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Sylwia Kosman

Szy ku je się wy strza ło wa za ba wa z oka zji
Dni So snow ca i 115-le cia uro dzin mia -
sta! Miej sce: Park Sie lec ki. Czas: pierw -
szy week end czerw ca. Tej oka zji nie
moż na prze ga pić. Pierw szy week end te -
go mie sią ca trze ba spę dzić w Par ku Sie -
lec kim w to wa rzy stwie naj po pu lar niej -
szych gwiazd pol skiej es tra dy, ro dzi ny
i przy ja ciół. Wiel kie świę to wa nie ru sza
już w pią tek, 2 czerw ca i po trwa do nie -
dzie li, 4 czerw ca. 

La dy Pank, T. Lo ve, Cleo oraz Shaz -
za to naj więk sze gwiaz dy te go rocz nych
Dni So snow ca. 

– W tym ro ku, po dob nie jak po przed -
nio, Dni Mia sta zo sta ną zor ga ni zo wa ne
w Par ku Sie lec kim. Pla nu je my za tem
trzy dni za ba wy, po dzie lo nej na mu zycz -
ne i te ma tycz ne kli ma ty. W każ dym dniu
kró lo wać bę dzie in ny ga tu nek mu zy ki,
by każ dy z miesz kań ców, nie tyl ko So -
snow ca, ale i ca łe go na sze go re gio nu,
mógł zna leźć coś dla sie bie. Za pro si li -
śmy ulu bień ców pu blicz no ści i naj po pu -
lar niej szych wy ko naw ców pol skiej sce -
ny mu zycz nej – pod kre śla Ar ka diusz
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. 

W pią tek, nie tyl ko na sce nie, ale
i w ca łym par ku bę dą roz brzmie wać
ryt my di sco i dan ce, a miesz kań cy wie -
czór spę dzą z jed ną z naj bar dziej ulu -
bio nych wo ka li stek te go nur tu, praw dzi -
wą kró lo wą di sco po lo, czy li Shaz zą.
Pio sen kar ka, któ ra obec nie pro mu je
mu zy kę dan ce, zna na jