 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. 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. Po ni żej kil ka uwag, jak na -
le ży sko rzy stać z wy praw ki.

– 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.

– Za ku pów moż na do ko ny wać od 1 lip ca 2016 r.
– 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.

– W dniach 1-30 wrze śnia 2016 r. na le ży 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.

– We ry fi ka cja zło żo nych do ku men tów od bę dzie
się w paź dzier ni ku 2016 r.

– Do koń ca paź dzier ni ka 2016 r. pie nią dze zo -
sta ną – zgod nie z de kla ra cją ro dzi ców lub opie ku -
nów – prze la ne na kon to ban ko we lub wy pła co ne
go tów ką.

– 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. Wszel kie in for ma cje bę dą
do stęp ne w se kre tar ce szko ły, do któ rej uczęsz cza
uczeń. KP

„Wsparcie na starcie”, 
czyli wyprawka dla pierwszaka krok po kroku

Rok szkol ny 2015/2016 do -
biegł koń ca. Za czę ły się dłu -
go wy cze ki wa ne wa ka cje, ale
po nich znów szko ła. Jed nak
nie któ re dzie ci bo ją się  pow -
ro tu do sal lek cyj nych. Nie
dlatego, że nie lu bią szko ły.
Dla te go, że ze wzglę du na sy -
tu ację fi nan so wą ro dzi -
ców nie bę dą mia ły wy praw ki
szkol nej. Dla te go po raz ko -
lej ny ru szy ła ak cja „Po da ruj
tor ni ster”.

– Pod ta kim ha słem ru sza
co rocz na ak cja Ca ri tas Die ce -

zji So sno wiec kiej, któ rej part -
ne rem w tym ro ku jest fir ma
Co vert. Ce lem kam pa nii jest
po zy ska nie fun du szy na za -
kup jak naj więk szej ilo ści
ple ca ków, któ re bę dą prze ka -
za ne dzie ciom z ubo gich ro -
dzin. Ak cja po trwa do koń ca
sierp nia. W tym ro ku chce -
my, by dzię ki ak cji zo sta ły ze -
bra ne pie nią dze na ple ca ki
dla 1000 uczniów. Wie rzy my,
że uda się nam po bić ten re -
kord. Tor ni stry tra fią do pa ra -
fial nych ze spo łów Ca ri tas,

któ re pro wa dzić bę dą II etap
ak cji – „Tor ni ster pe łen
uśmie chów”, zbie ra jąc przy -
bo ry szkol ne i pod ręcz ni ki,
aby wy peł nić ple ca ki po brze -
gi, na stęp nie z po mo cą pe da -
go gów szkol nych po da ru ją
peł ne ple ca ki naj bar dziej po -
trze bu ją cym dzie ciom – pod -
kre śla ks. To masz Fol ga, dy -
rek tor Ca ri tas Die ce zji So -
sno wiec kiej.

Do dzie ci tra fią w peł ni
wy po sa żo ne tor ni stry, do sto -
so wa ne do ich wie ku i po -
trzeb. Dziew czyn ki przy kła -
do wo do sta ną in ne ple ca ki niż
chłop cy, a ich za war tość bę -
dzie się róż nić w za leż no ści
od wie ku dziec ka i stop nia
edu ka cji.   In ne przy bo ry
szkol ne znaj dą się w ple ca ku
szó sto kla si sty, a in ne w ple ca -
ku pierw sza ka.

Kam pa nia „Po da ruj tor ni -
ster” wpi su je się w ogól no -
pol ską kam pa nię „Tor ni ster
pe łen uśmie chów”, or ga ni zo -

wa nej przez Ca ri tas w ca łej
Pol sce. Szcze gó ło we in for -
ma cje są do stęp ne na:
www.po da ruj tor ni -
ster.pl. Tam też znaj du je się
licz nik, dzię ki któ re mu wia -
do mo, na ile ple ca ków prze -
ka za no już fun du sze.

Ak cję moż na rów nież
wspo móc, wpła ca jąc do wol -
ną kwo tę na kon to Ca ri tas
Die ce zji So sno wiec kiej: 25
2490 0005 0000 4520 4459
1536 z do pi skiem: Tor ni ster.

– Dzię ki otwar tym ser -
com i życz li wo ści lu dzi
w 2015 ro ku ak cja po zwo li ła
na uszczę śli wie nie 900 ubo -
gich dzie cia ków z die ce zji so -
sno wiec kiej, po przez po da ro -
wa nie im wy pra wek z ar ty ku -
ła mi szkol ny mi. Dzie ci otrzy -
ma ły ple ca ki, w któ rych zna -
la zły się m.in. ze szy ty, blo ki
ry sun ko we, kred ki, fla ma stry,
pla ste li na, dłu go pi sy, ołów ki
i przy bo ry geo me trycz -
ne – pod kre śla ks. Fol ga. KP

Od ciebie zależy, czy nowy rok szkolny uczeń będzie witał z uśmiechem 

Podaruj dziecku tornister
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Wraz z koń cem ro ku szkol ne -
go 2015/2016 zo stał roz strzy gnię ty
kon kurs eko lo gicz ny w so sno wiec -
kich pla ców kach oświa to wych, zor ga -
ni zo wa ny przez Miej skie Przed się -
bior stwo Go spo dar ki Od pa da mi
w So snow cu. Zbiór ka zu ży tych ba te -
rii i ma ku la tu ry trwa ła do 31 ma ja te -
go ro ku i zna my już osta tecz ne wy ni -
ki ry wa li za cji o war to ścio we na gro dy
oraz ty tuł So sno wiec kie go Li de ra
Eko lo gii.

Po zaciętej walce zwycięzcami
w kategorii zbiórki zużytych 
baterii są:
• I miejsce – Gimnazjum nr 3 w ZSO nr 10 im.

Czesława Miłosza, ul. Czołgistów 12
• II miejsce – Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Specjalna w Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego, ul.
Szymanowskiego 3B

• III miejsce – Zespół Szkół Katolickich im.
Św. J. Bosko Katolicka Niepubliczna Szkoła
Podstawowa, ul. Mariacka 18

W kategorii zbiórki makulatury miejsca
na podium wywalczyły:
• I miejsce – Gimnazjum nr 3 w ZSO nr 10 im.

Czesława Miłosza,  ul. Czołgistów 12

• II miejsce – Zespół Szkół nr 1, 
ul. Zamkowa 17

• III miejsce – Zespół Szkół Katolickich
im. Św. J. Bosko Katolicka
Niepubliczna Szkoła Podstawowa, ul.
Mariacka 18

W kon kur sie zbiór ki zu ży tych ba te -
rii w przed szko lach zwy cięz cą jest
Przed szko le Miej skie nr 18, któ re mie -
ści się przy ul. Szcze ciń skiej 7.

Ty tuł So sno wiec kie go Li de ra Eko lo -
gii z rąk pre zy den ta So snow ca Ar ka diu -
sza Chę ciń skie go od bie rze Gim na zjum
nr 3 w ZSO nr 10 im. Cze sła wa Mi ło sza,
któ re zde kla so wa ło ry wa li, wy gry wa jąc
ry wa li za cję w obu ka te go riach!

Gra tu lu je my lau re atom te go rocz nej
edy cji kon kur su oraz dzię ku je my za za -
an ga żo wa nie wszyst kim je go uczest ni -
kom. red

Kon kurs So sno wiec ki Li der Eko lo gii roz strzy gnię ty!

Ucznio wie Gim na zjum nr 17 ja -
ko je dy ni spo śród uczniów so sno -
wiec kich szkół gim na zjal nych
i po nad gim na zjal nych zo sta li za -
kwa li fi ko wa ni do udzia łu w pro -
jek cie F. A. M. A. i tym sa mym
zna leź li się w gro nie dzie się ciu
szkół z wo je wódz twa ślą skie go,
któ re wal czy ły o za szczyt ny ty tuł
Am ba sa do ra Fil har mo nii Ślą skiej
im. Hen ry ka Mi ko ła ja Gó rec kie -
go w Ka to wi cach.

F. A. M. A., czy li Fil har mo -
nicz ne Am ba sa dy Mu zycz nej
Ak tyw no ści, to plat for ma współ -
pra cy po mię dzy in sty tu cją kul tu -
ry a pla ców ka mi oświa to wy mi.
Am ba sa do rzy, czy li ucznio wie
w ra mach pro jek tu F. A. M. A.,
wzię li udział w za ję ciach po sze -
rza ją cych wie dzę z ob sza ru mu -

zy ki i kul tu ry, zdo by wa li umie jęt -
no ści za wo do we i spo łecz ne oraz
pro mo wa li dzia łal ność Fil har mo -
nii Ślą skiej im. Hen ry ka Mi ko ła -
ja Gó rec kie go na te re nie szko -
ły – part ne ra pro jek tu. Za ję cia
warsz ta to we od by wa ły się cy -
klicz nie od paź dzier ni ka 2015 ro -
ku.

Ucznio wie, któ rzy wzię li
udział w pro jek cie, 28 kwiet nia,
mie li oka zję spo tkać się i po roz -
ma wiać ze świa to wej sła wy dy ry -
gen tem, ma estro Pio trem Ga jew -
skim. Efek tem te go spo tka nia był
wy wiad, któ ry zna lazł się na stro -
nie in ter ne to wej Fil har mo nii Ślą -
skiej. Ze spół Szkól nr 1 zo stał
uho no ro wa ny wy róż nie niem, ja -
ko jed na z trzech szkół, któ rych
za pis wy wia du oka zał się naj lep -

szy. Głów ne za da nie kon kur so we
po le ga ło na stwo rze niu pre zen ta -
cji lub na krę ce niu fil mu na te mat
„Fil har mo nia – prze strzeń oswo -
jo na”. Na uro czy stej ga li, 2 czerw -
ca, roz strzy gnię to kon kurs i przy -
zna no uczest ni kom za szczyt ne

cer ty fi ka ty Am ba sa do ra Fil har -
mo nii Ślą skiej. 

W pro jek cie uczest ni czy li
ucznio wie z kla sy I a gim na zjum,
czy li Se ba stian Ba naś, Pa tryk
Rok, Ad rian Wie liń ski oraz
uczen ni ce z kla sy II a gim na zjum:

Klau dia Ba zyl, Mar ty na Ci szew -
ska, Ka ta rzy na Go łę biew ska,
Klau dia Ku pich (li der gru py),
Klau dia Ma ło ta i Wik to ria Wój -
cik. Ko or dy na to rem pro jek tu
na te re nie szko ły by ła Iwo na Bart -
czak. SK

Gimnazjum nr 17 zostało  Ambasadorem Filharmonii Śląskiej w Katowicach

Oswojona filharmonia 

Szczegóły projektu 
oraz efekty pracy uczniów 
zostały także zaprezentowane 
na stronie internetowej 
filharmonii: 
www.filharmonia-slaska.eu/. 

Rodzice piewszoklasistów, którzy rozpoczną naukę, będą mogli ubiegać się o 500 zł wyprawki. 

arc Gimnazjum nr 17 w Sosnowcu

Uczniowie, dzięki udziałowi w projekcie, zyskali wiedzę z zakresu muzyki i kultury. 
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Koszt pię cio dnio we go tur nu su
wy no si 200 zł, a opła ta za wie ra
kosz ty dwu da nio we go obia du,
ubez pie cze nie NW i trans por tu. 

Po nad to dla dzie ci, mło dzie ży
i do ro słych zo sta ły udo stęp nio ne
pły wal nie, ha le wi do wi sko wo -
-spor to we, kor ty te ni so we czy bo -
iska. 

Dzia ła ją pły wal nia let nia
przy ul. 3 Ma ja 41 i pły wal nia let -
nia przy uli cy Woj ska Pol skie -
go 181. Dzie ci i mło dzież miesz -
ka ją ca na te re nie So snow ca lub
uczą ca się w so sno wiec kich szko -
łach w okre sie wa ka cji za bi let
na ba sen za pła ci 2 zł, a gru py zor -
ga ni zo wa ne przez pla ców ki
oświa to we, spół dziel nie miesz ka -
nio we, or ga ni za cje po za rzą do we
czy jed nost ki po mo cy spo łecz nej
z te re nu So snow ca ma ją wstęp
bez płat ny. Miesz kań cy mo gą tak -
że ko rzy stać z uro ków ką pie li ska
Sta wi ki przy ul. Kre so wej.

W okre sie wa ka cji czyn na bę -
dzie tak że pły wal nia kry ta i si -
łow nia przy ul. Że rom skie go 5
oraz Kli mon tow skie Cen trum
Ak tyw no ści Ro dzin nej przy uli -
cy Hu ba la Do brzań skie go 99.
Bez płat ne wej ścia dla grup zor -
ga ni zo wa nych dla dzie ci i mło -
dzie ży z peł no let nim opie ku nem
za pew nia ją ha la wi do wi sko wa -
-spor to wa przy ul. Że rom skie -
go 9, ha la wi do wi sko wo -spor to -
wa przy uli cy Bra ci Mie ro szew -
skich 91 i ha la spor to wa przy uli -
cy Ba czyń skie go 4 (po wcze -
śniej szym zgło sze niu u kie row ni -
ka obiek tu). 

Moż na tak że spró bo wać swo -
ich sił i świet nie się ba wić
w trzech w ska te par kach: w par -
ku im. Jac ka Ku ro nia przy uli cy
Ja sień skie go, przy ul. Bra ci Mie -
ro szew skich i przy ul. Zam ko wej

lub za grać w te ni sa na kor tach
te ni so wych przy ul. Szkol nej 4b
i kor tach te ni so wych na te re nie
kom plek su spor to we go przy al.
Mi rec kie go 31. W cza sie wa ka cji
nie za brak nie tak że spor to wych
emo cji. Za pla no wa no tak że licz -
ne za wo dy i im pre zy: Mi strzo stwa
Li gi Ni ke Play are na, Tur niej Eks -
tra kla sy w pił ce noż nej pla żo wej,
Pu char So snow ca w Siat ków ce
Pla żo wej, Eks tre mal na Bi twa
o So sno wiec, Extre me Ci ty, Eks -
tre mal na Li ga Za głę bia i So sno -
wiec Ba sket Chal len ge. 

Za mek Sie lec ki tak że przy go -
to wał wa ka cyj ną ofer tę dla dzie ci
i do ro słych.

– Dla dzie ci or ga ni zu je my za -
ję cia pla stycz ne pod na zwą „Let -
nie sztu ko wa nie”. Warsz ta ty są
bez płat ne i prze wi dzia ne dla dzie -
ci w wie ku od sze ściu do dzie się -
ciu lat – za po wia da Mo ni ka Paw -
las -Po lań ska z Zam ku Sie lec kie -
go. – Po za tym jak co ro ku

na dzie dziń cu or ga ni zu je my kon -
cer ty. Tym ra zem za gra ją dla nas
Sonos Kwar tet i Grze gorz Ski ba,
Ja cek Stę szew ski z ze spo łem,
Me gi za Trio, Cel lo Ma niacs oraz
od bę dzie się wy kład pod gwiaz -
da mi „Cze sław Mi łosz na po waż -
nie i nie tyl ko” z mu zy ką na ży -
wo – do da je.

Nu dzić się nie bę dą tak że
uczest ni cy akcji „Lato” w Miej -
skim Klu bie im. J. Kie pu ry w So -
snow cu. – Za ję cia bę dą od by wać
się w klu bie przy ul. Bę dziń skiej 6
i w „Mu zie”. Przy go to wa li śmy
mię dzy in ny mi Mło dzie żo wą
Aka de mię Te atral ną, Ma łą Aka -
de mię Tań ca, Aka de mię Wo kal -
ną, Ma te ma ty cje dla uczniów
szkół pod sta wo wych i gim na zjów
oraz wy ciecz ki – mó wi Mar cin
Kar da z Biu ra Or ga ni za cji Im prez
w „Kie pu rze”. 

Z ko lei w MDK „Ka zi mierz”
za pla no wa no za ję cia od 27
czerw ca do 15 lip ca. – We wtor ki
i czwart ki od bę dą się pro jek cje
fil mo we, a w po zo sta łe dni ple ner
ma lar ski, warsz ta ty te atral ne, gry
w te re nie czy warsz ta ty ta necz -
ne – zdra dzi ła Agniesz ka Fa ra cik,
in struk tor ka w MDK „Ka zi -
mierz”.

Z ko lei Miej ski Klub „Macz ki”
w So snow cu za pra sza na warsz ta -
ty ma lar skie i wi kli niar skie, tur -
niej ga min go wy „Le ague of Le -
gends 2016 3on3 – Le gends of
Pop pies”, kon kurs kre atyw ny Mi -
ne cra fta „Bu dow ni czy 5.0” oraz
tur nie je pe ta nque, te ni sa sto ło we -
go, dar ta, gry w lo te ryj kę oraz
na wy ciecz kę ro we ro wą i wy -
ciecz kę na ba sen.

W Te atrze Za głę bia trwa ją
warsz ta ty te atral ne. Na by te umie -
jęt no ści uczest ni cy za pre zen tu ją
w dwóch spek ta klach, któ re od bę -
dą się na de skach te atru już 9 i 10
lip ca. 

Za ję cia ofe ro wa ne przez in sty -
tu cje kul tu ry są bez płat ne. Trze ba
ewen tu al nie po nieść kosz ty wy -
cie czek i pa mię tać o tym, że
na wy ciecz ki lub na naj bar dziej
atrak cyj ne za ję cia licz ba miejsc
jest ogra ni czo na i trze ba się wcze -
śniej za pi sać.

ciąg dalszy ze str. 1

WSzyStkie iNfoRmAcje
NA temAt tegoRoczNej Akcji
LAto zNAjDzieSz NA StRoNie:
WWW.SoSNoWiec.PL. 

oferty wakacyjne
poszczególnych placówek
z dokładnym harmonogramem
wydarzeń zostały zamieszczone
na ich stronach internetowych:
www.biblioteka.sosnowiec.pl
www.mosir.sosnowiec.pl
www.zameksielecki.pl
www.kiepura.pl
www.mdk-kazimierz.pl
www.klubmaczki.pl/klubmaczki/
www.teatrzaglebia.pl

Na przebojowe rozpoczęcie wakacji… 

Eksplozja Smaków
i Kolorów

Syl wia Ko sman

Tak ko lo ro wo i smacz nie to jesz cze
w Par ku Sie lec kim chy ba nie by -
ło. 25 czerw ca park eks plo do wał po -
tra wa mi, ko lo ra mi i moc ną mu zy ką.
W sa mo po łu dnie po raz pierw szy
zo sta ła za in au gu ro wa na Eks plo zja
Sma ków i Kolorów. Miesz kań cy
mie li oka zję prze ko nać się, jak zna -
ko mi cie go tu ją so sno wiec cy ku cha -
rze i re stau ra to rzy, a tak że do wie -
dzieć się, jak przy go to wać smacz ne
i zdro wie po tra wy. Or ga ni za to rzy
przy go to wa li tak że wie le atrak cji,
m. in. po kaz bar mań ski i ku li nar ne
warsz ta ty „Zrób swo ją za pie kan kę”
oraz kurs bez piecz ne go gril lo wa nia.

Eks plo zja ko lo rów wy bu chła
od pierw szych dźwię ków kon cer tu
Ja ku ba Za bor skie go, zwy cięz -
cy V edy cji pro gra mu „Must Be The
Mu sic”. Wy rzu ty ko lo rów zor ga ni -
zo wa no dwu krot nie. W po wie trze
zo sta ły wy pusz czo ne róż no ko lo ro -
we farb ki ho li, któ re wy war ły
na uczest ni kach im pre zy nie sa mo -
wi te wra że nie. 

Miesz kań cy zna ko mi cie się ba -
wi li.– To bar dzo faj ny po -
mysł – przy zna je An na Kra jec z So -
snow ca. – Jest wszyst ko, co mi od -
po wia da. Do bra mu zy ka, do bra za -
ba wa i do bre je dze nie – stwier dzi ła. 

– My ślę, że to by ło cie ka we roz -
po czę cie wa ka cji. Mie li śmy spo ro
sy gna łów, aby tak że u nas zro bić coś
po dob ne go. Wy cho dząc na prze ciw
ocze ki wa niu mło dych lu dzi, udo -
stęp ni li śmy im Park Sie lec ki, ma jąc
na dzie ję, że ca łe wa ka cje bę dą rów -
nie ko lo ro we jak im pre za pod na -
zwą Eks plo zja Sma ków i Ko lo -
rów – stwier dził Ar ka diusz Chę ciń -
ski, pre zy dent So snow ca. 

zdjęcia: Mariusz Binkiewicz

Sylw
ia Kosm

an

Wybuch kolorów i spontanicznej radości. Tak w parku bawili się dzieci, młodzież... i dorośli.  

W imprezie wziął udział także Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta. 

Po wyrzutach kolorów było jeszcze bardziej... kolorowo. 



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

Pra cow ni cy i in ne oso by pod le ga ją ce
ubez pie cze niu wy pad ko we mu (np. zle -
ce nio bior cy, oso by pro wa dzą ce po za rol -
ni czą dzia łal ność) otrzy mu ją w ra zie wy -
pad ku przy pra cy świad cze nia z te go
ubez pie cze nia na ko rzyst nych za sa -
dach. Jest nim za si łek cho ro bo wy
w mak sy mal nej wy so ko ści.
Je śli pra cow nik ule gnie wy pad ko wi
przy pra cy i nie bę dzie mógł z te go po -
wo du pra co wać, to otrzy ma za si łek cho -
ro bo wy, na wet gdy by ten wy pa dek wy -
da rzył się pierw sze go dnia za trud nie nia.
W ra zie wy pad ku przy pra cy nie obo wią -
zu je bo wiem tzw. okres wy cze ki wa nia
na za si łek, czy li nie zbęd ny okres ubez -
pie cze nia przed sko rzy sta niem ze
świad cze nia. Je że li ktoś sta nie się nie -
zdol ny do pra cy na sku tek na stępstw

wy pad ku przy pra cy, na wet je śli to na -
stą pi nie bez po śred nio po wy pad ku, tyl -
ko po pew nym cza sie, rów nież otrzy ma
za si łek cho ro bo wy z ubez pie cze nia wy -
pad ko we go. 
Za si łek cho ro bo wy z ubez pie cze nia wy -
pad ko we go wy no si 100 pro cent je go
pod sta wy wy mia ru. Czy li pra cow nik
otrzy ma za si łek rów ny swo je mu prze -
cięt ne mu wy na gro dze niu, za zwy czaj
wy li cza ne mu z 12 mie się cy. Ta ki za si -
łek bę dzie przy słu gi wał z każ de go ty tu -
łu. Ozna cza to, że je śli pra cow nik jest
za trud nio ny na pod sta wie dwóch
umów o pra cę, to otrzy ma 100 pro cent
za sił ku zwią za ne go z wy pad kiem
przy pra cy od każ de go pra co daw -
cy – tak że u te go, u któ re go nie wy da -
rzył się ten wy pa dek. 
Oso by, któ re za le ga ją ze skład ka mi
w ZUS, też mo gą sko rzy stać ze świad -
czeń z ty tu łu wy pad ku przy pra cy, je że li
wcze śniej ter mi no wo opła ca ły skład ki
na ubez pie cze nia spo łecz ne. Je śli ich za -
dłu że nie w dniu wy pad ku bę dzie wy no -
si ło wię cej niż 6,60 zł, to nie otrzy ma ją
za sił ku do pó ty, do pó ki nie spła cą dłu gu.
Je że li zro bią to w cią gu 6 mie się cy
od dnia wy pad ku, to za si łek przy słu gu je
za ca ły okres nie zdol no ści do pra cy, a je -
że li po upły wie te go ter mi nu – to od dnia
spła ty za dłu że nia.
Świad cze nia przy słu gu ją ce z ty tu łu wy -
pad ku przy pra cy, to oprócz za sił ku cho -
ro bo we go:
świad cze nie re ha bi li ta cyj ne, do któ re go
upraw nio na jest oso ba, gdy po wy czer -
pa niu za sił ku cho ro bo we go z ty tu łu wy -
pad ku przy pra cy na dal jest nie zdol -
na do pra cy, a dal sze le cze nie lub re ha -

bi li ta cja lecz ni cza ro ku ją od zy ska nie
zdol no ści do pra cy,
za si łek wy rów naw czy w przy pad ku pra -
cow ni ka, któ re go wy na gro dze nie zo sta -
ło ob ni żo ne wsku tek sta łe go lub dłu go -
trwa łe go uszczerb ku na zdro wiu.
Od 1 kwiet nia 2016 r. do 31 mar ca 2017
r. kwo ty jed no ra zo wych od szko do wań
z ty tu łu wy pad ku przy pra cy obo wią zu ją
w no wej wy so ko ści. I tak np.:
• 780 zł za każ dy pro cent sta łe go lub
dłu go trwa łe go uszczerb ku na zdro wiu, 
• 780 zł za każ dy pro cent sta łe go lub
dłu go trwa łe go uszczerb ku na zdro wiu,
z ty tu łu zwięk sze nia te go uszczerb ku
co naj mniej o 10 punk tów pro cen to -
wych, 
• 13 649 zł z ty tu łu orze cze nia cał ko wi -
tej nie zdol no ści do pra cy oraz sa mo -
dziel nej eg zy sten cji,
• 35 098 gdy do jed no ra zo we go od -
szko do wa nia upraw nio ny jest czło nek
ro dzi ny zmar łe go ubez pie czo ne go lub
ren ci sty in ny niż mał żo nek lub dziec ko,
• 70 196 zł gdy do jed no ra zo we go od -
szko do wa nia upraw nie ni są mał żo nek
lub dziec ko zmar łe go eme ry ta lub ren ci -
sty,
• 70 196 zł gdy do jed no ra zo we go od -
szko do wa nia upraw nie ni są jed no cze -
śnie mał żo nek i jed no lub wię cej dzie ci
zmar łe go ubez pie czo ne go lub ren ci sty
oraz 13 649 zł z ty tu łu zwięk sze nia te go
od szko do wa nia przy słu gu ją ce go na
każ de z tych dzie ci,
Prze pi sy prze wi du ją wię cej sy tu acji niż
tyl ko wy mie nio ne. Wszyst kie no we kwo -
ty jed no ra zo wych od szko do wań z ty tu -
łu wy pad ku przy pra cy znaj du ją się
na stro nie in ter ne to wej www.zus.pl. 
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Ilo na Ce bo -Ku bi czek, 
ad wo kat

W po przed nim ar ty ku le zo sta ły ge ne ral -
nie omó wio ne ro dza je wad oświad cze -
nia wo li. Ten ar ty kuł wska zu je, w ja ki
spo sób moż na uchy lić się od ne ga ty -
wach kon se kwen cji oświad czeń wo li,
któ re zo sta ły do tknię te wa dą.
Dla przypomnienia kodeks cywilny
wyróżnia pięć wad oświadczeń
woli: 
1. brak świa do mo ści lub swo bo dy, 
2. po zor ność, 
3. błąd, 
4. groź bę, 
5. pod stęp. 
Ad. 1. Zło że nie oświad cze nia wo li w sta -
nie wy łą cza ją cym świa do me al bo swo -
bod ne po wzię cie de cy zji i wy ra że nie
wo li, po wo du je je go nie waż ność bez
po trze by wy ka zy wa nia ja kich kol wiek

dal szych oko licz no ści. W szcze gól no ści
bez zna cze nia jest, czy dru ga stro -
na czyn no ści praw nej mia ła świa do -
mość wy żej wy mie nio ne go sta nu. Po -
rzą dek praw ny chro ni oso bę skła da ją -
cą oświad cze nie wo li w sta nie wy łą cza -
ją cym świa do mość lub swo bo dę.
Ochro na do brej wia ry jej kon tra hen ta
w ogó le nie wcho dzi w ra chu bę. Czyn -
ność praw na jest bez względ nie nie waż -
na i każ da oso ba za in te re so wa na mo że
żą dać usta le nia tej nie waż no ści przez
sąd, na wet wów czas, gdy sa me stro ny
waż no ści czyn no ści nie kwe stio nu ją.
Po wo ła nie się na te go ty pu wa dę
oświad cze nia wo li nie jest ogra ni czo ne
ter mi nem.
Ad. 2. Nie waż ne jest oświad cze nie wo li
zło żo ne dru giej stro nie za jej zgo dą dla
po zo ru. 
Ta ką po zor ność czyn no ści praw nej cha -
rak te ry zu ją trzy ele men ty:
1) oświad cze nie mu si być zło żo ne tyl ko
dla po zo ru,
2) oświad cze nie mu si być zło żo ne dru -
giej stro nie,
3) ad re sat oświad cze nia wo li mu si zga -
dzać się na do ko na nie czyn no ści praw -
nej je dy nie dla po zo ru. Mię dzy stro na mi
ist nieć taj ne, nie do stęp ne oso bom trze -
cim po ro zu mie nie, że te oświad cze nia
wo li nie ma ją wy wo łać zwy kłych skut -
ków praw nych, a za miar wy ra żo ny
w tre ści sy mu lo wa nych oświad czeń wo -
li nie ist nie je lub że za miar ten jest in ny
niż ujaw nio ny w sy mu lo wa nych oświad -
cze niach.
Wska za ne ele men ty mu szą wy stą pić
łącz nie. Brak któ re go kol wiek z nich nie
po zwa la na uzna nie czyn no ści praw nej

za do ko na ną je dy nie dla po zo ru.
Oświad cze nie wo li do tknię te po zor no -
ścią mu si za wie rać wszel kie zna mio -
na oświad cze nia wo li skła da ne go
„na se rio”.
Po zor ność mo że do ty czyć tak że jed no -
stron nej czyn no ści praw nej, je że li
oświad cze nie wo li jest skie ro wa ne
do in nej oso by i ona wy ra ża na to zgo dę.
Na le ży za uwa żyć, iż po zor ność nie do ty -
czy np. te sta men tu, al bo wiem oświad -
cze nie wo li („roz rzą dze nie ma jąt kiem”)
nie jest skła da ne in nej oso bie.
Po zor ność umo wy po cią ga za so bą jej
nie waż ność z mo cy sa me go pra wa i do -
cho dze nie jej w dro dze po wódz twa mo -
że uza sad niać tyl ko de kla ra to ryj ne
stwier dze nie nie waż no ści. 
Na nie waż ność czyn no ści praw nej po -
zor nej mo że po wo łać się każ dy, gdy ma
w tym in te res praw ny. Tak że oso ba, któ -
ra zło ży ła po zor ne oświad cze nie wo li,
mo że po wo ły wać się na po zor ność.
Spad ko bier cy mo gą do wo dzić po zor no -
ści umo wy (np. po życz ki) za war tej przez
spad ko daw cę, gdy umo wa ta ka go dzi
w ich pra wa. 
Czę sto sku tek roz strzy gnię cia są do we -
go jest do nio sły, np. w skład ma sy ma jąt -
ko wej (ma jąt ku do rob ko we go mał żon -
ków) pod le ga ją cej po dzia ło wi wcho dzą
tak że przed mio ty, któ rych zby cie sąd
uzna za po zor ne.
Po wo ła nie się na te go ty pu wa dę
oświad cze nia wo li nie jest ogra ni czo ne
ter mi nem.
W ko lej nym ar ty ku le zo sta nie omó wio -
ny tryb uchy le nia się od skut ków praw -
nych oświad cze nia wo li zło żo ne go
pod wpły wem błę du, groź by i pod stę pu.

PORADY

ZUS RADZI

Po wypadku 100 procent zasiłku chorobowego 
ADWOKAT RADZI

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli (cz.1)

SOSNOWIEC

TV
+

Internet

Testuj na rozgrzewkę!

Test 

The Best! 

30 dni za

1 zł

Już dziś odwiedź Salon UPC i wybierz ofertę do testowania!

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

ul. Partyzantów 9A 
pon.-pt. 9:00-18:00                                              

 32 701 25 63 
 salon.sosnowiec@upc.pl 

CH Plejada 
 505 068 556 
 salon.sosnowiec2@upc.pl 

Mega power, mega fun
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In wa zja fo odtruc ków wPar ku Sie lec kim

O 78 no wo cze snych, ni sko emi syj nych i ni -
sko po dło go wych au to bu sów po więk szy się
ta bor Przed się bior stwa Ko mu ni ka cji Miej -
skiej w So snow cu. W wy ni ku prze tar gu nie -
ogra ni czo ne go PKM za ku pi au to bu sy za su -
mę po nad 127 mln 400 tys. zł. Prze targ zo -
stał po dzie lo ny na czte ry czę ści. Pierw sza
część zamówienia  obej mo wa ła za kup 24
dwu na sto me tro wych au to bu sów Die sel EU -
RO 6, dru ga cześć obej mo wa ła 25 dwu na sto -
me tro wych au to bu sów  hy bry do wych. Trze -
cia część za mó wie nia ob ję ła 19 osiem na sto -
me tro wych prze gu bo wych au to bu sów Die sel
EU RO 6, a czwar ta część – 10 osiem na sto -
me tro wych au to bu sów hy bry do wych. 
Czte ry spół ki zło ży ły swo je ofer ty prze tar -
go we: Vo lvo Bus Cor po ra tion z Go ete bor ga
w Szwe cji, So la ris Bus & Co ach S.A.,
MAN Truck&Bus Pol ska sp. z o.o. i Evo -
Bus Pol ska Sp. z o.o., re pre zen tu ją cy Mer -

ce de sa. Au to bu sy hy bry do we wy gra ło Vo -
lvo – 35 sztuk au to bu sów Vo lvo Hy brid,
a au to bu sy z si ni kiem Die sla wy gra ły od po -
wied nio Evo Bus Pol ska – 19 sztuk prze gu -
bo wych Mer ce de sów Co nec to i So la ris Bus
& Co ach – 25 sztuk au to bu sów dwu na sto -
me tro wych So la ris Urbi no 12, tzw. IV ge -
ne ra cja.

– Obec nie ocze ku je my na upra wo moc -
nie nie się wy ni ków prze tar gu. Je śli wszyst -
ko za koń czy się z po wo dze niem, a nasz
wnio sek o uzy ska nie środ ków unij nych w ra -
mach Zin te gro wa nych In we sty cji Te ry to rial -
nych, zło żo ny do Urzę du Mar szał kow skie go,
zo sta nie po zy tyw nie roz pa trzo ny, pierw sze
au to bu sy po win ny po ja wić się w So snow cu
na po cząt ku przy szłe go ro ku, a wszyst kie
do koń ca wrze śnia lub paź dzier ni ka 2017 ro -
ku. W lip cu po win ny za paść już osta tecz nie
de cy zje w Urzę dzie Mar szał kow skim i kon -

kurs po wi nien zo stać roz strzy gnię ty – mó wi
Piotr Dra bek, dy rek tor ds. tech nicz nych
w PKM. 

No wo cze sne au to bu sy bę dą wy po sa żo ne
w kli ma ty za cję dla pa sa że rów, mo ni to ring
wie lo ka me ro wy, mo ni to ry LCD, na któ rych
znaj dą się in for ma cje dla pa sa że rów i le do -
we  świa tła mi ja nia i dro go we (stan dar do wo
są tyl ko do jaz dy dzien nej). 

Pa sa że ro wie zy ska ją udo god nie nia w po -
sta ci Wi Fi i ła do wa rek USB, wbu do wa nych
w po rę cze w miej scach ogól no do stęp nych
dla pa sa że rów. Za po wie dzi przy stan ków dla
pa sa że rów bę dą sły szal ne nie tyl ko we wnątrz
au to bu su, ale rów nież dla pa sa że rów cze ka -
ją cych na przy stan kach. Au to bu sy bę dą po -
sia dać tak że al ko blo ka dy, czy li każ de uru -
cho mie nie au to bu su zwią za ne jest z ko niecz -
no ścią spraw dze nia sta nu trzeź wo ści
kie row cy au to bu su. SK

Wi Fi, al ko blo ka dy i kli ma ty za cja w stan dar dzie

Po cząt ki ho spi cjum się ga ją ro ku 1996.
Wów czas to w pa ra fii św. To ma sza Ap.
od by ło się z ini cja ty wy pro bosz cza ks.
Ja na Szko ca spo tka nie in for ma cyj ne
na te mat opie ki ho spi cyj nej. Opie kę
nad pierw szym cho rym ho spi cjum prze -
ję ło 2 grud nia 1996 ro ku. Szyb ko jed nak
in for ma cja ro ze szła się i do ma leń kiej
sie dzi by w pa ra fii zgła sza li się po trze bu -
ją cy z ca łe go mia sta.  W ma ju 1999 r. ho -
spi cjum prze nio sło się do sta cji so cjal nej
Ca ri tas przy ul. Naf to wej. Na stęp nie
w grud niu 1999 r., po speł nie niu wa run -
ków sta wia nych przez sa ne pid, zo sta ło
za re je stro wa ne NZOZ Ho spi cjum św.
To ma sza. Ro kiem prze ło mo wym w roz -
wo ju or ga ni za cji był 2005. Licz ba chęt -
nych osób do włą cze nia się w opie kę ho -
spi cyj ną by ła na ty le du ża, że za pew nio -
no pod opiecz nym sta ły dy żur ca ło do bo -
wy pod te le fo nem – rów nież w dni wol ne
od pra cy, świę ta.  Trzy la ta póź niej ho spi -

cjum prze nio sło się do no wej sie dzi by
tzw. „Pla strów Mio du”. To po zwo li ło
na re je stra cję Po rad ni Opie ki Pa lia tyw -
nej.  –  Rok póź niej pod ję li śmy de cy zję
o ko niecz no ści roz sze rze niu do tych cza -
so wej opie ki do mo wej o opie kę sta cjo -
nar ną. W grud niu 2009 ro ku za re je stro -
wa li śmy fun da cję na rzecz bu do wy
i funk cjo no wa nia ho spi cjum św. To ma -
sza Apo sto ła, któ rej ce lem by ło głów nie
pod ję cie ini cja tyw przy śpie sza ją cych bu -
do wę ho spi cjum sta cjo nar ne go. Jak wi -
dać, tro chę to wszyst ko trwa ło, ale ca ły
czas krok po kro ku zbli ża my się do osią -
gnię cia za mie rzo ne go ce lu. Te raz ży je -
my tą wspa nia łą wia do mo ścią o do fi nan -
so wa niu, któ re umoż li wi nam prze pro -
wa dze nie in we sty cji w spo sób cią gły
i bez ko li zyj ny, dla te go na sza ra dość nie
ma gra nic.  Bę dzie to kom plek so we cen -
trum wspar cia za pew nia ją ce opie kę
dzien ną i ca ło do bo wą, opie kę wy rę cza -

ją cą opie ku nów i wzmac nia ją cą śro do -
wi sko, w któ rym oso ba cho ra, za leż -
na czu je się naj le piej. Współ pra ca na szej

or ga ni za cji  ja ko or ga ni za cji po za rzą do -
wej z sa mo rzą dem jest po pro stu wzor co -
wa i za nią dzię ku je my pre zy den tom,

rad nym. Dzię ku je też so sno wi cza nom
i po dat ni kom z in nych miast, któ rzy
prze ka zu ją  na rzecz bu do wy ho spi cjum
swój 1 pro cent z po dat ku. Bez tej for my
wspar cia nie by li by śmy w sta nie uzbie -
rać  pra wie 35 pro cent wkła du wła sne go
w in we sty cję  – tłu ma czy Mał go rza ta
Cza pla, pre zes ho spi cjum. – Te raz dzię ki
do fi nan so wa niu ze środ ków unij nych
i wie lo let nie mu za an ga żo wa niu ogrom -
nej licz by osób mo że ru szyć prze bu do wa
bu dyn ku.  Chciał bym przy po mnieć, że
ta kie roz wią za nie po par li wszy scy so -
sno wiec cy rad ni. Ja ko prze wod ni czą cy
Ra dy Miej skiej i oso ba ca łym ser cem
wspie ra ją ca bu do wę ho spi cjum chciał -
bym wszyst kim ser decz nie po dzię ko wać
za po moc. Te raz przed na mi du że wy -
zwa nie. Li czę, że w cią gu naj bliż szych
ty go dni za cznie my bu do wę – mó wi Wil -
helm Zych, prze wod ni czą cy RM w So -
snow cu.  KP

5,5 mln złotych dla hospicjum 
Sosnowieckie hospicjum otrzymało prawie 5,5 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na adaptację
i rozbudowę podarowanego przez miasto za 1 procent wartości budynku przy ul. Hubala-Dobrzańskiego. – To dla nas wspaniała wiadomość. Od lat
wspierałem tę szczególną inicjatywę. Cieszę się, że jako prezydent Sosnowca mogę mieć w tym skromny udział, bo za taki należy uznać decyzję miasta
o przekazaniu budynku, w którym będzie się znajdować hospicjum. Gdyby była taka prawna możliwość, oddalibyśmy budynek całkowicie za darmo tym
wspaniałym ludziom, którzy robią wielkie rzeczy na rzecz potrzebujących – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Spół ka Re struk tu ry za cji Ko palń prze ka za ła w for mie da ro wi zny
na rzecz gmi ny So sno wiec dział kę, wy ce nio ną na pra wie 200 tys. zł,
o po wierzch ni 0,9 ha, na któ rej znaj du je się Plac im. Bra ci Ko żu -
chów. Akt no ta rial ny zo stał pod pi sa ny 1 lip ca. Tym sa mym ca ły te -
ren pla cu na le ży do mia sta. red

Plac im. Braci Kożuchów w rękach miasta
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Wizualizacja Zagłębiowskiego Centrum Wsparcia. 

Przed trzy dni sma ko wi te ja dło,
kok taj le, aro ma tycz na ka wa, so ki,
bur ge ry, bel gij skie fryt ki, to sty,
sma żo ne kieł ba ski, kró lo wa ły
w Par ku Sie lec kim. Fo od truc ki,
któ re zje cha ły do So snow ca, opa -
no wa ły park na trzy dni, od 10
do 12 czerw ca. Ofe ro wa ły spraw -
dzo ne spe cja ły w ory gi nal nych
od sło nach. Do ga stro no micz nych
sa mo cho dów uło ży ły się dłu gie
ko lej ki. – Na spe cjal nie przy go to -
wy wa ne lo dy we dług wy bra nych,
ulu bio nych sma ków trze ba cze kać
w ko lej ce na wet go dzi nę, ale
wszy scy za pew nia ją, że war to,
dla te go cier pli wie cze ka -
my – stwier dzi ła An na Bi jak z So -
snow ca. – Sku si łam się tak że
na ory gi nal ne bel gij skie fryt ki,

któ re są wy ko ny wa ne ze spe cjal -
nej od mia ny ziem nia ka i fak tycz -
nie sma ku ją nie co ina czej. Za mie -
rzam jesz cze skosz to wać kok taj li,
a moi zna jo mi wy bra li jesz cze
nie ty po we zu py i to sty – do da ła. 

Fo od truc ki przy je cha ły
do So snow ca po raz pierw szy
i zy ska ły sze ro kie gro no zwo -
len ni ków. – Na wet dłu gie ko lej -
ki nas nie znie chę ci ły. Wszyst ko
by ło bar dzo smacz ne, a licz ba
go ści w par ku po ka zu je, że war -
to u nas tak że or ga ni zo wać te go
ro dza ju im pre zy – stwier dził Jan
Nie ro ba, któ ry na zlot fo od truc -
ków przy je chał z ca łą ro dzi ną.
Fo od truc ki przy ja dą jesz cze raz
do So snow ca w dniach od 2 do
4 wrze śnia. SK



lipiec 2016 nr 78

MIASTO

Syl wia Ko sman

Do kład nie 3269 fan ta stycz nych
prac z ca łe go świa ta na de sła no
na 14. edy cję Mię dzy na ro do we go
Kon kur su Pla stycz ne go „In ne
Spoj rze nie”. Uro czy sto ści pod su -
mo wa nia kon kur su, któ ra od by ła
się 10 czerw ca w Wyż szej Szko le
Hu ma ni tas, to wa rzy szy ło otwar cie
wy sta wy prac lau re atów. 

Te mat prze wod ni te go rocz nej
edy cji kon kur su „Tu i te raz” sil nie
po dzia łał na wy obraź nię mło dych
ar ty stów, nie tyl ko z ca łej Pol ski,

ale rów nież z Buł ga rii, Kam bo -
dży, Ro sji, Bia ło ru si, Sło wa cji,
Ru mu nii, Es to nii, Ka zach sta nu,
In do ne zji, Li twy, Ło twy, Sło we -
nii, Ukra iny, Czech, Taj lan dii,
Chin, Re pu bli ki Po łu dnio wej
Afry ki, Chor wa cji i Wę gier. Na -
de sła no 3269 prac, któ re za dzi -
wia ją fan ta zją, kom po zy cją i spo -
so bem in dy wi du al ne go od czu wa -
nia te ma tu prze wod nie go, czy li
wła sne go po ka za nia ota cza ją cej
rze czy wi sto ści. Ju ro rzy, czy li
prze wod ni czą cy Ma riusz Wnu -
kow ski oraz Mar ta La chor -Wi -

niar ska i Grze gorz Skrzy pek nie
mie li ła twe go za da nia. Osta tecz -
nie przy zna li Grand Prix i 41 rów -
no rzęd nych na gród oraz 94 rów -
no rzęd nych wy róż nień. Grand
Prix, pa miąt ko wy dy plom, otrzy -
ma ła Ger ga na Pe tro va Gu sh te ro va
z mia sta Pe trich w Buł ga rii. 

– Uczest ni cy wy ra zi li swój
świat w spo sób, w ja ki go wi dzą.
Te mat zo stał uję ty bar dzo róż no -
rod nie. Otrzy ma li śmy prze pięk ne
ry sun ki, gra fi ki, ba ti ki i fo to gra fie
o róż no rod nej for mie. Mło dzi ar -
ty ści prze la li swo je uczu cia i my -
śli, sta ra li się uchwy cić pięk no
dnia co dzien ne go, przy ro dy
i opo wie dzieć, co ich cie szy, po -
ru sza, bo li i ob cho dzi. Każ dy
z nas po strze ga świat ina -
czej – mó wi Elż bie ta Ski ba -Po si -
ka ta, dy rek tor ka Ogni ska Pra cy
Po zasz kol nej nr 1 w So snow -
cu. – W tym ro ku ju ro rzy by li jed -
nak zgod ni. Pra ca 17-let niej Ger -
ga ny z Buł ga rii jest pięk na i nie -
zwy kła. Styl, w ja kim au tor ka,
po ka za ła mło dą dziew czy nę,
prze glą da ją cą się w lu strze, nie
po zwo lił przejść obok tej pra cy
obo jęt nie – do da ła. 

W kon kur sie mo gli wziąć
udział dzie ci i mło dzież w wie ku
od 6 do 19 lat. Pra ce zo sta ły oce -

nio ne wła śnie w czte rech ka te go -
riach wie ko wych: od 6 do 9 lat,
od 10 do 13 lat, od 14 do 16 lat
i od 17 do 19 lat. Uczest ni cy mo -
gli wy brać do wol ną tech ni kę, czy -
li ry su nek, ma lar stwo, col la ge,
gra fi kę czy gra fi kę kom pu te ro wą.
Na uro czy stość pod su mo wa nia
kon kur su licz nie przy by li lau re aci
z Pol ski, m. in. z Ło dzi, Ryb ni ka,
Za brza, Po zna nia, Go rzo wa Wiel -
ko pol skie go, War sza wy, Wał cza,
Gdy ni, Som pol na oraz z Trzyń ca
w Cze chach. Im pre zę uświet nił
wy stęp wo kal ny du etów z pro gra -
mu „Aplauz Aplauz”. Na gro dzo -
ne i wy róż nio ne pra ce moż -
na oglą dać od 14 czerw ca do 1
wrze śnia w Bi blio te ce Pe da go -
gicz nej – fi lii w So snow cu, a na -
stęp nie zgod nie z tra dy cją zo sta ną
prze ka za ne fun da cji na rzecz bu -
do wy i funk cjo no wa nia Ho spi -
cjum św. To ma sza Ap. w So snow -
cu. Bę dzie je moż na tak że ku pić
i wes przeć ho spi cjum po przez
stro nę in ter ne to wą fun da cji. 

Kon kurs or ga ni zo wa ny jest
przez Ogni sko Pra cy Po zasz kol nej
nr 1 w So snow cu pod ho no ro wym
pa tro na tem Sto wa rzy sze nia Pol -
skie go Ko mi teu Na ro do we go
UNI CEF oraz pre zy den ta So snow -
ca Ar ka diu sza Chę ciń skie go.

„Aplauz Aplauz”  i wielkie brawa dla laureatów XIV Międzynarodowego Konkursu „Inne Spojrzenie”

Tak widzę świat „Tu i teraz”  

Zwycięzcy najpiękniejszych prac zostali nagrodzeni. 

Sosnowiec podarował mieszkańcom Dziwnowa dwa
wagoniki z węglem. Odsłonięto także pamiątkową płytę. 
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Dorota Ignatjew żegna się z Teatrem Zagłębia

Artystyczny „transfer” 
do Lublina 

DOROTA IGNATJEW, ZASTęPCA
DyREKTORA DS. ARTySTyCZNyCH
W TEATRZE ZAGłęBIA,
OD WRZEŚNIA BęDZIE PRACOWAć
W TEATRZE IM. J. OSTERWy
W LUBLINIE. WyGRAłA KONKURS
NA STANOWISKO DyREKTORA
TEATRU I POSTANOWIłA PODJąć TO
WyZWANIE.

– Chciał bym ci po dzię ko wać
za te pięć lat, któ re spę dzi łaś
w Za głę biu. Od nie śli śmy wiel -
kie suk ce sy przez te ostat nie la -
ta. Te atr so sno wiec ki zdo był 23
na gro dy in dy wi du al ne i zbio ro -
we. Dzię ku ję za to, że twój ar ty -
stycz ny nie spo koj ny duch po tra -
fił po bu dzić w ze spo le ak tor -
skim po zy tyw ną ener gię.
Po tra fi łaś przy cią gnąć ty lu fan -
ta stycz nych twór ców, któ rzy po -
ja wi li się w So snow cu, a ko lej ni
wciąż do nas pu ka ją. Gra tu lu ję ci
te go wy bo ru, choć ża łu ję, że od -

cho dzisz, ale lo sy ar ty sty wy ma -
ga ją cza sem zmian. Re zer wu je -
my bi le ty na pierw szą pre mie rę
w Lu bli nie. Trzy maj się, niech
do bra gwiaz da ży cie two je opro -
mie ni na za wsze – pod kre ślił
Zbi gniew Le ra czyk, dy rek tor Te -
atru Za głę bia, dzię ku jąc pu blicz -
nie pod czas ostat niej se sji Ra dy
Miej skiej za la ta pra cy Do ro cie
Igna tjew. 

– Pierw szy mój kon kurs to
był wła śnie kon kurs w So snow -
cu. Ni gdy nie by łam tak szczę -
śli wa  i się tak nie cieszyłam, jak
wtedy.  Zo sta wiam w te atr w do -
brych rę kach i w do brej sy tu acji
fi nan so wej. Trzy mam kciu ki
za So sno wiec, a wy trzy maj cie
za Lu blin – stwier dzi ła Do ro ta
Igna tjew. 

Do ro ta Igna tjew jest ab sol -
went ką wy dzia łu lal kar skie go
we Wro cła wiu i wy dzia łu ak tor -
skie go w Kra ko wie. By ła asy -
stent ka Je rze go Grze go rzew skie -
go przy re ali za cji „Mia sto li czy
psie no sy” w Te atrze Stu dio
w War sza wie i „Tak zwa na ludz -
kość w obłę dzie” w Te atrze Sta -
rym w Kra ko wie. W la -
tach 1995-2003 ro ku pra co wa ła
ja ko ak tor ka Te atru Pol skie go
w War sza wie, na stęp nie ja ko
asy stent re ży se ra. Re ży se ro wa ła
spek ta kle i by ła tak że re ży se rem
ob sa do wym ta kich fil mów jak
„Mat ka Te re sa od ko tów” Paw ła
Sa li, „U Pa na Bo ga za pie cem”
Jac ka Brom skie go. SK

W So snow cu od by ły się Wo je -
wódz kie Mi strzo stwa o Od zna kę
Spraw no ści Fi zycz nej Ślą skiej
Or ga ni za cji Obron nej. Wy da rze -
nie jest skie ro wa ne do uczniów
klas mun du ro wych i człon ków or -
ga ni za cji pro obron nych z ca łe go
wo je wódz twa ślą skie go i by ło
pio nier ską ini cja ty wą Ślą skiej Or -
ga ni za cji Obron nej OSW im. Ks.
Jó ze fa Po nia tow skie go. Im pre zę
za in au gu ro wał pre zy dent So -
snow ca Ar ka diusz Chę ciń ski.

– Wy cho dząc na prze ciw
ocze ki wa niom klas o pro fi lu
mun du ro wym oraz licz nym or ga -
ni za cjom pro obron nym, na ro dzi -
ła się idea stwo rze nia szla chet nej
ry wa li za cji mło dzie ży, któ ra pra -
gnie zwią zać swą dal szą przy -
szłość z obron no ścią kra ju – pod -
kre śla ła Mag da le na Ka raś, se kre -
tarz za rzą du Ślą skiej Or ga ni za cji
Obron nej.

Uczest ni cy dru ży no wo wal -
czy li o „Od zna kę spraw no ści fi -
zycz nej ŚOO”, mie rząc się z ry -

wa la mi w spe cjal nie przy go to wa -
nym sied mio bo ju, zło żo nym z na -
stę pu ją cych kon ku ren cji: mar szo -
bieg dru ży no wy – 3000 m, skło ny
tu ło wia w przód z kło dą (dru ży -
no we) w cza sie 2 min., czoł ga nie
na dy stan sie 50 m w opo rzą dze -
niu, to cze nie opo ny od ti ra w pa -
rach, trans port po szko do wa ne go
na no szach, roz ło że nie i zło że nie
bro ni KBK AKMS na czas, rzut
gra na tem do ce lu. W każ dej kon -
ku ren cji star to wa ła jed no cze śnie
ca ła czte ro oso bo wa dru ży na.
Wszyst kie kon ku ren cje od by wa -

ły się jed na po dru giej bez od po -
czyn ku.

Zwy cięz ca mi zma gań oka za li
się ucznio wie VII LO w So snow -
cu. Przed sta wi cie le klas mun du -
ro wych szko ły z Za gó rza za ję li
pierw sze i dru gie miej sce. Na naj -
wyż szym stop niu po dium upla so -
wa ła się dru ży na w skła dzie: San -
dra Bar tos, Eryk Po toc ki, Ka mil
Po płoń ski i Ma te usz Paż dzio rek,
a na dru gim eki pa: Ka rol So bo -
lew ski, Kin ga Obu chow ka, Do -
mi nik Be lic ki, Da niel Sów -
ka. – Na si ucznio wie po mi mo

zmę cze nia po po li go nie god nie
re pre zen to wa li na szą szko łę, wy -
ka zu jąc się ogrom ną spraw no ścią
fi zycz ną. Oprócz pierw sze go
i dru gie go miej sca oraz od znak
na si ucznio wie wy gra li tak że sze -
reg atrak cyj nych na gród, m. in.
week en do wy po byt w Wi śle
z prze jażdż ką czoł giem, szko le nie
spa do chro no we, a tak że ga dże ty
sur wi wa lo we, czy li la tar ki, ma py,
kom pa sy i nie zbęd ni ki – pod su -
mo wa li opie ku no wie, An na Fi li -
piak - Cheł czyń ska oraz Mag da le -
na Gą dek -Wie czo rek. KP

Zmagania mundurowych w trudnym siedmioboju

Już po raz szó sty Eska la tor ru szy
peł ną mo cą 5 sierp nia. Tra dy cyj nie,
na sce nie wy stą pi czwór ka po pu lar -
nych ar ty stów, któ rych prze bo je gra -
ją naj czę ściej pol skie sta cje ra dio -
we, zwłasz cza Eska i któ rzy cie szą
się naj więk szym uzna niem fa nów. 
Grub son, Szy mon Cho dy niec ki,

Le mon i C -Bo ol bę dą gwiaz da mi te -
go rocz ne go kon cer tu ple ne ro we go,
or ga ni zo wa ne go przez ra dio Eska
w So snow cu. Wa ka cyj ny pro jekt,
czy li Eska la tor, ru szy wie czo rem
w Par ku Sie lec kim.  Eska la tor co ro -

ku gro ma dzi kil ku na sto ty sięcz ną
wi dow nię. To au tor ski po mysł ra dia
Eska Śląsk, któ re za pra sza wy ko -
naw ców, cie szą cy mi się naj lep szy mi
wy ni ka mi słu chal no ści na an te nie
ra dia i któ rych gwiaz dy świe cą naj -
moc niej. Eska la tor przy cią ga miesz -
kań ców nie tyl ko So snow ca, ale i ca -
łe go re gio nu, świet ny mi kon cer ta mi,
do brą za ba wą i za baw ną kon fe ran -
sjer ką, pro wa dzo ną przez naj lep -
szych dzien ni ka rzy ra dia Eska. 

Start wiel kie go let nie go kon cer -
to wa nia o godz. 17.30. SK

Muzyczna uczta dla fanów 
Ryt my reg gae bę dą kró lo wać w par ku Ka zi mie rzu na sa mo
po że gna nie wa ka cji. 27 sierp nia w par ku w Ka zi mie rzu Gór -
ni czym od bę dzie się 10. ju bi le uszo wa edy cja Fe sti wa lu Reg -
gae. Bę dzie to fe sti wal okrą głych liczb, czy li 10. edy cja Fe -
sti wa lu Reg gae i jed no cze śnie 10-le cie or ga ni za to ra, czy li
Miej skie go Do mu Kul tu ry „Ka zi mierz” i 20-le cie ze spo łu
Ko no pians.

Na sce nie wy stą pią Ani mal Sec tion, Joh ny Roc kers, Ko no -
pians oraz gość spe cjal ny z Nie miec: Jah co ustix. Te go rocz ni
wy ko naw cy za gra ją ener ge tycz ne mie szan ki ja maj skich ryt -
mów. Usły szy my nie tyl ko reg gae, acu stic ro ots reg gae, ale też
mie szan ki dub i ska. Im pre za roz pocz nie się o go dzi nie 16.00
w am fi te arze w par ku im. Jac ka Ku ro nia w So snow cu. Wstęp
na fe sti wal jest bez płat ny. SK

Festiwal Reggae w Kazimierzu 

Dwa wa go ni ki z wę glem z ko pal ni
„Ka zi mierz -Ju liusz” naznak przy -
jaź ni i do brej współ pra cy So snow -
ca i mia sta part ner skie go Dziw no -
wa, sta nę ły na Skwe rze Przy jaź ni
w par ku przy ul. Ko cha now skie go
wDziw no wie. To pre zent so sno wi -
czan dla miesz kań ców Dziw no wa,
któ rzy 3 lip ca, zor ga ni zo wa li
w nad mor skiej miej sco wo ści…
Dzień So snow ca w Dziw no wie.
Ob cho dy roz po czę ły się od otwar -
cia Skwe ru Przy jaź ni w par ku
przy ul. Ko cha now skie go, za pre -
zen to wa nia wa go ni ków i pły ty pa -
miąt ko wej. W ofi cjal nej czę ści
uczest ni czy li wła dze Dziw no wa
i So snow ca, bur mistrz Grze gorz
Jóź wiak, pre zy dent Ar ka diusz
Chę ciń ski i je go za stęp cy, An naJe -

dy nak i Ma te usz Ry ka ła oraz
miesz kań cy i go ście z So snow ca.
Wie czo rem, w ma ri nie se zo no wej
na Wy brze żu Ko ściusz kow skim,
wy stą pi ły so sno wiec kie ze spo ły. 

Przy po mi na my, że z ko lei
4 czerwca, pod czas Dni So snow -
ca, zo stał ofi cjal nie od da ny
do użyt ku skwer przy zbie gu ulic
War szaw skiej i Pił sud skie go.
Na skwe rze sta nę ła wa żą ca 8 ton
i mie rzą ca 4 me try wy so ko ści,
im po nu ją ca ko twi ca, pre zent za -
przy jaź nio ne go Dziw no wa oraz
zo sta ła za mon to wa na pły ta pa -
miąt ko wa. Sam skwer prze szedł
ra dy kal ną zmia nę i zmie nił swo je
ob li cze. Zo stał grun tow nie wy re -
mon to wa ny, po ja wi ły się alej ki,
ław ki i set ki ro ślin.  SK

Dzień Sosnowca w Dziwnowie

Uczestnicy walczyli o„Odznakę sprawności fizycznej ŚOO”. 
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Syl wia Ko sman

Bar ba ra Dol niak, wi ce mar sza łek
Sej mu RP oraz Alek san dra Skow -
ro nek, wi ce mar sza łek wo je wódz -
twa ślą skie go, otrzy ma ły ho no ro we
na gro dy „Ko bie ta Hu ma ni tas”
pod czas II Kon wen tu Ko biet Suk -
ce su, któ ry od był się 30 czerw ca
w Wyż szej Szko le Hu ma ni tas
w Sosnowcu. Ka pi tu ła, skła da ją ca
się z przed sta wi cie li lo kal nych sa -
mo rzą dów, władz WSH, dzien ni -
ka rzy, przed sta wi cie li sto wa rzy -
szeń, or ga ni za cji bran żo wych, in -
sty tu cji kul tu ry i na uki, oprócz na -
gród ho no ro wych, przy zna ła tak że
na gro dy wtrzech ka te go riach: Biz -
nes, Spo łe czeń stwo i Kul tu ra.
Wtym ro ku wka te go rii Biz nes sta -
tu et kę ode bra ła Be ata Bia ło -
wąs – dy rek tor ka na czel na Izby
Rze mieśl ni czej oraz Ma łej i Śred -
niej Przed się bior czo ści w Ka to wi -
cach, a wy róż nie nie Mag da le -

na Po chwal ska – pre zes za rzą du
Re jo no we go Przed się bior stwa Wo -
do cią gów i Ka na li za cji w So snow -
cu. Wka te go rii Spo łe czeń stwo sta -
tu et kę otrzy ma ła Iwo naDu rek, dy -
rek tor ka Ze spo łu Szkół Spe cjal -
nych nr4 wSo snow cu, awy róż nie -
nie dr An na Za sa da -Cho rab, wi ce -
pre zy dent Sie mia no wic Ślą skich.
Zko lei wka te go rii Kul tu ra sta tu et -
ką zo sta ła uho no ro wa na Jo an -
na Wnuk -Na za ro wa – dy rek tor ka
na czel na ipro gra mo wa Na ro do wej
Or kie stry Sym fo nicz nej Pol skie go
Ra dia w Ka to wi cach, a wy róż nie -
niem El wi ra Ka bat -Geo r gi je -
wa – dy rek tor ka Miej skiej Bi blio -
te ki Pu blicz nej w So snow cu.

– Dzi siej sze spo tka nie, jak sa ma
na zwa wska zu je, ad re so wa ne jest
do ko biet, któ re osią ga ją suk ce sy
wróż nych ob sza rach ży cia spo łecz -
ne go, przed się bior czo ści, biz ne su.
Ale cie szę się, że nasa li są tak że pa -
no wie. Bo wiem ideą ta kich przed -

się wzięć po win no być bu do wa nie
mo stów po mię dzy pa nia mi i pa na -
mi. Po to, by po ka zy wać, że biz nes,
na wet je że li dzie li się we dług płci,
roz wi ja się naj le piej wte dy, kie dy
pro por cje mię dzy tym, co ko bie ce
i mę skie, są za cho wa ne – wska zy -
wał pod czas otwar cia kon gre su,
prof. Mi chał Kacz mar czyk, rek tor
WSH w So snow cu. 

Na gro da „Ko bie ta Hu ma ni tas”
to wy róż nie nie, któ re ma na ce lu
pro mo wa nie przed się bior czych
po staw wśród pań oraz wspie ra -
nie roz wo ju za wo do we go i oso bi -
ste go ko biet za an ga żo wa nych
w dzia łal ność spo łecz ną, czy kul -
tu ral ną. – Kon went Ko biet Suk ce -
su jest wy da rze niem or ga ni zo wa -
nym przez ko bie ty dla ko biet. Ce -
lem, któ ry nam przy świe ca, jest
po ka zy wa nie wszyst kim pa niom,
że suk ces w wy da niu ko bie cym
jest jak naj bar dziej moż li wy, bez
wzglę du na wszel kie prze ciw no -

ści lo su, ja kie na po ty ka my w ko -
bie cym ży ciu. Trze ba bo wiem pa -
mię tać i moc no pod kre ślać, że
biz nes, pro wa dze nie wła snej dzia -
łal no ści go spo dar czej, ale tak że
re ali zo wa nie się na po lu spo łecz -
nym, na uko wym, czy kul tu ral -
nym, mo że z du żym po wo dze -
niem po sia dać rów nież dam skie
ob li cze, a na sze pre le gent ki i za -
pro sze ni go ści, do bit nie to udo -

wad nia ją – prze ko nu ją Ewa
Bensz, Agniesz ka Pil nic ka i Ewa
Ma rek, przed sta wi ciel ki Cen trum
Roz wo ju Ko biet i głów ne or ga ni -
za tor ki kon wen tu.

W pro gra mie te go rocz nej edy -
cji nie za bra kło pre lek cji uzna -
nych tre ne rek i pań, któ re pro wa -
dzą wła sne fir my i od no szą spek -
ta ku lar ne suk ce sy. Ko bie ty zaj -
mu ją ce się biz ne sem i tre ner ki

zdra dzi ły m. in., co ro bić, by pro -
wa dzić biz nes i jed no cze śnie sku -
tecz nie bu do wać mar kę oso bi stą,
w ja ki spo sób kre ować swój wi ze -
ru nek, by zo stał on do ce nio ny
przez pra co daw cę, jak z pra cy
uczy nić pa sję, a fru stra cję prze -
kuć w mo ty wa cję.

Kon went zo stał zor ga ni zo wa ny
przez Cen trum Roz wo ju Ko biet
Wyż szej Szko ły Hu ma ni tas. 

II Konwent Kobiet Sukcesu 

Siła jest kobietą  

Prof. Ja cek Ry ka ła, Miej ski Klub
im. Ja na Kie pu ry i Ho tel Cen -
trum So sno wiec to te go rocz ni
lau re aci XI edy cji Kon kur su
o Za głę biow ską Na gro dę „Hu ma -
ni tas”. 

Ko lej na edy cja kon kur su
o Za głę biow ską Na gro dę „Hu ma -
ni tas, wrę cza nej z ini cja ty wy
Fun da cji „Hu ma ni tas” oraz Wyż -
szej Szko ły Hu ma ni tas, zo sta ła
roz strzy gnię ta 21 czerw ca. Uro -
czy stą ga lę w Sa li Wi do wi sko wo -
-Kon cer to wej „Mu za” w So -
snow cu uświet nił wy stęp po ety,
pie śnia rza, kon fe ran sje ra oraz ak -
to ra An drze ja Po nie dziel skie go.
Prof. Ja cek Ry ka ła ode brał wy -
róż nie nie w ka te go rii ho no ro wej,
a w ka te go rii pro mo cyj nej uho -
no ro wa no Miej ski Klub im. Ja -
na Kie pu ry. Po raz pierw szy
przy zna no tak że na gro dę w ka te -
go rii go spo dar czej, któ rą zdo był
Ho tel Cen trum So sno wiec. Pod -
czas ga li prof. WSH, dr hab. Ję -
drzej Kra kow ski, ode brał Me dal
Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej.

Za głę biow ska Na gro da „Hu -

ma ni tas” to wy róż nie nie przy zna -
wa ne od 2006 ro ku. Je go ideą jest
umac nia nie toż sa mo ści Za głę bia
Dą brow skie go, pro mo wa nie re -
gio nal nych osią gnięć kul tu ral -
nych, na uko wych i go spo dar -
czych oraz in te gro wa nie miesz -
kań ców wo kół lo kal nych
war to ści. 

XI na gro da ho no ro wa zo sta ła
przy zna na prof. Jac ko wi Ry ka le,
so sno wi cza ni no wi, po ecie, re ży -
se ro wi, pro fe so ro wi ma lar stwa,
któ ry w ka to wic kiej ASP kie ru je
Pra cow nią Ma lar stwa. Jest to je -
den z naj wy bit niej szych ma la rzy
Za głę bia Dą brow skie go. W la -
tach 1973-2013 je go pra ce by ły
wy sta wia ne na po nad 300 wy sta -
wach zbio ro wych na ca łym świe -
cie. Prof. Ja cek Ry ka ła, od bie ra -
jąc wy róż nie nie, pod kre ślił, że
po przez swo je pra ce za ob ser wo -
wał, jak lo kal ne oka za ło się nie
być lo kal ne, ale tak że in te re su ją -
ce dla in nych. – Mo je ob ra zy
z po dwór ka mi i bra ma mi za głę -
biow ski mi zo sta ły do strze żo ne
przez wła ści cie la pew nej ga le rii.

Pra ce by ły po ka zy wa ne na naj -
więk szych mię dzy na ro do wych
tar gach sztu ki na świe cie. Od by -
łem wów czas mnó stwo roz mów
z oso ba mi z za gra ni cy i na gle
oka za ło się, że lu dzie uro dze ni
w in nych sze ro ko ściach geo gra -
ficz nych, za czy na ją do strze gać
w mo ich ob ra zach po do bień stwo
do do sko na le im zna nych miejsc
z róż nych za kąt ków świa ta. Na gle
za czę li się iden ty fi ko wać z miej -

sca mi stąd, z So snow ca – pod kre -
ślił ar ty sta.

De cy zją Wy so kiej Ka pi tu ły
na gro dę pro mo cyj ną otrzy mał
Miej ski Klub im. Ja na Kie pu ry
w So snow cu, któ ry roz po czął
dzia łal ność w 1983 ro ku i jest
pręż nym ośrod kiem ży cia kul tu -
ral no -oświa to we go w mie -
ście. – Dzię ku ję Wy so kiej Ka pi -
tu le za do strze że nie wszyst kich
na szych dzia łań i sta rań. Klub

dzia ła prak tycz nie od 33 lat. Ca -
ły ten czas sta ra my się dbać, by
na sze po my sły re ali zo wa ne by ły
na naj wyż szym po zio mie. Ale
nie by ło by te go wszyst kie go,
gdy by nie wspa nia li lu dzie, któ -
rych mo że na co dzień nie wi dać,
jed nak bez ich pra cy ten suk ces
nie był by moż li wy. Sza now ni
pań stwo, ta na gro da to dla nas
wiel ki za szczyt – mó wił Mi chał
Gó ral, dy rek tor MK im. Ja -
na Kie pu ry, od bie ra jąc na gro dę. 

Pierw szą w hi sto rii kon kur su
na gro dą go spo dar czą zo stał wy -
róż nio ny Ho tel So sno wiec Cen -
trum. Dzia ła do pie ro od 2015 ro -
ku, ale po mi mo krót kie go okre su
dzia łal no ści Ho tel wraz z Re stau -
ra cją War szaw ska, otrzy mał zna -
czą ce wy róż nie nia, w tym Czap -
kę prze wod ni ka Gault&Mil -
lau 2016, czy ty tuł „Re stau ra cji
z przy szło ścią”. – Je stem wzru -
szo ny tym, że w cza sie tak krót -
kiej dzia łal no ści, ho tel, któ rym
mam za szczyt za rzą dzać, otrzy -
mał tak wspa nia łą na gro dę. Mam
na dzie ję, że ho tel bę dzie jesz cze

moc niej ist niał i za zna czał swo ją
obec ność w tak wspa nia łym mie -
ście jak So sno wiec – stwier dził
Ro bert Cza pla, dy rek tor ho te lu.

O wy róż nie nia w tej edy cji
kon kur su ubie ga li się w ka te go rii
ho no ro wej: prof. Hen ryk Kuź -
niak, ks. Piotr Pil śniak, Da riusz
Nie bu dek, prof. Ja cek Ry ka ła,
Ga briel Gietz ky. Z ko lei w ka te -
go rii pro mo cyj nej ry wa li zo wa li:
Sto wa rzy sze nie Re gio nal ne Fo -
rum dla Za głę bia Dą brow skie go,
Ze spół Szkół Ogól no kształ cą -
cych nr 15 w So snow cu, Miej ski
Klub im. Ja na Kie pu ry w So -
snow cu, Ze spół Szkół Sty li za cji
i Ubio ru w So snow cu, Ze spół
Szkół Pla stycz nych im. Ta de usza
Kan to ra w Dą bro wie Gór ni czej,
a w ka te go rii go spo dar czej: NU -
TRI CO Sp. z o.o., Ho tel Cen trum
So sno wiec, HO BAS Sys tem Pol -
ska Sp. z o.o. 

Pa tro nat ho no ro wy nad ga lą
ob ję li Bar ba ra Dol niak, wi ce -
mar sza łek Sej mu RP i Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So -
snow ca. SK

XI Gala Zagłębiowskiej Nagrody „Humanitas” 

Zasłużeni i wyróżnieni 
arc WSH w Sosnowcu

arc W
SH

 w
 Sosnow

cu

Uczestniczki konwentu przekonywały, że sukces w wydaniu kobiecym jest jak najbardziej
możliwy. 

W tym roku wyróżniono nagrodami prof. Jacka Rykałę,
Miejski Klub im. Jana Kiepury i Hotel Centrum Sosnowiec. 
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W pierwszy weekend czerwca świętowaliśmy Dni Sosnowca Trzy dni wypełnione muzyką i dobrą zabawą spędzili
mieszkańcy w Parku Sieleckim. W pierwszy weekend
czerwca całe rodziny świętowały w parku Dni Miasta.
Na scenie królowały gwiazdy polskiej muzyki,
Stachursky, Bajm i Ich Troje. Impreza została podzielona
na trzy bloki muzyczne. Dzień pierwszy upływał
w rytmach disco, dzień drugi pod hasłem „Sosnowiec
brzmi dobrze”, a dzień trzeci przeniósł nas w czasy
młodości. Na scenie zaprezentowali się także
zagłębiowscy artyści, czyli Patryk Kumór, Elise i Robert
Krawczyk. 
Świętujący 20-lecie istnienia zespół Ich Troje był
gwiazdą ostatniego koncertu podczas święta miasta.
Park był wypełniony po brzegi, a Michał Wiśniewski,
lider zespołu, w trakcie koncertu przekazał
prezydentowi Arkadiuszowi Chęcińskiemu koszulkę
Zagłębia z numerem 45, składając najlepsze życzenia
z okazji urodzin i intonując gromkie „Sto lat”. 
Mieszkańcy korzystali z uroków pięknej pogody, dobrej
kuchni i kulinarnych przysmaków, a prawie wszyscy,
niezależnie od wieku, bawili się na koncertach
i w wesołym miasteczku. SK

Tak się
bawiliśmy!

Michał Wiśniewski, lider Ich Troje, z okazji urodzin złożył
prezydentowi najlepsze życzenia i razem z mieszkańcami
zaśpiewał głośne „Sto lat”. Niespodzianką był pokaz sztucznych ogni. 

Natalia Szroeder, jedna z gwiazd Dni Sosnowca, porwała wszystkich do zabawy. ... i wielu atrakcji przygotowanych przez kupców i wystawców. 

Wesołe miasteczko porwało dzieci i dorosłych. Karuzelowym szaleństwom nie było końca. W chwili odpoczynku mieszkańcy korzystali z kulinarnych przysmaków...

Mieszkańcy bawili się znakomicie podczas koncertów. Śpiewali i tańczyli razem z wykonawcami. 

To były rekordowe Dni Sosnowca. Park pękał w szwach.  Każdy znalazł coś dla siebie. Wśród uczestników zostały rozlosowane atrakcyjne nagrody, ufundowane przez sponsorów. 
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Pił kar ska go rącz ka udzie li ła się już nie mal wszyst -
kim. Jed nak nie tyl ko wy da rze nia mi na are nach fran -
cu skie go Eu ro 2016 czło wiek ży je. W so bo tę, 11
czerw ca, spor to wych emo cji nie bra ko wa ło tak że na
bo isku Czar nych So sno wiec przy al. Mi rec kie go,
gdzie ro ze gra ny zo stał mecz po mię dzy dru ży ną sa -
mo rzą dow ców i re pre zen ta cją So sno wiec kie go Szpi -
ta la Miej skie go sp. z o.o. Wy rów na ne i za cię te spo -
tka nie za koń czy ło się zwy cię stwem przed sta wi cie li
służ by zdro wia, któ rzy wy gra li 5:4 (1:1).

Już po raz trze ci pre tek stem do to wa rzy skie go spo -
tka nia na zie lo nej mu ra wie by ła ogól no pol ska ak cja
„Wiel ki Mecz przy ja ciół Pił ki Noż nej – Ra zem wy -
gry wa my z ra kiem pier si”. Or ga ni za to rem wy da rze -
nia, któ re go ce lem nie zmien nie jest za chę ce nie ko -

biet do ba dań mam mo gra ficz nych i sa mo kon tro li
pier si, był za rząd So sno wiec kie go Sto wa rzy sze nia
Ama zo nek „Ży cie”.

– Sta ty stycz nie co 90 mi nut jed na ko bie ta w Pol -
sce umie ra z po wo du ra ka sut ka. Dla te go tak waż -
na jest pro fi lak ty ka po le ga ją ca przede wszyst kim
na wcze snym wy kry ciu u sie bie zmian – po raz ko -
lej ny  prze ko ny wa ła Ja dwi ga Kru pa, prze wod ni czą -
ca so sno wiec kich ama zo nek. – Pa mię taj my, że rak
wcze śnie wy kry ty jest nie mal w 100 pro cen tach ule -
czal ny. Ko bie ty bo ją się ba dać, bo mo że im „coś wy -
kry ją, le piej więc nie wie dzieć”. My ama zon ki, któ -
re wy gra ły śmy z ra kiem, chce my po ka zać ko bie tom,
że war to się ba dać. Ta kie ak cje nam do te go słu żą.
Mu si my za dbać o zwięk sze nie świa do mo ści ko biet

w te ma cie isto ty pro fi lak ty ki i le cze nia ra ka pier -
si – pod kre śla ła.

Pierw sze kop nię cie pił ki wtym ro ku na le ża ło doso -
sno wiec kie go rad ne go Ja na Bo sa ka. Spo tka nie po pro -
wa dził na to miast pierw szo li go wy sę dzia i radny Mi chał
Za jąc. Du że do świad cze nie ar bi tra oka za ło się nie oce -
nio ne, bo ak cje na bo isku to czy ły się w szyb kim tem -
pie, a na past ni cy swo ich sy tu acji do zdo by wa nia go li
po szu ki wa li, ba lan su jąc na gra ni cy spa lo ne go. Osta -
tecz nie, ki bi ce zo ba czy li aż dzie więć efek tow nych go li,
a mecz za koń czył się zwy cię stwem szpi ta la 5:4. Tym
sa mym dru ży nagra ją ca podwo dzą pre ze sa Ar tu ra No -
wa ka zre wan żo wa ła się sa mo rzą dow com zawcze śniej -
sze po raż ki, ale i tym ra zem ze spół pre zy den ta Ar ka -
diu sza Chę ciń skie go po sta wił nie ła twe wa run ki.

– Mecz na praw dę mógł się po do bać. Pa dło wie le
pięk nych go li. Ak cja szyb ko prze no si ła się z jed nej
stro ny bo iska na dru gą. Naj waż niej sze jed nak jest to,
że ak cja wciąż jest kon ty nu owa na i wspól nie mo że -
my pro pa go wać pro fi lak ty kę ba dań pier si – pod su -
mo wa ła Ja dwi ga Kru pa.

Dru ży na So sno wiec kie go Szpi ta la Miej skie go za -
gra ła w skła dzie: Ar tur No wak, Bar tosz Ka sper czyk
(bram karz), Da riusz Du sza, Ma riusz Ko złow -
ski,  An drzej Bro żek,  Da niel Go lec, Adam Czerw,
Ra fał Szy ja, Ma rek Ko zioł,  Woj ciech Ce giel ski, Do -
mi nik Uchnast, Ja kub Uchnast, Se we ryn Zię ba, Pa -
tryk Try bu lec, Mi chał Bahr, Ma riusz No wak,  Ma -
riusz Je zior ny,  Ma te usz Wie czo rek.

Dru ży na sa mo rza dow ców za gra ła w skła dzie:
Ar ka diusz Chę ciń ski, Ra fał Ły dek, Adam Gil,
Bar tosz Gór ski, Paweł Gasik, Krzysz tof Po lacz kie -
wicz, Pa tryk Ja ros, Piotr De ląg, Łu kasz Bu ras, Ad -
rian Ma rzec, Kry stian Ja wień, Ro bert Bal ce row ski,
Ra do sław Suj ka, Da riusz Wro na, Da mian So do.

Ze spo ły z wy so ko ści try bun do pin go wa ło wie lu
pra cow ni ków szpi ta la i sympatyków.

W cza sie spo tka nia chęt ne pa nie wy ko ny wa ły ba -
da nia mam mo gra ficz ne w mam mo bu sie fir my
MED -JO LAN. W cza sie prze rwy wy stą pi ły dziew -
czyn ki z ze spo łu GIM ONE MI NI.

Po me czu na wszyst kich uczest ni ków cze ka ły
kieł ba ski, ka szan ka i chleb ze smal cem.

Spon so rem spo tka nia by ła fir ma wę dli niar ska
Aga ta i Da riusz Sza tan z So snow ca.

Re wanż już za rok!
War to do dać, że Za kład Dia gno sty ki Ob ra zo wej

So sno wiec kie go Szpi ta la Miej skie go sp. z o.o.
w obiek cie przy ul. Ze ga dło wi cza 3 wy ko nu je bez
skie ro wa nia, bez płat ną mam mo gra fię w ra mach
pro gra mu zdro wot ne go NFZ dla ko biet w wie ku 50-
69 lat. red
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Wielki mecz przyjaciół piłki nożnej, czyli razem wygrywamy z rakiem piersi

Warto się badać i walczyć o życie!

7. i 8. sesja Rady Seniorów

Integracja i sportowa rywalizacja 
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Syl wia Ko sman

Pod czas se sji, któ ra od by ła się 4 ma ja,
rad ni -se nio rzy oce ni li swo ją do tych cza -
so wą pra cę oraz po dej mo wa ne dzia ła nia
przez po szcze gól ne ze spo ły. Sku pi li się
przede wszyst kim na omó wie niu i za ła -
twie niu spraw bie żą cych. Se kre tarz Ra -
dy Jan Filipek prze ka zał in for ma cję
na te mat przy go to wań do dru ku ogól no -
miej skie go in for ma to ra dla se nio rów
w So snow cu, w któ rym ma ją zna leźć się
przy dat ne in for ma cje. Z ko lei rad na An -
na Ro ze nau przed sta wi ła in for ma cje
na te mat prze bie gu i wy ni ków za ini cjo -
wa nej przez ra dę se nio rów kwe sty na re -
no wa cję gro bu pierw sze go dy rek to ra Te -
atru Za głę bia w So snow cu – Jó ze fa Pel -
szy ka. Je rzy Kar piń ski, prze wod ni czą cy
Ra dy Se nio rów, przed sta wił in for ma cję
z prze bie gu I Ogól no pol skie go Kon gre -
su Rad Se nio rów, któ ry od był się w Kra -
ko wie. – Głów nym te ma tem, któ ry był
pod no szo ny przez uczest ni ków kon gre -
su z ca łej Pol ski, jest brak środ ków fi nan -
so wych na dzia łal ność Rad Se nio -
rów – mó wi Je rzy Kar piń ski. – W trak cie
kon gre su zo sta ła zgło szo na pod ad re sem
rzą du ini cja ty wa uchwa le nia w bu dże cie
pań stwa okre ślo nej kwo ty środ ków
z prze zna cze niem na dzia łal ność Rad Se -
nio rów – do da je. 

Na po sie dze niu Ra dy Se nio rów
przy ję to tak że re zy gna cję Je rze go Lip -
niew skie go z funk cji prze wod ni czą ce -
go ze spo łu ds. kon tak tu z miesz kań ca -

mi i or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi
oraz z funk cji rzecz ni ka pra so we go.
Na je go miej sce wy bra ny zo stał rad ny
Je rzy Du dek.

W ostat niej, czerw co wej se sji Ra dy
Se nio rów, uczest ni czy ła An na Je dy nak,
za stęp ca pre zy den ta mia sta, któ ra
przed sta wi ła za ło że nia re ali zo wa ne go
przez mia sto pro jek tu do ty czą ce go eko -
lo gii, a prof. Ma rek Ba rań ski, do rad ca

pre zy den ta, prze ka zał in for ma cję, iż
wspól nie z Wy dzia łem Po li ty ki Spo -
łecz nej spo rzą dzo na zo sta ła bi blio gra fia
do ty czą ca przy go to wa nia w przy szło ści
do ku men tu do ty czą ce go po li ty ki se nio -
ral nej w So snow cu i znaj du je się ona
na stro nie in ter ne to wej: se nior 60+,
w za kład ce Ra da Se nio rów.

W ma ju se nio rzy go ści li w So -
snow cu dwu dzie sto oso bo wą gru py se -

nio rów z miast part ner skich So snow -
ca: Ca er phil ly w Wa lii, Les Mu raux
i Ro uba ix we Fran cji oraz Et ter be en
w Bel gii. – Wzię li śmy udział w spo -
tka niach i de ba cie zor ga ni zo wa nej
w So sno wiec kim Par ku Na uko -
wo – Tech no lo gicz nym na te mat „Se -
nior w Eu ro pie XXI wie ku” oraz ple -
ne ro wym tur nie ju wie dzy o wy bit nych
i zna nych po sta ciach zwią za nych

z So snow cem – mó wi Je rzy Kar piń -
ski. – W trak cie z spo tkań roz ma wia -
li śmy tak że na te mat sy tu acji se nio -
rów w róż nych pań stwach. Na szym
go ściom po ka za li śmy nie tyl ko So -
sno wiec, ale tak że atrak cje i za byt ki
Kra ko wa. Wi zy ta se nio rów z miast
part ner skich So snow ca za koń czy ła się
wspól ną im pre zą ta necz ną w Klu bie
Kasz mir, w trak cie któ rej za wią za ło
się wie le zna jo mo ści i przy jaź ni. Ma -
my na dzie ję, że do pro wa dzą do pod -
trzy ma nia wspól nych wię zi oraz przy -
szłych wza jem nych od wie dzin – do -
da je. 

21 ma ja sze ścio oso bo wa eki pa
spor tow ców se nio rów wzię ła udział
w VIII Olim pia dzie Or ga ni za cji Se nio -
ral nych w Ła zach. Reprezentowali
seniorów w czterech dyscyplinach:
pły wa niu, jeź dzie na ro we rze, strze la -
niu z bro ni pneu ma tycz nej, pły wa niu
ka ja kiem. Wprawdzie wrócili
z olimpiady bez medali, ale za to
z ogrom ną daw ką po zy tyw nych emo -
cji, wra żeń i do świad czeń, któ re po -
win ny za owo co wać na ko lej nych za wo -
dach spor to wych w przy szłym ro ku.
Za wod ni kom z So snow ca to wa rzy szy -
ła licz na gru pa sym pa ty ków i ki bi ców,
któ rzy ich ak tyw nie do pin go wa li
i wspie ra li w trak cie ko lej nych kon ku -
ren cji. Olim pia da zgro ma dzi ła pra -
wie 1000 za wod ni ków z ca łej Pol ski
oraz pra wie trzy ra zy wię cej ki bi ców
i przy ja ciół.

Co to był za mecz! Samorządowcy walczyli o każdą piłkę z reprezentacją Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego. 

Radni-seniorzy przyjęli gości z miast partnerskich Sosnowca. 

Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów, wizyta gości z miast partnerskich i olimpiada organizacji senioralnych to główne wydarzenia, w których wzięli udział
sosnowieccy seniorzy. 

Jan Filipek
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Pracodawcy i pracownicy mają wiele możliwości, by promować profilaktykę zdrowotną i zapobiegać utracie zdrowia

Dobrodziejstwa medycyny pracy 

Lek. med. grzegorz mendrek,
specjalista chirurgii ogólnej,
przedstawia zagadnienia z zakresu
medycyny pracy. 

We współ cze snych cza sach, mo że my
stwier dzić dość ogól nie, iż ist nie je po -
wszech ny do stęp do me dy cy ny – ma my
gdzie się le czyć, osią gal ne są no wo cze sne
for my te ra pii, no wo cze sne le ki iwciąż udo -
sko na la na jest apa ra tu ra me dycz na. Co
dosys te mu opie ki zdro wot nej, co praw da,
wciąż moż na mieć za strze że nia, ale też
nie spo sób nie za uwa żyć ogrom ne go po -
stę pu w cią gu ostat nich kil ku na stu lat,
prze kła da ją ce go się bez po śred nio na ja -
kość i dłu gość na sze go ży cia. Wszyst ko to
jest nie zwy kle istot ne w mo men cie, kie dy
do świad czy li śmy cho ro by. Ale co w sy tu -

acji, kie dy o cho ro bie nie wie my? Al bo jak
w ogó le mi ni ma li zo wać ry zy ka zwią za ne
z na szy mi za cho wa nia mi, śro do wi skiem
i ob cią że nia mi  w pra cy czy w naj bliż szym
oto cze niu? No iosta tecz nie, ja kie dzia ła nia
po win ny na uczyć nas po staw proz dro wot -
nych? Dla te go wła śnie wśród na uk ozdro -
wiu, co raz więk sza uwa ga kie ro wa na jest
w stro nę pro fi lak ty ki i za po bie ga nia scho -
rze niom oraz ura zom. Oka zu je się bo -
wiem, że dla każ de go z za in te re so wa -
nych: jed nost ki, ro dzi ny, pra co daw cy, pań -
stwa jest to ko rzyst niej sze przede wszyst -
kim pod wzglę dem zdro wot nym, ale
i kosz tów funk cjo no wa nia sys te mu opie ki
me dycz nej czy kosz tów spo łecz nych. 

W ni niej szym ar ty ku le chciał bym po -
zo stać przy kwe stiach pro fi lak ty ki, a do -
kład niej za wę zić go do jed ne go z ob sza -
rów – me dy cy ny pra cy. Zaj mu je się ona
w za sa dzie ludź mi zdro wy mi. W du żym
uprosz cze niu orze ka o przy dat no ści
do pra cy na po szcze gól nych sta no wi -
skach i dzia łal no ści w po szcze gól nych
za wo dach. Do ko nu je rów nież oce ny
wpły wu wa run ków pra cy na zdro wie
czło wie ka. Te za da nia to trzon me dy cy -
ny pra cy. To jed nak nie wszyst ko. Czę -
ścią jej funk cjo no wa nia jest tak że pro -
mo cja zdro wia i za po bie ga nie scho rze -
niom wy ni ka ją cym przede wszyst kim
z ak tyw no ści za wo do wej. 

Po za na uko wy mi za in te re so wa nia mi
te go dzia łu me dy cy ny, z po mo cą pra -

cow ni kom i pra co daw com przy cho dzi
pol skie pra wo daw stwo. Wska zu je ono
na za da nia służ by me dy cy ny pra cy, kto
wi nien zo stać ob ję ty jej nad zo rem
i na kim spo czy wa obo wią zek ob ję cia za -
trud nio nych pro fi lak tycz ną opie ką zdro -
wot ną. Cza sa mi na wet bar dzo pre cy zyj -
nie wy mie nio ne są gru py za wo dów czy
za gro żeń i ob li ga to ryj ne dla nich ro dza je
ba dań – dla przy kła du wy mie nić moż -
na choć by za wo do wych kie row ców. 

Pra co daw cy i pra cow ni cy do dys po zy -
cji ma ją ogrom moż li wo ści, je śli cho dzi
o za kres oce ny zdro wia i za po bie ga nie je -
go utra cie. Re ali zo wać moż na je po przez
kon sul ta cje le ka rzy spe cja li stów (me dy -
cy ny pra cy i naj czę ściej spo ty ka nych oto -
la ryn go lo ga, neu ro lo ga i oku li stę), współ -
pra cę z pie lę gniar ka mi, ba da nia psy cho -
lo gicz ne, ba da nia dia gno stycz ne i la bo ra -
to ryj ne. War to pod kre ślić, że cię żar opie -
ki pro fi lak tycz nej spo czy wa przede
wszyst kim na pra co daw cy, czy szko le,
w któ rej ucznio wie/stu den ci od by wa ją
np. prak ty ki. Nie ba ga tel ne jed nak jest też
tu taj za an ga żo wa nie w pro ces sa me go
pra cow ni ka – w koń cu to tyl ko od je go
na sta wie nia i zdol no ści do zmia ny za le ży
kon ty nu acja le cze nia, w przy pad ku nie -
pra wi dło wo ści lub mo dy fi ka cja wła snych
za cho wań. Nie mniej opie ką wi nien być
bez wa run ko wo ob ję ty każ dy za trud nio ny
na pod sta wie umo wy o pra cę, po zo sta ją -
cy w sto sun ku służ bo wym, wspo mnia ni

już kan dy da ci do szkół, gdzie wy stę pu ją
czyn ni ki szko dli we w trak cie na uki i pra -
cu ją cy więź nio wie. Kosz ty ba dań i kon -
sul ta cji po no szo ne są przez za kład pra cy.
W tym miej scu po win no się też wspo -
mnieć sło wem o oso bach za trud nio nych
na pod sta wie tzw. umo wy -zle ce nia.
Z uwa gi na okres wa ka cyj ny i chęt nie po -
dej mo wa ne pra ce se zo no we, do brze
wie dzieć, iż zgod nie z opi nią Pań stwo wej
In spek cji Pra cy (GNP/426/4560-
364/07/PE), je śli ro dzaj wy ko ny wa nych
za dań, stwier dzo ne za gro że nia są tak
znacz ne, aby do pra cy do pusz czo ne by ły
oso by ma ją ce od po wied ni stan zdro wia
i prze szko lo ne pod ką tem bhp, pra co -
daw ca mo że wy ma gać od zle ce nio bior cy
pod da nia się ba da niu le kar skie mu lub
szko le niu bhp.

Ja kie za tem dzia ła nia mo gą przed się -
wziąć za kła dy pra cy, za rów no sa mo dziel -
nie, jak i we spół ze służ bą me dy cy ny pra -
cy? Oto kil ka przy kła dów: okre ślo na po li -
ty ka za rzą dza nia BHP; usu wa nie stwier -
dzo nych nie pra wi dło wo ści na sta no wi -
skach pra cy; za an ga żo wa nie pra cow ni -
ków w pro ce sy zwią za ne z po pra wą bez -
piecz nych wa run ków pra cy; two rze nie ja -
snych i czy tel nych stan dar dów pra cy i za -
rzą dza nia; szko le nia do ty czą ce or ga ni za -
cji pra cy, za rzą dza nia, itp.; po pra wa śro -
do wi ska pra cy, mi ni ma li za cja czyn ni ków
ry zy ka; edu ka cja zdro wot na i pro gra my
pro fi lak tycz ne; wspie ra nie ak tyw no ści fi -

zycz nej; roz bu do wa ny pa kiet ba dań,
w tym w trak cie ba dań wstęp nych i okre -
so wych; udział w dzia ła niach ze wnętrz -
nych, np. pro gra my pro mo cji zdro wia or -
ga ni zo wa ne przez mia sta.

Dzię ki moż li wo ści okre śle nia pa ra me -
trów zdro wia, na przy kład po przez ba da -
nia, czę sto na wet te pod sta wo we jak po -
ziom cu kru, cho le ste ro lu, EKG czy RTG
płuc, nie rzad ko uda je się nam do wie dzieć
o cho ro bach we wcze snej fa zie i po przez
to pod jąć szyb kie, sku tecz ne le cze nie. Re -
ali zu jąc dzia ła nia edu ka cyj ne i pro fi lak -
tycz ne, za po śred nic twem me dy cy ny pra -
cy, zy skać moż na do stęp do wie dzy z róż -
nych ob sza rów czy też przed sta wi cie li
wie lu in nych spe cja li za cji: die te ty ków, fi -
zjo te ra peu tów, chi rur gów, na któ rych jest
ak tu al nie za po trze bo wa nie.

Ba zu jąc na wła snym do świad cze niu,
mo gę po twier dzić, iż oso by tra fia ją ce
do mnie na kon sul ta cje, za zna cza ją, że
ba da nia okre so we są dla nich bar dzo
czę sto je dy ną oka zją do spraw dze nia
sta nu swo je go zdro wia. Zaś co do pra -
co daw ców, to choć wciąż na le ży to
do rzad ko ści, co raz czę ściej ma ją świa -
do mość, że zdro wy, spraw ny i do świad -
czo ny pra cow nik jest bez cen ny dla każ -
dej fir my. Dla te go w Po rad ni Me dy cy ny
Pra cy So sno wiec kie go Szpi ta la Miej -
skie go je ste śmy bar dzo otwar ci na te -
go ro dza ju po dej ście i chęt nie wspie ra -
my ini cja ty wy proz dro wot ne przed się -

bior ców, ma jąc na wzglę dzie przy świe -
ca ją cą te mu mi sję.

Ko rzy ści, ja kie z opi sy wa nej ak tyw no -
ści wy no szą pra co daw cy, są dość pro ste
do zde fi nio wa nia. Z ca łą pew no ścią wy -
mie nić tu mo że my oszczęd no ści fi nan so -
we (mniej sza ab sen cja cho ro bo wa,
mniej wy pad ków przy pra cy, kosz tów
ada pta cji no we go per so ne lu, prze sto jów
czy błę dów w pro duk cji, etc.); roz wój per -
so ne lu i je go za an ga żo wa nie, iden ty fi ka -
cję z za kła dem pra cy; roz wój re la cji we -
wnętrz nych czy wresz cie wzglę dy mar -
ke tin go we i zwią za ne z wi ze run kiem.

Na za koń cze nie chciał bym go rą co
za chę cić wszyst kich do pod ję cia dzia -
łań zmie rza ją cych do za po bie ga nia, aby
unik nąć le cze nia. Je stem prze ko na ny,
że wspól nie pod ję ty wy si łek przy nie sie
wy mier ne i za uwa żal ne ko rzy ści dla
każ dej ze stron na li nii pra co daw -
ca – pra cow nik – spo łe czeń stwo. 

gRzegoRz meNDRek – lekarz
medycyny pracy, specjalista
chirurgii ogólnej. kwestiami
profilaktyki zdrowotnej w
zakładach pracy zajmuje się od 30
lat. zawodowo związany z
Sosnowieckim Szpitalem miejskim
Sp. z o.o., gdzie udziela porad w
Poradni medycyny Pracy i kieruje
działalnością Bloku operacyjnego. 

reklama

reklama

reklama

ar
c 

So
sn

ow
ie

ck
i S

zp
ita

l M
ie

js
ki

 S
p.

 z
 o

.o
. 



lipiec 2016 nr 714

HISTORIA

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Pierw szym spor tow cem z na sze go re -
gio nu, któ ry wy star to wał na let niej olim -
pia dzie, był uro dzo ny w Bę dzi nie -Ma ło -
bą dzu lek ko atle ta i szer mierz Wła dy -
sław Do bro wol ski, któ ry trzy krot nie brał
udział w igrzy skach olim pij skich.
W 1924 r. w Pa ry żu wy star to wał w bie -
gu na 100 m i z cza sem 11,05 s za jął pią -
te miej sce w eli mi na cjach. Na ko lej ną
olim pia dę Do bro wol ski po je chał osiem
lat póź niej. W 1932 ro ku w Los An ge les
z A. Pa pee, L. Lu bi czem -Ny czem, W.
Seg dą i M. Su skim oraz D. Frie dri chem
do tarł do pół fi na łu tur nie ju dru ży no we -
go w sza bli. Osta tecz nie Po la cy się gnę li
po brą zo wy me dal, a tym sa mym Do -
bro wol ski zo stał pierw szym spor tow -
cem z na sze go re gio nu, któ ry sta nął
na olim pij skim „pu dle”. O krok od dru -
gie go me da lu Do bro wol ski był czte ry
la ta póź niej w Ber li nie. Osta tecz nie
wraz z ko le ga mi z dru ży ny wy wal czył
w tur nie ju sza bli stów czwar te miej sce.

Przed woj ną udział w igrzy skach wzię -
li rów nież in ni za wod ni cy z Za głę bia.
Uro dzo ny w Dą bro wie Gór ni czej lek ko -
atle ta Je rzy Pław czyk w Los An ge les
w kon kur sie sko ku wzwyż za jął siód me
miej sce, a czte ry la ta póź niej był dzie wią -
ty w dzie się cio bo ju. W igrzy skach w Ber -
li nie w 1936 r. w kon ku ren cji ka ra bin ka
spor to we go kbk – od le głość 50 me -
trów – 40 miej sce za jął Jan Wrzo sek.

Na medal, wywalczony w
igrzyskach przez Zagłębiaków,
czekamy już... 40 lat. Liczymy, że
złą passę przerwie Marta Puda. 

Na pierw sze po woj nie igrzy ska do Lon -
dy nu nie po je chał nikt z na szych przed sta -
wi cie li, ale już czte ry la ta póź niej w Hel -
sin kach mie li śmy swo je go re pre zen tan ta.
Uro dzo ny w Cze la dzi, Hen ryk Gra bow -
ski, w sko ku w dal z wy ni kiem 6,77 za -
koń czył zma ga nia na run dzie eli mi na cyj -
nej. Na ko lej nych igrzy skach ro ze gra nych
w Mel bo ur ne Gra bow ski po now nie wy -
star to wał i tym ra zem był to start o nie bo
lep szy. W eli mi na cjach sko czył na od le -
głość 7,52 i bez pro ble mów za kwa li fi ko -
wał się do fi na łu. W de cy du ją cej roz gryw -
ce tak da le ko już jed nak nie sko czył i osta -
tecz nie za jął 10 miej sce.

Pod czas igrzysk w Rzy mie w 1960 r.
Za głę bie re pre zen to wa ło trzech za wod ni -
ków. Na rin gu po ja wił się uro dzo ny w Za -
wier ciu, ale bro nią cy barw ŁTS Ła bę dy,
pię ściarz Wła dy sław Ję drze jow ski. Od -
padł jed nak z tur nie ju po pierw szej prze -
gra nej wal ce. Ko larz Za głę bia ka Bę dzin
Bo gu sław For nal czyk był 11 in dy wi du -
al nie oraz 10 w wy ści gu dru ży no wym.
Grał tak że pił karz Sta ni sław Ha cho rek.

Wy cho wa nek CKS -u Cze ladź pod czas
olim pia dy był za wod ni kiem Gwar dii
War sza wa. Po dob nie jak ko le dzy z dru -
ży ny, tam te go wy stę pu nie wspo mi nał
jed nak zbyt do brze. Na sza re pre zen ta cja
za koń czy ła zma ga nia na fa zie gru po wej
po wy gra nej 6:1 z Tu ne zją i po raż -
kach 1:2 z Da nią i 0:2 z Ar gen ty ną.

Czte ry la ta póź niej do To kio po now nie
po je cha ła trój ka spor tow ców z na sze go
re gio nu. Naj wię cej po wo dów do ra do ści
mia ła so sno wi czan ka Kry sty na Czaj kow -
ska. Za wod nicz ka Ko le ja rza Ka to wi ce
wraz z ko le żan ka mi się gnę ła po brą zo wy
me dal w tur nie ju siat ka rek. Czaj kow ska
po brąz się gnę ła tak że czte ry la ta póź niej
na olim pia dzie w Mek sy ku.

Rok 1976 przeszedł do historii.
Wojciech Rudy wrócił z igrzysk
ze srebrnym medalem,
a absolutne zwycięstwo
fetowali zawodnicy Płomienia
Milowice. 

Na rin gu w To kio po now nie po ja wił się
Ję drze jow ski, ale znów za koń czył swój
udział na fa zie eli mi na cyj nej. De biut
na igrzy skach za li czył z ko lei Jó zef Za -
pędz ki, któ ry bły snąć kla są miał do pie -
ro pod czas ko lej nej olim pia dy…

W Mek sy ku uro dzo ny w Ka zi mie ro wi -
cach ko ło Za wier cia Za pędz ki, wów czas za -
wod nik Ślą ska Wro cław, wy wal czył zło ty
me dal wstrze la niu zpi sto le tu – od le głość25
me trów. Za pędz ki swój wy czyn po wtó rzył
tak że czte ry la ta póź niej w Mo na chium.
Wów czas tak że zdo był zło ty me dal. Osią -
gnię cia Za pędz kie go to naj więk szy jak do -
tych czas suk ces od nie sio ny na igrzy skach
olim pij skich przez za wod ni ka  z Za głę bia.
War to wspo mnieć, że Za pędz ki wziął jesz -
cze udział w igrzy skach w Montrealu
w1976 r. i czte ry la ta póź niej wMoskwie.

Po nad to w Mek sy ku wy star to wał dys -
ko bol Le szek Gaj dziń ski z Dą bro wy
Gór ni czej – od padł w eli mi na cjach oraz
za pa śnik GKS Dą bro wa Gór ni cza Ta de -
usz Go dyń, któ ry wal czył za rów no
w sty lu kla sycz nym, jak i wol nym, ale
bez suk ce sów.

W Mo na chium oprócz zło te go me da -
lu Za pędz kie go zło to przy wiózł zna ko -
mi ty pił karz Za głę bia So sno wiec An drzej
Ja ro sik. Sło wo wy wal czył uży te jest jed -
nak na wy rost. Ja ro sik był co praw da
w ka drze Ka zi mie rza Gór skie go, ale nie
wy stą pił w żad nym me czu, a co wię cej,
stał się bo ha te rem skan da lu. Ja ro sik sta -
nął przed szan są olim pij skie go de biu tu,
ale w me czu z ZSRR przy sta nie 0: 1 od -
mó wił wej ścia na plac gry. Rzu cił tyl ko
w stro nę tre ne ra, że te raz to on nie wcho -
dzi. W ta ki spo sób za de mon stro wał swo -
ją fru stra cję wy ni ka ją cą z ro li re zer wo we -

go. Tre ner Gór ski nie wdał się wów czas
w po le mi ki z Ja ro si kiem, tyl ko na bo isko
posłał Zyg fry da Szoł ty si ka. Kie szon ko -
wy pił karz Gór ni ka Za brze z szan sy sko -
rzy stał i strze lił de cy du ją cą jak się po tem
oka za ło bram kę, któ ra da ła bia ło -czer wo -
nym wy gra ną 2: 1. Pierw sze go go la dla
Pol ski zdo był Kazimierz Deyna.

Więk szy udział w zdo by ciu me da lu,
wy wal czo ne go przez pol ską dru ży nę,
miał in ny pił karz Za głę bia So sno wiec.
W Montrealu wy stą pił Woj ciech Ru dy,
któ ry wraz z ko le ga mi z ze spo łu wy wal -
czył sre bro po po raż ce w fi na le im pre zy
z NRD 1: 3. Wów czas wy nik ten przy ję -
to nie mal ja ko klę skę, a po tur nie ju fi na -
ło wym z ka drą roz stał się le gen dar ny
tre ner Gór ski.

Ru dy cie szył się w Kanadzie ze sre -
bra, a czwór ka za wod ni ków Pło mie nia
Mi lo wi ce fe to wa ła wy gra ną w fi na le
siat kar skich zma gań. Na po dium sta nę li
wów czas Ry szard Bo sek, Wie sław Gaw -
łow ski, Wło dzi mierz Sa dal ski oraz Zbi -
gniew Za rzyc ki. Triumf siat ka rzy to za -
ra zem ostat nie me da le dla na szych spor -
tow ców. Cóż, na me dal w igrzy skach
cze ka my już więc 40 lat…

W Mo skwie   po za wspo mnia nym
wcze śniej Za pędz kim wy stą pi li ko szy -
ka rze Za głę bia Ju styn Wę glorz i Da riusz
Fragsz tajn oraz siat karz Pło mie nia Mi -
lo wi ce Le szek Mo len da, ale star ty te nie
za koń czy ły się me da lo wym do rob kiem.

Na ko lej ny start na sze go przed sta wi cie -
la mu sie li śmy cze kać aż 16 lat. W 1996 r.
do Atlan ty po je chał sza bli sta MO SiR So -
sno wiec, nie ży ją cy już, nie ste ty, bę dzi -
nia nin Ra fał Sznaj der. W de biu cie był
o krok od wy wal cze nia me da lu, ale w tur -
nie ju dru ży no wym za jął naj gor sze dla
spor tow ca – czwar te miej sce. In dy wi du -
al nie tak że za pre zen to wał się bar dzo do -
brze, koń cząc zma ga nia na 7 miej scu.

Czte ry la ta póź niej w Syd ney już tak
do brze nie by ło. In dy wi du al nie Sznaj der
był 22, a wraz z dru ży ną za koń czył zma -
ga nia na 7 miej scu. Za rów no w Atlan cie,
jak i w Syd ney, Sznaj der był na szym je -
dy nym przed sta wi cie lem. Po dob nie
rzecz się mia ła w Ate nach, gdzie Sznaj -
der po raz trze ci wal czył o olim pij skie
„pu dło”. Nie ste ty, tak że i tym ra zem me -
dal po zo stał w sfe rze ma rzeń. Nasz zna -
ko mi ty sza bli sta za koń czył udział na 14
miej scu w tur nie ju in dy wi du al nym. 

Ten sam wy nik czte ry la ta póź niej po -
wtó rzył Mar cin Ko niusz, so sno wi cza -
nin, by ły ko le ga Sznaj de ra z MO SiR -
-u So sno wiec, któ ry w Pe ki nie re pre zen -
to wał bar wy AZS AWF Ka to wi ce. 

W Lon dy nie pod czas po przed nich
igrzysk nie mie li śmy swo je go przed sta -
wi cie la. W Rio re pre zen to wać nas bę -
dzie wspo mnia na na wstępie Mar ta Pu -
da. Weź mie udział w tur nie ju dru ży no -
wym sza bli stek. Trzy ma my kciu ki!

Sosnowiczanie i Zagłębiacy w olimpijskich zmaganiach

Zagłębiowski ślad w letnich
igrzyskach olimpijskich
5 sierpnia rozpoczną się XXXI Letnie Igrzyska Olimpijskie. Wiemy już, że nasz region podczas olimpiady będzie reprezentowała będzinianka Marta Puda, na
co dzień szablistka TMS Zagłębie Sosnowiec. Więcej informacji o jej starcie na stronie sportowej wakacyjnego wydania „Kuriera Miejskiego”. Na stronie
historycznej postanowiliśmy powspominać i przypomnieć tych, którzy reprezentowali nie tylko Sosnowiec, ale Zagłębie Dąbrowskie podczas letnich igrzysk.
A jest co wspominać, bo choć w ostatnich latach nasi sportowy w symboliczny sposób reprezentują nasz region na najważniejszej imprezie, to były lata, gdy
sięgaliśmy po najwyższe laury i medale.

Wojciech Rudy, broniąc barw Zagłębia Sosnowiec, rozegrał w biało-
czerwonych barwach prawie 40 spotkań. W swoim dorobku ma także
występy na Igrzyskach Olimpijskich. W 1976 roku w Montrealu zdobył
z kolegami z drużyny srebrny medal.

Józef Zapędzki brał udział w olimpiadach aż czterokrotnie. Ma na
swoim koncie dwa olimpijskie złota. Z grona zagłębiowskich
reprezentantów to najlepszy dorobek.

Rafał Sznajder jako szablista MOSiR Sosnowiec trzykrotnie
reprezentował region podczas IO. Najbliżej medalu był w Atlancie.
W turnieju drużynowym zajął wówczas 4 miejsce.
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Krzysz tof Po lacz kie wicz

Oprócz Pu dy do Rio po ja dą Alek -
san dra So cha, Mał go rza ta Ko za -
czuk (obie AZS AWF War sza wa)
i Bo gna Jóź wiak (OŚ AZS Po -
znań). W za wo dach in dy wi du al -
nych Pol skę bę dą re pre zen to wać
So cha, któ ra po raz czwar ty wy -
stą pi w igrzy skach, Ko za czuk
i Jóź wiak. Pu da zo sta nie zgło szo -
na do tur nie ju dru ży no we go,
w któ rym ry wal ka mi bia ło -czer -
wo nych w ćwierć fi na le bę dą
Ame ry kan ki bądź Fran cuz ki,
o czym zde cy du je lo so wa nie.

– De cy du ją cy wpływ na wy -
bór czwar tej za wod nicz ki do ze -
spo łu mia ły sta ty sty ki z wy stę pów
w la tach 2013-16. Mar ta Pu da
do brze spi sy wa ła się me czach
dru ży no wych, mia ła po zy tyw ne
wskaź ni ki w wal kach z po ten cjal -
ny mi pierw szy mi prze ciw nicz ka -
mi, stąd ta ka de cy zja za rzą du
związ ku – po wie dział dy rek tor
ge ne ral ny PZS Ja cek Słup ski. 

– To dla mnie wiel kie wy róż -
nie nie i speł nie nie dzie cię cych
ma rzeń. Ja dę na upra gnio ne
igrzy ska, tam gdzie chce po je -
chać każ dy spor to wiec. Cóż, te -
raz trze ba za cząć ma rzyć o me -
da lu olim pij skim – mó wi
z uśmie chem Pu da.

Pro wa dzo na przez tre ne ra
Nor ber ta Ja sko ta ka dra sza bli stek
do tur nie ju olim pij skie go przy go -
to wy wać się bę dzie w Wał czu,
Spa le i Wła dy sła wo wie. 28 lip ca
od le ci do Bra zy lii.

– Olim pij ski tur niej in dy wi du -
al ny za pla no wa no na 8 sierp nia,
a dru ży no wy od bę dzie się pięć
dni póź niej, 13 sierp nia. Roz pie ra
nas du ma, pra ca wy ko na na przez
la ta przy no si efek ty. Cóż, te raz
po zo sta je nam trzy mać kciu ki
za na szą dru ży nę, za Mar tę i ży -
czyć dziew czy nom po wo dze -
nia – pod kre śla Krzysz tof Wą tor,
klu bo wy tre ner po cho dzą cej z Bę -
dzi na za wod nicz ki so sno wiec kie -
go klu bu.

Tym sa mym Pu da przej dzie
do hi sto rii ja ko pierw sza sza -
blist ka, któ ra bę dzie re pre zen to -
wać klu bu szer mier czy z So -
snow ca na igrzy skach olim pij -
skich. Do tej po ry na IO mie li -
śmy na szych przed sta wi cie li.
Le gen da za głę biow skiej sza bli,
Ra fał Sznaj der ja ko za wod nik
MO SiR So sno wiec, wy stą pił
na trzech olim pia dach. W 1996
r. w Atlan cie był 7 in dy wi du al -
nie i 4 z dru ży ną, w 2000 r.
w Syd ney za jął 22 miej sce

w tur nie ju in dy wi du al nym i 7
w dru ży nie, z ko lei w 2004 r.
w Ate nach w zma ga niach in dy -
wi du al nych za jął 14 miej sce.
Czte ry la ta póź niej na igrzy -
skach do Pe ki nu po je chał so sno -
wi cza nin Mar cin Ko niusz, któ -
ry re pre zen to wał wów czas bar -
wy AZS AWF Ka to wi ce. In dy -
wi du al ne zma ga nia ukoń czył
na 14 miej scu.

Po ni żej pre zen tu je my wy ni ki
osią gnię te przez Mar tę w bie żą -
cym se zo nie. 

Szablistka TMS Zagłębie wystąpi na igrzyskach

Marta jedzie do Rio!
Sosnowiecki klub będzie miał swoją reprezentantkę na zbliżających się wielkimi krokami Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. Na olimpiadę jedzie
szablistka TMS Zagłębie Sosnowiec Marta Puda, która w Brazylii wystąpi w turnieju drużynowym. 

mARtA PuDA – SezoN 2015/2016

• XXViii Letnia uniwersjada w gwanju (korea Południowa) – 3. miejsce
indywidualnie,

• Puchar Świata w Seulu (korea Południowa) – 19. miejsce
indywidualnie,

• Puchar Świata w Atenach (grecja) – 22. miejsce indywidualnie,
• mistrzostwa Polski w Warszawie – 3. miejsce indywidualnie,
• Puchar Świata w caracas (Wenezuela) – 3. miejsce drużynowo,
• Puchar Świata w foshan (chiny) – 3. miejsce drużynowo,
• Puchar Świata Sint Niklaas (Belgia) – 5. miejsce drużynowo.
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18 czerw ca 2016 r. w so sno wiec -
kiej ha li wi do wi sko wo -spor to wej
MO SiR przy ul. Że rom skie go
od by ły się za wo dy or ga ni zo wa ne
przez So sno wiec ki Klub Ka ra te
Ky oku shin. Pa tro nat honorowy
nad tur nie jem ob jął pre zy dent
Ar ka diusz Chę ciń ski.

– Do na sze go mia sta przy je -
cha ła po nad set ka adep tów ka ra -
te z dzie wię ciu róż nych klu bów.
W ka te go rii ku mi te wy stą pi -
ło 84, a w ka ta 53 za wod ni ków.
Za wo dy od by wa ły się w ka te go -
riach od dzie ci aż do ka te go rii
Ma sters. Za wod ni cy z na sze go

klu bu za ję li 2 miej sce w kla sy fi -
ka cji dru ży no wej. Po ziom był
wy so ki, a ry wa li za cja za cie -
kła – po wie dział Eu ge niusz Da -
dzi bug z so sno wiec kie go Klu bu
Ka ra te Ky oku shin.

Kil ka dni po tem so sno wiec cy
ka ra te cy w swo jej sie dzi bie uro -

czy ście za koń czy li se -
zon 2015/2016. – Tra dy cyj nie
już w ro dzin nej at mos fe rze pod -
su mo wa li śmy to, co wy da rzy ło
się w mi nio nym se zo nie, uho no -
ro wa li śmy na szych me da li stów,
po dzię ko wa li śmy tym, bez któ -
rych sek cja nie dzia ła ła by tak

pręż nie, wrę czy li śmy cer ty fi ka ty
wszyst kim tym, któ rzy zda wa li
na ko lej ne szcze ble. Cie szę się,
że jest nas tak du żo, że ca ły czas
przy by wa no wych adep tów.
W wa ka cje klub tak że dzia ła, za -
pra szam do na szej sie dzi by
przy ul. An der sa. Jak co ro ku
dzia łać bę dzie let nia Aka de mia
Ka ra te. Szcze gó ły na na szej stro -
nie: www.ky oku shin kai.pl. – za -
chę ca shi han Da dzi bug.

Po ni żej wy ni ki osią gnię te
przez so sno wiec kich ka ra te ków
pod czas tur nie ju o Pu char Pre zy -
den ta So snow ca.
ka te go ria kata:
1 miej sce: Va nes sa Goj. 
2 miej sce: Es te ra Ży ła, Mar cin

Błasz czyk, Mar cel Rudz ki,
Flo ren ty na Da dzi bug. 

3 miej sce: Ka ro li na Tar nas,
Fran ci szek Wi tek, Pa tryk Kró -
li kow ski.

ka te go ria ku mi te:
1 miej sce: Fi lip Szcze pań ski,

Da wid Dwo rak, Krzysz tof
Bia łas, Ro bert Tu łak. 

2 miej sce: Ka ri na Mu siał, Ma te -
usz Mro żek, Ma te usz Ga łąz ka,
Łu kasz Ma dej, Syl we ster Ser -
wat ka.

3 miej sce: Eli za Pią tek, Ole na Ta -
cza ła, Oli wia Za sa da, Eli -
za Wy rwas, Es te ra Ży ła, Va nes -
sa Goj, Alek san der Du dziń ski,
Oli wier Ka szu ba, Fran ci szek
Wi tek, Ben ja min Sta chu ra, Pa -
tryk Kró li kow ski, Igor Uchnast,
Ma te usz Ja nik, Mar cin Błasz -
czyk, Prze my sław Fa ry na, Da -
riusz Szo ta, Ra fał Łój. KP

Walczyli o Pu char Pre zy den ta i uro czy ście za koń czy li se zon

Marta Puda wraz z klubowym trenerem, z którym pracuje
od początku przygody z szermierką, Krzysztofem Wątorem.

Karatecy sosnowieckiego klubu podsumowali sezon 2015/2016.

Świet ny start na szych za wod ni ków pod -
czas Mi strzo stwa Pol ski Mło dzi ków
w sza bli dziew cząt i chłop ców. Na plan -
szach w Ko ni nie w tur nie ju dru ży no -
wym dziew cząt po zło to się gnę ła eki pa
TMS Za głę bie, a w ry wa li za cji chłop -
ców na naj wyż szym stop niu po dium
sta nął ze spół Za głę biow skie go Klu bu
Szer mier cze go.

Po mi strzow ski ty tuł wśród dziew -
cząt się gnę ła dru ży na w skła dzie: Mał -
go rza ta No wic ka, Pau li na Po ra da, Zu -
zan na Po ra da i Klau dia Ko zieł. W fi na -
le za wo dów za wod nicz ki TMS
po ko na ły UKS 13 Bia ły stok 36: 34. Re -
we la cyj nie bi ły się tak że za wod nicz ki
dru giej dru ży ny TMS, któ re w po je dyn -
ku o brą zo wy me dal po ko na ły 36: 33
AZS AWF War sza wa. So sno wi czan ki
wy stą pi ły w skła dzie: Ewa Za jąc, Zu -
zan na Len kie wicz, Zu zan na Świerc,
Wik to ria Zię bacz. W su mie do ry wa li -
za cji przy stą pi ło pięt na ście dru żyn.
Tak że w ry wa li za cji in dy wi du al nej

mie li śmy po wo dy do ra do ści. W fi na le
zma gań wy stą pi ła Ju lia Cie ślar, któ ra
w wal ce o zło to ule gła Rok sa nie Bar -
tosz z Dra go na Łódź 9: 12 i osta tecz nie
za ję ła dru gie miej sce i zdo by ła srebr ny
me dal MP. 5 miej sce za ję ła Ewa Za -
jąc, 6 miej sce Mał go rza ta No wic ka, a 7
Pau li na Po ra da – wszyst kie TMS Za -
głę bie So sno wiec. W su mie w tur nie ju
in dy wi du al nym wy star to wa ło 78 za -
wod ni czek.

Wśród chłop ców ty tuł mi strzow ski
wy wal czył ze spół Za głę biow skie go
Klu bu Szer mier cze go, któ ry w fi na le
po ko nał eki pę Pa ła cu Mło dzie ży Ka to -
wi ce 36: 34. ZKSz wy stą pił w skła dzie:
Fi lip Pa chla, Da wid Ko peć, Oskar Pe -
liń ski oraz Kac per Za bie gła. Do ry wa -
li za cji wśród chłop ców przy stą pi ło 16
dru żyn. W tur nie ju in dy wi du al nym
chłop ców 6 miej sce za jął Fi lip Pa chla
z Za głę biow skie go Klu bu Szer mier cze -
go. W za wo dach wy star to wa ło 77 za -
wod ni ków. KP

Zna my lau re atów gło so wa nie in ter nau -
tów w Ple bi scy cie  „Spor to wiec Ro -
ku 2015”, „Spor to wa Na dzie ja Ro -
ku 2015” oraz „Tre ner Ro ku 2015” or -
ga ni zo wa ne go przez so sno wiec ki
MO SiR.

Spor tow cem ro ku in ter nau ci wy bra -
li pił ka rza Za głę bia So sno wiec Se ba -
stia na Dud ka, spor to wą na dzie ją zo sta -
ła Va nes sa Goj, za wod nicz ka So sno -
wiec kie go Klu bu Ka ra te Ky oku shin,
a tre ne rem wy bra no To ma sza Do mi ni -
ka, szko le niow ca sza bli stów Za głę -
biow skie go Klu bu Szer mier cze -
go. – Gło su ją cy od da wa li gło sy
na spor tow ców oraz tre ne rów, któ rzy
w 2015 ro ku osią gnę li wy so kie wy ni ki
spor to we, a tym sa mym przy czy ni li się
do roz sła wie nia mia sta So snow ca
na kra jo wych i mię dzy na ro do wych are -
nach spor to wych – pod su mo wał Ra fał
Ły dek, dy rek tor MOSiR-u. KP

Młodzi szabliści z Sosnowca z medalami Dudek, Goj i Dominik
wyróżnieni

Nowy trener, nowy zespół
Me czem wy jaz do wym z Choj ni czan ką
Choj ni ce w ostat ni week end lip ca pił ka rze
I -li go we go Za głę bia roz pocz ną zma ga nia
se zo nu 2016/2017. Ty dzień wcze śniej
w I run dzie roz gry wek Pu cha ru Pol ski so -
sno wi cza nie za gra ją ze zwy cięz cą pa ry
Nad wi ślan Gó ra – Le gio no via Le gio no wo.
Wów czas na tre ner skiej ław ce za de biu tu je
Ja cek Ma gie ra. No wy bę dzie tak że ze spół,
bo w ka drze szy ku ją się spo re zmia ny.

W klu bie nie ma już Ja ku ba Ara ka,
któ ry prze niósł się do Ru chu Cho rzów.
Łu kasz So ło wie ja z ko lei zo stał za wod ni -
kiem Ja giel lo nii Bia ły stok. Klub po dzię -
ko wał z ko lei Buł ga ro wi Dy mi ta ro wi We -
za ło wo wi oraz nie prze dłu żył wy ga sa ją -
cych umów z Grze go rzem Fon fa rą
i Mat ko Per di ji cem, a Piotr Baj dur tra fił
do Po go ni Sie dl ce. Z So snow cem roz stał
się tak że Hisz pan Car les Mar ti nez, a Da -
wid Ryn dak, Ad rian Pa lu chow ski ma ją
wol ną rę kę w po szu ki wa niu no wych klu -
bów. Jak ła two po li czyć, z klu bu ode szło
już sied miu pił ka rzy, a ko lej nych dwóch

mo że odejść la da mo ment. Co w za mian?
Na ra zie klub po zy skał dwóch pił ka rzy,
w tym nie zwy kle do świad czo ne go To ma -
sza No wa ka, któ ry przez kil ka ostat nich
se zo nów rzą dził i dzie lił w środ ku po la
Gór ni ka Łęcz na, a więc ze spo łu eks tra kla -
sy. Z Le gii War sza wa wy po ży czo ny zo stał
tak że Ja kub Szum ski, bram karz zna ny
w re gio nie z wy stę pów w Pia ście Gli wi ce.
W naj bliż szych dniach po zna my tak że
przy szłość gru py pił ka rzy wy po ży czo nych
ostat nio do in nych klu bów, któ rzy od po -
cząt ku przy go to wań tre nu ją z dru ży ną.
W tym gro nie są m. in.: Hu bert Ty lec czy
Kon rad Za rad ny, któ ry w prze gra nym 1:3
me czu spa rin go wym z Wi słą Kra ków wpi -
sał się na li stę strzel ców. – Na pew no bę -
dzie to in ny ze spół niż w mi nio nym se zo -
nie. Ta ka kolej rze czy, w naj bliż szych
dniach bę dą za pa dać wią żą ce de cy zje.
Na pew no da my szan sę za wod ni kom mło -
dym, a co do kon kret niej szych wzmoc nień
to pro szę o cier pli wość – uśmie cha się tre -
ner Ma gie ra. KP
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Nasze Egzotarium ma 60 lat 

PIERWSZE PRóBy ZAłOżENIA OGRODU
BOTANICZNEGO W OKOLICACH
DZISIEJSZEGO PARKU IM.
KRUCZKOWSKIEGO MIAły MIEJSCE
W LATACH 30. XX WIEKU. WTEDy TO
POSADZONO EGZOTyCZNE ODMIANy
DRZEW, KTóRE JEDNAK ZE WZGLęDU
NA ZNACZNE ZANIECZySZCZENIE
ŚRODOWISKA NIE PRZETRWAły ZByT
DłUGO. JUż PO WOJNIE, W LATACH 50.
POMySł ODżył NA NOWO. 

Z ini cja ty wy pa sjo na tów, a za ra zem
pra cow ni ków Zie le ni Miej skiej, przy
wspar ciu władz mia sta w ro ku 1954
przy stą pio no do bu do wy pal miar ni
oraz akwa rium. Au to rem kon cep cji
roz pla no wa nia bu dyn ku był Mi ro sław
Cel ler. Pra ce ukoń czo no w cią gu
dwóch lat i do kład nie w „świę to 22 lip -
ca”, z wiel ką pom pą otwar to Eg zo ta -
rium dla zwie dza ją cych. Obiekt od sa -
me go po cząt ku peł nił przede wszyst -
kim funk cje dy dak tycz ne. Już w ro -
ku 1957 do szło do roz bu do wy.
W nowo powstałym pa wi lo nie przy go -
to wa no miej sce dla małp i pta ków oraz
zbu do wa no wy bieg na wol nym po wie -
trzu, do któ re go wpro wa dzo no ba żan -
ty, szo py i... niedź wie dzie. Po pew nym
cza sie w wy ni ku wy da nej na mi ni ste -
rial nym szcze blu de cy zji zwie rzę ta te
tra fi ły do ogro du zoo lo gicz ne go
w Cho rzo wie. 

W po cząt ko wych la tach swe go ist nie -
nia so sno wiec ka „pal miar nia” sły nę ła
z naj więk sze go w Pol sce dzia łu ryb akwa -
rio wych, któ ry skła dał się z 60 zbior ni ków
o po jem no ści 500 i 1000 li trów. Za pew ne
z te go po wo du w ro ku 1964 tra fi li śmy
do pre sti żo we go, mię dzy na ro do we go re je -
stru pla có wek akwa ry stycz nych pro wa -
dzo ne go przez Uni ver si ty of Ha wa ii
w Ho no lu lu. Współ pra co wa no rów nież
z in ny mi ogro da mi bo ta nicz ny mi i zoo lo -
gicz ny mi w kra ju. Szcze gól nie ko ope ra cja
z za rzą dza nym przez An to nie go Gu cwiń -
skie go zoo we Wro cła wiu po skut ko wa ła
bo gac twem i róż no rod no ścią eks po zy cji.
Wiel ka w tym za słu ga Wie sła wy Gi żyń -
skiej – wie lo let niej, po dziś dzień cie pło
wspo mi na nej kie row nicz ki na sze go Eg zo -
ta rium.

Przez la ta Eg zo ta rium by ło i na dal
jest nie la da atrak cją dla po ko leń miesz -
kań ców So snow ca i oko lic. Któż z nas

bę dąc dzie cię ciem, nie od wie dził tej cud -
nej przy rod ni czej en kla wy? Któż z nas
nie po wiódł tam swych la to ro śli czy
wnu ków? Ileż to ra zy od wie dza li śmy to
uro cze, choć co raz bar dziej nad szar py -
wa ne zę bem cza su zie lo ne sank tu arium?
Ileż sen ty men tów i wspo mnień wią że
nas z tym miej scem?

Dzi siaj ta sza cow na pla ców ka cza sy
świet no ści wy da je się mieć za so bą.
Ogól nie zna ne są pro ble my zwią za ne
ze sta nem tech nicz nym obiek tu. Ostat -
ni więk szy re mont miał miej sce w ro -
ku 1986... Po mi mo du że go za an ga żo -
wa nia za ło gi co raz trud niej utrzy mać
bu dow lę w na le ży tej kon dy cji, za pew -
nia jąc tym sa mym od po wied nie wa run -
ki dla ro ślin i zwie rząt. Za tem z nie cier -
pli wo ścią cze ka my na roz po czę cie bu -
do wy no we go Eg zo ta rium, co ma na -
stą pić w dru giej po ło wie przy szłe go ro -
ku.

WieR Szyk -zA gAD kA
Tutaj szynszyl i kajmany z legwanami
idą w tany
burząc przy tym ciszę w głuszy, 
aż królikom więdną uszy.
Nadto papug cała chmara zmrużyć oka
nie pozwala – wciąż udają katarynkę
budzą małą morską świnkę. 
Są tu karpie, glonojady oraz różne
dziwne gady.
Tutaj boa z gekonami wiodą żywot
pod palmami
pośród których w wodnej toni pływa
sobie stado słoni.
Stado słoni? Dacie wiarę? Chyba ktoś tu
przebrał miarę? 
Oczywiście, macie rację, któż uwierzy
w te wariacje!
Wszak na pewno już to wiecie, że tu słoni
nie znajdziecie, za to innych stworzeń
mrowie…
Czy już wiecie jak się zowie, ten
domeczek ze szkła cały, przez zwierzątka
zamieszkały? 

O tym ja kie zwie rzę ta i ro śli ny za -
miesz ku ją Miej ski Ogród Bo ta nicz ny
„Eg zo ta rium”, moż na do wie dzieć się
z wier szy ka, ale naj le piej prze ko nać się
o tym oso bi ście. Pla ców ka mie ści się
przy ul. Pił sud skie go 116,
tel. 32 299 64 45. Go dzi ny otwar cia – co -
dzien nie oprócz po nie dział ków: od 1

kwiet nia do 31 paź dzier ni ka w go dzi -
nach 10.00 – 18.00 oraz od 1 li sto pa da
do 31 mar ca w go dzi nach 10.00 – 17.00.
Ce ny bi le tów: nor mal ny 3 zł, ulgo wy 2 zł. 

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 kierownictwu oraz pracownikom
„Egzotarium” za życzliwość i pomoc.  Więcej
zdjęć można zobaczyć, odwiedzając stronę
internetową: www. kuriermiejski.com.pl.

egzotARium W LiczBAch:

rośliny – ok. 250 gatunków • gady – 26 gatunków – ok. 100 szt. • ptaki – 16 gatunków
– ok. 150 szt. • ryby – 61 gatunków – ok. 550 szt. • ssaki – 5 gatunków – ok. 200 szt.
• powierzchnia – 1626 m kw. • załoga – 16 osób • zwiedzający – ok. 30 tys. w ciągu
roku  • roczny koszt utrzymania – ok. 1 mln zł

Szklane pawilony, skrywając egzotyczne perełki, toną ̨ pośród zieleni.

Legwan zielony nie zawsze jest zielony.

Tutaj na własnej skórze można poczuć, czym jest tropikalny klimat.

Kajman okularowy jak się patrzy.

Ryby akwariowe od zawsze były ważną częścią ekspozycji.

Żako zamieszkuje środkową
Afrykę oraz sosnowieckie
Egzotarium.

Według miejskiej legendy rzeźba
dziewczyny trafiła do Egzotarium
wprost z parku Dietla. Ponoć
przedstawia córkę autora dzieła.
Jego nazwisko pozostaje dla nas
tajemnicą.
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Sosnowiec, ul. Chemiczna 12, www.muzeum.org.pl 

Sztuki wizualne s¹ jednym z wielu sposobów kontaktu z dru-

gim cz³owiekiem. S¹ dialogiem na tematy, które trudno wyraziæ s³owem, 

takie jak uczucia, cisza, wzruszenie. S¹ równie¿ zapisem emocji i doznañ, 

daj¹ te¿ mo¿liwoœci przekazania istotnych dla twórcy prawd. Dla twór-

czoœci Romana Chruœciela inspiracj¹ by³ otaczaj¹cy go œwiat industrialny 

i przyroda.

Roman Chruœciel urodzi³ siê 25 lutego 1935 roku w Sosnowcu, 

zmar³ 9 marca 1996 roku tam¿e. Studiowa³ w krakowskiej Akademii Sztuk 

Piêknych, na Wydziale Grafiki w Katowicach, w pracowniach: grafiki prof. 

Aleksandra Raka, plakatu prof. Bogus³awa Góreckiego oraz pracowni 

malarstwa i rysunku prof. Rafa³a Pomorskiego. Dyplom otrzyma³ w 1960 

roku. Uprawia³ rysunek, grafikê artystyczn¹, a tak¿e u¿ytkow¹. Tworzy³ 

w czasach kiedy polska grafika prze¿ywa³a niesamowity rozwój, np. w pobli-

skich Katowicach rozwinê³o siê œrodowisko graficzne, które by³o obok 

warszawskiego najbardziej dynamicznym w Polsce. Równie¿ w Sosnowcu 

grafika tego okresu sta³a na bardzo wysokim poziomie artystycznym, w mie-

œcie dzia³a³ mistrz polskiej grafiki Marian Malina (którego nazwisko 

figurowa³o w katalogach wystaw na ca³ym œwiecie), jak równie¿ Stanis³aw 

Gawron, Wanda Zbyszewska, Ryszard Twardoch oraz Jerzy Grabicki, W³ady-

s³aw Lewandowski i w³aœnie Roman Chruœciel.

Roman Chruœciel w latach szeœædziesi¹tych XX wieku by³ jednym 

z najbardziej aktywnych artystów sosnowieckich. W grafice zajmowa³ siê 

g³ównie linorytem. Jego twórczoœæ charakteryzowa³a giêtka, ruchliwa kres-

ka, która niekiedy tylko ustêpowa³a miejsca czarno-bia³ym p³aszczyznom. 

Stworzy³ cykl pejza¿y zag³êbiowskich, które pod wp³ywem jego rylca nabra-

³y niezwyk³ych w³aœciwoœci. Z charakterystycznie spiêtrzonych motywów 

architektury przemys³owej za pomoc¹ symboliki i metafory wydoby³ wiele 

swoistego nastroju. Te wszystkie cechy charakterystyczne najlepiej repre-

zentuje cykl grafik „Moje miasto” oraz kompozycje „Moja dzielnica”, „Stara 

huta”, „Królewska huta” jak równie¿ grafika zatytu³owana „Do pracy”. Obok 

pejza¿u pasjonowa³y artystê motywy ze starych ikon – wyd³u¿one bizantyj-

skie postacie, z wykorzystaniem których stworzy³ kompozycje o niezwykle 

poetyckim klimacie, szczególnie wyczuwalnym w rewelacyjnej pod wzglê-

dem artystycznym „Kompozycji hebrajskiej”, jak równie¿ w rycinie „Œwiêci”. 

Chruœciela interesowa³a równie¿ tematyka marynistyczna, np. kompozycja 

„Osada rybacka”, „Stary port”, czy cykl „Okrêty”. 

Lekkoœæ i swoboda tak charakterystyczna dla wypowiedzi 

artystycznej Chruœciela szczególnie widoczna jest w rysunkach piórkiem. 

Kr¹g tematyczny tych prac obraca siê wokó³ pejza¿u i cz³owieka. Delikatn¹ 

lini¹ ukazuje wieczny œwiat przyrody, np. cykl „Las”, której spokój i porz¹dek 

zak³óca czêsto cz³owiek. Nie s¹ to jednak prace moralizatorskie przepe³nio-

ne krzykiem, nadrealn¹ groz¹ czy smutkiem, jest tylko refleksja. Refleksja 

nad ¿yciem towarzyszy równie¿ w pracach, które poœwiêci³ zmar³ym cz³on-

kom rodziny i przyjacio³om. 

Jasnoœæ i przejrzystoœæ wyrazu twórczoœci Chruœciela staje siê ju¿ 

niemal kanonem w przypadku tworzonej przez niego grafiki u¿ytkowej. 

Artysta wspó³pracowa³ z wydawnictwem Œl¹sk, dla którego projektowa³ 

przez wiele lat ok³adki ksi¹¿ek. Od pocz¹tku lat 90. XX wieku zwi¹za³ siê 

z redakcj¹ „Ekspresu Zag³êbiowskiego” i wydawnictwem SOWA-PRESS; 

projektowa³ ok³adki, karty tytu³owe, wykonywa³ rysunki do ksi¹¿ek wyda-

Roman Chruœciel „Odbicia”, linoryt 

Pamiêæ.
Roman Chruœciel.

14.07-21.08
Pa³ac Schoena Muzeum w Sosnowcu oraz Rodzina Artysty 

serdecznie zapraszaj¹ na wernisa¿ wystawy 14.07.2016 o godz. 18:00

Patronat honorowy:

JM prof. dr hab. Antoni Cygan
Rektor Akademii Sztuk Piêknych w Katowicach

Arkadiusz Chêciñski
Prezydent Miasta Sosnowca

wanych przez tê oficynê. Szczególnie w plakatach treœci polityczno-

spo³eczne i literackie uzyska³y dojrza³y formalnie i kolorystycznie wyraz 

plastyczny.

Artysta udziela³ siê równie¿ spo³ecznie, w 1962 roku wszed³ 

w sk³ad powsta³ego z inicjatywy sosnowieckiego oddzia³u Zespo³u Oceny 

Projektów Plastycznych przy Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego, 

którego zadaniem by³o opiniowanie wszelkich projektów dotycz¹cych tak 

zwanej ma³ej architektury, urz¹dzania wnêtrz, witryn sklepowych, dekoracji 

pomieszczeñ i budynków, instalowania reklam. Od 1976 roku pracowa³

w Urzêdzie Miejskim na etacie plastyka miejskiego.

Roman Chruœciel bra³ udzia³ w 94 wystawach zbiorowych 

w kraju, 8 za granic¹, 6 wystawach miêdzynarodowych. Mia³ 10 wystaw 

indywidualnych, ostatnia jubileuszowa z okazji 35-lecia pracy artystycznej 

ekspozycja odby³a siê w Galerii Miejskiej EXTRAVAGANCE w Sosnowcu w 1995 

roku. Retrospektywna wystawa obecnie prezentowana w Pa³acu Schoena 

Muzeum w Sosnowcu zosta³a zorganizowana w zwi¹zku z 20. rocznic¹ 

œmierci Artysty.

Ilona Gajda - historyk sztuki i kurator wystawy
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Poziomo:  1 – zaczęła się w marcu, 5 – płynny środek
kosmetyczny wpływający regenerująco i zapobiegawczo, 
8 – gatunek żółtego sera, 9 – pokrywa babkę lub pączka, 
10 – przedstawiciel społeczeństwa w sądzie, 11 – sprawiedliwy
tłuszcz, 12 – szmata lub... chuligan, 14 – jedno z imion Marqueza,
16 – „Nabucco” lub „Tosca”, 17 – teoria o rzekomej niższości
jednych ras względem drugich, 19 – sery, jaja, mleko..., 
21 – narząd słuchu, 22 – przyjęcie bez tańców, 25 – właściciel
statku rybackiego, 28 – najpopularniejszy torbacz, 
29 – Jungowska lub Geppert, 30 – drobny deszcz, 32 – kwiatowa
grządka, 34 – nieudany spektakl, 35 – twist lub tango, 36 – biała
glinka używana do wyrobu naczyń kuchennych, 37 – brat
Placka, 38 – porażka, 39 – egzotyczny owoc z czubem. 

Pionowo: 1 – brat Wyrwidęba, 2 – kiedyś śpiewał z grupą 
The Police, 3 – wykształcony rolnik, 4 – handluje biżuterią, 
5 – nieporządek, 6 – dźwignia do podnoszenia ciężarów, 
7 – grzęzawisko, 13 – choroba skóry, 15 – dział medycyny, 
18 – pszenica lub żyto, 20 – główna tętnica, 23 – ma problemy 
z oddychaniem, 24 – stan w USA, 26 – odpowiedź na bodziec, 
27 – edytor, 28 – naczynie na alkohol, 31 – Jerzy, dziennikarz,
prowadził program „Miliard w rozumie”, 33 – opowiadana na
dobranoc.

Rozwiązanie krzyżówki nr  6 /2016, SARA SHEPARD – SŁODKA ZEMSTA 
Na gro dy otrzy mu ją: Helena Czarnik i Grażyna Ryszkowska z Sosnowca oraz Barbara Musialik z Zawiercia.
UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.                                  

WAŻNE TELEFONY

Urząd Miasta: 

Centrala (32) 296 06 00

Informacja ogólna

(32) 296 05 28-29

Miejski Rzecznik  Praw

Konsumentów 

(32) 296 04 28 

Straż Miejska

(32) 296 06 53-54

Komenda Miejska Policji

997, (32) 296 12 00, 296 12 55

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej

998, (32) 266 04 01 do 02 

Pogotowie Ratunkowe 999,

(32) 292 16 04, 292 16 40

Pogotowie Gazowe

(32) 266 33 56

Pogotowie Energetyczne

991

Ośrodek Interwencji

Kryzysowej

(32) 298 93 87

Izba Wytrzeźwień

(32) 266 10 30

Schronisko dla zwierząt

(32) 293 75 56 

KUPON
krzyżówka nr  7

✂

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym
dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które prosimy
przesyłać do 25 lipca  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
ruszyła 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:

7 lipca – „Demon”
14 lipca – „ Na granicy”
21 lipca – „Planeta Singli”
28 lipca – „karbala”
4 sierpnia – „Powstanie
Warszawskie”
11 sierpnia – „excentrycy, czyli po
słonecznej stronie ulicy”
18 sierpnia – „historia Roja”
25 sierpnia – „Niewinne”

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”Opo wieść Po lki o ży ciu w Emi ra tach

Au tor ka książ ki, Alek san dra Chro bak to Po lka, któ ra
zdą ży ła już po znać Emi ra ty od pod szew ki. Kil ka lat te -
mu za miesz ka ła wAbu Za bi i od tej po ry wciąż tro pi ta -
jem ni ce Bli skie go Wscho du. W książ ce opi su je kraj
szo ku ją cych kon tra stów, gdzie to, co za bro nio ne, czę sto
ukry wa się po pro stu za przy ciem nio ny mi szy ba mi luk -
su so wych sa mo cho dów. Au tor ka jest wy ma rzo ną prze -
wod nicz ką po tym fa scy nu ją cym świe cie. Z hu mo rem
opi su je kraj, któ ry stał się jej dru gim do mem. Wy ja śnia,

co zro bić, jak roz róż nić ty py za słon
na twarz, roz po znać szej ka po ta bli -
cach re je stra cyj nych i spi sać do bry
kon trakt ślub ny. Roz dzia ły tej
książ ki ukła da ją się w fa scy nu ją cą
mo zai kę – barw ny ob raz kra ju, októ rym wciąż nie wie le
wie my, ale do któ re go po za koń cze niu lek tu ry wszy scy
bę dzie my chcie li po le cieć. Au tor ka w swo jej książ ce
opi su je hi sto rie, któ re przy da rzy ły jej się w Emi ra tach,
m.in. o tym, jak mu sia ła od rzu cić oświad czy ny…

Aleksandra Chrobak

Beduinki na Instagramie (Wyd. ZNAK)

Zwy kła dziew czy na, zwy kły chło pak, nie zwy kła mi -
łość…

„Jak po wie trze” to pierw sza w Pol sce książ ka ty pu
„new adult”, czy li skie ro wa na do mło dych, do ro słych
osób. Głów ny mi bo ha te ra mi po wie ści są Oli wia oraz
Do mi nik. Dwo je mło dych lu dzi, z zu peł nie in nych
świa tów. Z po zo ru mo gło by się wy da wać, że Oli wii ni -
cze go nie bra ku je. Dziew czy na ma przy stoj ne go chło -
pa ka, świet ne stu dia, a wol ne wie czo ry spę dza w war -
szaw skich klu bach. Los sta wia na jej dro dze Do mi ni ka.

Chło pak miesz ka w sta rej ka mie ni -
cy na war szaw skiej Pra dze i mu si
zaj mo wać się młod szym ro dzeń -
stwem. Nie ma cza su na roz ryw ki,
ani na wet na ma rze nia. Oli wia do strze ga w oczach Do -
mi ni ka coś, cze go nie wi dzia ła u żad ne go in ne go mę -
życz ny. Po mi mo że po cho dzą z dwóch róż nych świa -
tów, pręd ko oka zu je się, że nie są w sta nie żyć bez sie -
bie. Jed nak, czy mi łośc tak dwóch od mien nych osób ma
szan se prze trwać?

Agata Czykierda-Grabowska

Jak powietrze (Wyd. ZNAK)

Czas pły nie nie ubła ga nie, ale Fran cuz ki wie dzą, jak
mu się nie pod da wać

W tej książ ce każ da z ko biet znaj dzie ma sę prak -
tycz nych po rad na te mat te go, jak dbać o sie bie
w każ dym wie ku, by wciąż wy glą dać jak naj le piej.
To, że wiecz ne pięk no nie ist nie je, wie my już od daw -
na. Na le ży za tem za sta no wić się co ro bić, by czas dla
na szej uro dy pły nął jak naj wol niej. Fran cuz ki wie dzą,
co ro bić, by ich ce ra wciąż wy glą da ła do sko na le
i mło do, bez ko niecz no ści się ga nia po li fting. Przez
la ta do świad czeń wy pra co wa ły spo so by na za cho wa -

nie na tu ral ne go pięk na i ra do ści
ży cia. Au tor ka Mi re il le Gu ilia no,
któ ra za po cząt ko wa ła trend
na fran cu skie po rad ni ki, pod po wia da, jak każ da ko -
bie ta, ni czym ro do wi ta Fran cuz ka, mo że od kryć bo -
gac two skład ni ków od żyw czych szpi na ku, ryb, cy tru -
sów i orze chów, za stą pić od żyw kę do wło sów ta blet -
ką aspi ry ny, po znać tech ni kę od dy cha nia prze po ną
i na uczyć się głę bo ko i sku tecz nie re lak so wać. Naj -
waż niej sze jed nak jest to, by zy skać po zy tyw ne na -
sta wie nie do wła sne go wy glą du i wie ku. 

Mireille Guiliano

Francuzki nie potrzebują liftingu. Sekrety 
piękna i radość życia w każdym wieku (Wyd. ZNAK)
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HO RO SKOP
RAK (22.06. – 22.07.) – Wreszcie
nadeszła pora na wymarzony od miesięcy
wypoczynek. Długi urlop dobrze
na Ciebie wpłynie i doda energii na dalsze
działania. Ta będzie po wakacjach mile
widziana, gdyż czekają Cię poważne
zmiany w pracy. Uwierz w siebie, bo bez
tego będzie jednak ciężko. 
LEW (23.07. – 23.08.) – Zła passa
w końcu minie. Możesz odpocząć
i cieszyć się wakacjami. Bądź jednak
czujna, gdyż szczęście nie trwa wiecznie.
Wakacje to doskonały moment dla
samotnych lwów, aby intensywnie zacząć
poszukiwania drugiej połówki. Wystarczy
odrobina szczęścia, aby tegoroczne
jesienne wieczory znów nie były długie
i samotne. 
PANNA (24.08. – 22.09.) – Tak jak
planowałaś, tegoroczne wakacje okażą
się przygodą życia. Przywieziesz ze sobą
masę wspomnień, pamiątek i kilka
nowych znajomości. Urlop jednak nie
trwa wiecznie i musisz pogodzić się
z szarą codziennością. Postaraj się mniej
narzekać, a rodzinne relacje ulegną
stanowczej poprawie.
WAGA (23.09. – 22.10.) – W Twojej
głowie ciągle powstaje masa pomysłów,
których nie jesteś w stanie zrealizować.
Zastanów się, które są najbardziej realne
i zacznij w końcu działać. Zanim kolejny
raz zaczniesz narzekać na swoją wagę,
pomyśl nad małą zmianą diety.
Na początku sierpnia otrzymasz ciekawą
propozycję wyjazdu. Nie daj się długo
namawiać, a nie będziesz żałować.
SKORPION (23.10. – 21.11.) – Dobra
aura krąży nad samotnymi skorpionami.
Będą cieszyć się dużym powodzeniem,
które przyniesie ciekawe znajomości.
Podczas służbowego wyjazdu dostaniesz
propozycję nie do odrzucenia. Rozważ
dobrze tę propozycję, mimo tego, że
na pierwszy rzut oka wyda się zbyt
abstrakcyjna. Twoja kariera wreszcie
nabierze tempa. 
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Podczas
wakacji pogodzisz się z bliską osobą,
z którą od wielu lat nie miałaś kontaktu.
Powrót waszych dobrych relacji sprawi, że
wreszcie odzyskasz dobry humor i spokój
ducha. Samotne wodniki czeka cykl
małych niepowodzeń miłosnych.
Od jakiegoś czasu planujesz zacząć
pracować nad swoją kondycją fizyczną.
Lato to świetna okazja, by zacząć biegać,
czy jeździć na rowerze. 
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) –
Niestety, nie zdążysz w terminie
pozałatwiać wszystkich spraw
zawodowych i urlop będziesz zmuszona
odłożyć do września. Nie jest to jednak zła
wiadomość, gdyż zamiast nad polskie
morze, będziecie sobie mogli pozwolić
na egzotyczne wakacje z drugą połówką.
Postaraj się więcej zadbać zarówno
o siebie, jak i swoje otoczenie. Samotne
koziorożce czeka dużo szczęścia
w najbliższych tygodniach. 
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Powinnaś
stanowczo mniej interesować się
sprawami innych, a skupić na sobie
i najbliższym otoczeniu. W przeciwnym
razie ominie Cię coś, czego będziesz
żałować do końca życia. Chodź to
niezwykle trudne, postaraj się wyrwać
na kilka dni na prawdziwie rodzinne
wakacje. W tym momencie okażą się dla
wszystkich szczególnie istotne.
RYBY (19.02. – 20.03.) – W tym roku
z wakacji z ukochanym nie wrócicie sami.
Nowy członek rodziny wniesie
do waszego życia dużo radości.
W najbliższych miesiącach czeka Cię
sporo wydatków. Niestety, nie wszystkie
wcześniej mogłaś zaplanować, co sprawi,
że po raz kolejny spadną na Ciebie
kłopoty finansowe. Szczęście będzie za to
sprzyjało rybom, szukającym swojej
drugiej połówki. 
BARAN (21.03. – 19.04.) – Początek
wakacji okaże się nie do końca udany, ale
wszystko dobrze się skończy. Samotne
barany powinny zrobić porządny
rachunek sumienia i powoli pracować
nad swoimi „złymi stronami”. Rodzina
zarzuci Ci kompletny brak
zainteresowania. Pomyśl nad tym, co
zrobić, by wasze relacje uległy poprawie.
Czasem proste pomysły okazują się
najlepsze. Może rodzinny piknik? 
BYK (20.04. – 22.05.) – Wakacje
zapowiadały się dość nudnie,
a tymczasem okazały się najlepszymi
w życiu. Nie zapomnij wywołać zdjęć, aby
w każdej chwili móc do nich wracać
myślami. Dużo zmian szykuje się
u samotnych byków. Dla tych, które
z wakacji nie wróciły same, życie szykuje
poważne zmiany.
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – W ostatnim
czasie stanowczo zbyt dużo spraw
odkładasz na później. Zacznij w końcu
działać, a przestań planować. Podczas
jednej z wakacyjnych wypraw spotkasz
starą miłość. Dawne czasy wrócą, a ty
znów zechcesz mieć dwadzieścia lat.
Czasu nie cofniesz, ale możesz zacząć
dbać o swoją sylwetkę i wygląd. Dzięki
temu poczujesz się znacznie młodsza
duchem. Postaraj się więcej odpoczywać,
a mniej pracować. red
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kuLtuRA DoStĘPNA: WyŁączNie
W czWARtek
„DEMON” GODZ. 18: 00
Thriller/Dramat, od 15lat, Polska, 94min

PRemieRy:
„BFG: BARDZO FAJNy GIGANT” 10: 30, 18: 30
Familijny, od 7lat, USA/Wlk.
Bryt./Kanada, 115min, DUBBING
„3D BFG: BARDZO FAJNy GIGANT”
13: 00, 15: 45
Familijny, od 7lat, USA/Wlk.
Bryt./Kanada, 115min, DUBBING
„TARZAN: LEGENDA” 12: 15
Akcja/Przygodowy, od 12lat, USA, 109min,
DUBBING
„3D TARZAN: LEGENDA” 16: 30*, 17: 30**
Akcja/Przygodowy, od 12lat, USA, 109min,
DUBBING
* wyłącznie w czwartek
** z wyjątkiem czwartku
„TARZAN: LEGENDA” 15: 30
Akcja/Przygodowy, od 12lat, USA, 109min,
napisy

„3D TARZAN: LEGENDA” 20: 00 
Akcja/Przygodowy, od 12lat, USA, 109min,
napisy
„TINI: NOWE żyCIE VIOLETTy”
10: 45, 13: 15, 17: 30*, 18: 00**
Przygodowy/Muzyczny, od 7lat, Włochy, 95min,
napisy
* wyłącznie w czwartek
** z wyjątkiem czwartku

fiLmy tygoDNiA:
„DZIEń NIEPODLEGłOŚCI: ODRODZENIE” 14: 45 
Science-Fiction, od 12lat, USA, 120min,
DUBBING
„3D DZIEń NIEPODLEGłOŚCI: ODRODZENIE”
11: 30 
Science-Fiction, od 12lat, USA, 120min,
DUBBING
„DZIEń NIEPODLEGłOŚCI: ODRODZENIE”
20: 30, 21: 45 
Science-Fiction, od 12lat, USA, 120min, napisy
„3D DZIEń NIEPODLEGłOŚCI: ODRODZENIE”
19: 00
Science-Fiction, od 12lat, USA, 120min, napisy
„OBECNOŚć 2” 21: 15 
Horror, od 15lat, USA, 131min, napisy

fiLmy DLA Dzieci:
„WAKACJE Z BOBEM BUDOWNICZyM FP cz. 1”
10: 00
Animacja, b/o, Wlk. Bryt., 60min, DUBBING
„GDZIE JEST DORy?” DUBBING
10: 00, 14: 15, 16: 30* 
Animacja, b/o, USA, 103min, DUBBING
* z wyjątkiem czwartku
W TyM TyGODNIU REPERTUAROWyM FILMEM
ZASTRZEżONyM JEST:  
„3D DZIEń NIEPODLEGłOŚCI: ODRODZENIE”
DUBBING
„3D DZIEń NIEPODLEGłOŚCI: ODRODZENIE” 
„3D BFG: BARDZO FAJNy GIGANT” DUBBING
„3D TARZAN: LEGENDA” DUBBING
„3D TARZAN: LEGENDA” 

Dla naszych czytelników
przygotowaliśmy pojedyncze

zaproszenia do kina, do odbioru
w naszej redakcji. 

Regulamin odbioru nagród znajduje
się na stronie:

www.kuriermiejski.com.pl. 

Na po cząt ku wa ka cji Te atr Za -
głę bia otwie ra się na mło dzież,
or ga ni zu jąc dwu ty go dnio we
warsz ta ty w ra mach pro jek tu
„La to w te atrze” pod ha słem „C
(i) ała na przód!”. 

W tym ro ku mło dzież weź mie
udział w warsz ta tach ak tor skich,
ta necz nych, sce no gra ficz nych,
dzien ni kar skich oraz mul ti me -
dial nych. – Za le ży nam na tym,
aby uczest ni cy mo gli do świad -
czyć ca łe go pro ce su po wsta wa nia
spek ta klu. Od two rze nia tek stu,
scen, cho re ogra fii, przez po wsta -
wa nie de ko ra cji, ko stiu mów, mu -
zy ki i świa tła, koń cząc na pro mo -
cji przed sta wie nia. I chce my, że -
by przy tym świet nie się

ba wi li – mó wi Ewa Ko ra lew ska,
ko or dy na tor ka „La ta w te atrze”.

Te ma tem warsz ta tów bę dzie
cia ło – pod sta wo we na rzę dzie
pra cy ak to ra. Uczest ni cy do -
świad czą te go, jak ono ko mu ni ku -
je się z in ny mi, z prze strze nią i so -
bą sa mym. Jak na cia ło wpły wa
ubiór/ko stium, przed miot/re kwi -
zyt, cha rak te ry za cja? A jak do tyk,
dźwięk, sło wo, emo cja, świa tło
lub je go brak? Do twór czej za ba -
wy te atr za pro sił mło dzież w wie -
ku 13-16 lat. – Wy bra li śmy tę
gru pę wie ko wą, po nie waż mło -
dzież w tym wie ku za czy na być
świa do ma wła snej cie le sno ści.
Po wsta je na pię cie mię dzy po trze -
bą ak cep ta cji a chę cią do rów na nia

ka no nom – wi ze run ku, spo so bu
po ru sza nia się. Chce my, aby
udział w warsz ta tach po mógł
uczest ni kom spoj rzeć na swo je

cia ła też ja ko na źró dło twór cze -
go po ten cja łu – wy ja śnia Ali cja
Si wik, ko or dy na tor ka „La ta w te -
atrze”.  Spek takl, ja ki po wsta nie

pod czas warsz ta tów, bę dzie moż -
na zo ba czyć na sce nie Te atru Za -
głę bia 9 i 10 lip ca. Bez płat ne wej -
ściów ki moż na re zer wo wać
w Biu rze Ob słu gi Wi dzów pod nr
tel. 32 266 11 27.

Te atr Za głę bia już po raz dru gi
po zy skał do fi nan so wa nie na or ga -
ni za cję „La ta w te atrze”. Jest to
ogól no pol ski pro gram In sty tu tu Te -
atral ne go im. Zbi gnie wa Ra szew -
skie go w War sza wie, re ali zo wa ny
ze środ ków Mi ni ster stwa Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go. W ak -
tu al nej 9. edy cji pro gra mu do fi nan -
so wa nie otrzy ma ły 44 ośrod ki z ca -
łej Pol ski – 21 organizacje
pozarządowe i 23 samorządowe
instytucje kultury. red

Literacki kaprys spełniony

W teatrze obecnie jest realizowany letni projekt warsztatów
aktorskich, tanecznych, scenograficznych, dziennikarskich
i multimedialnych. 

Maciej Stobierski

Ak to rzy Ra do sław Krzy żow ski, Krzysz tof
Ko rze niow ski i Jan No wic ki czy ta li po wieść
„Tal” Zbi gnie wa Bia ła sa. Ka prys zi ścił się już
trzy krot nie, na po dwór ku przy ul. Ma zo wiec -
kiej i w Klu bo ka wiar ni „Księ gar nia” przy ul.
Ma ła chow skie go w So snow cu. – To wy jąt ko -
we, bo od by wa ją ce się na po dwór ku na Po go -
ni spo tka nie, by ło li te rac kim ka pry sem – wy -
ja śnia Syl wia Ry bac ka, me na dżer ka kul tu ry,
po my sło daw czy ni przed się wzię cia. – Do spi -
sku wcią gnę łam so sno wiec ki ma gi strat, pro -
fe so ra Zbi gnie wa Bia ła sa, Ada ma Pa stu cha,
dy rek to ra Re gio nal ne go In sty tu tu Kul tu ry
w Ka to wi cach i przede wszyst kim go spo da -
rzy po dwór ka przy ul. Ma zo wiec kiej, któ rzy

zde cy do wa li się otwo rzyć je go bra my dla mi -
ło śni ków pro zy pro fe so ra Zbi gnie wa Bia ła -
sa – do da je.

Naj now sza po wieść „Tal” to już trze ci tom
so sno wiec kich kro nik. Tym ra zem au tor prze -
no si nas w la ta trzy dzie ste i opi su je spra wę
„tru ci cie la z uli cy Ryb nej”. Tak wła śnie na -
zy wa no Paw ła Grze szol skie go, któ ry zo stał
oskar żo ny o to, że otruł ta lem swo ją żo nę
i dwój kę dzie ci. Pro ces był jed ną z naj gło -
śniej szych spraw II Rze czy po spo li tej. Kto
fak tycz nie za bił i czy fak tycz nie za bił? Wy -
rok na Grze szol skie go zo stał wy da ny, ale każ -
dy czy tel nik sam mo że wy ro bić so bie opi nię,
czy fak tycz nie był… win ny. SK
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Święto miasta w obiektywie 
DLA CZłONKóW STOWARZySZENIA MIłOŚNIKóW
FOTOGRAFII PIERWSZy WEEKEND CZERWCA
MIAł SZCZEGóLNE ZNACZENIE I Był PEłEN
WRAżEń. FOTOGRAFICy POSTAWILI PRZED SOBą
NIE LADA WyZWANIE. Z APARATAMI SPęDZILI
W PARKU SIELECKIM TRZy DNI, UWIECZNIAJąC
ŚWIęTO MIASTA I REJESTRUJąC WSZySTKO, CO
SIę DZIAłO PODCZAS DNI SOSNOWCA. 

Fo to gra ficz nych in spi ra cji im nie bra ko wa ło:
gwiaz dy na sce nie i za ku li sa mi, tęt nią ce ży -
ciem barw ne we so łe mia stecz ko, roz ba wio -
ne dzie ci, roz tań cze ni lu dzie i ba jecz ny po -

kaz sztucz nych ogni. Krót ko: ra do sny, ko lo -
ro wy i mu zycz ny za wrót gło wy. 

Fo to gra fie wy ko na ne przez człon ków
SMF, dzia ła ją ce go na co dzień przy Miej -
skim Klu bie im. J. Kie pu ry w So snow cu,
zło żą się na wy sta wę fo to gra ficz ną, któ rą
bę dzie moż na pod ko niec la ta zo ba czyć
na Pla cu Stu le cia, czy li tzw. Pa tel ni. Pod ję -
te dzia ła nia są re ali zo wa ne w ra mach za da -
nia pu blicz ne go, „Świę to mia sta – re por taż
fo to gra ficz ny Sto wa rzy sze nia Mi ło śni ków
Fo to gra fii”, wspie ra ne go przez pre zy den ta
So snow ca. SK

W
ojciech Skórka

Powieść Zbigniewa Białasa „Tal” przeniosła czytelników w sam
środek mrocznej, zagadkowej i tragicznej historii. 

LIPIEC - sIErPIEń 
PrzErwa wakaCyjna

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

C(i)ała naprzód w Teatrze Zagłębia

Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Fotografii uwiecznili święto
miasta i teraz przygotowują się do zorganizowania wystawy. 



WAKACJE


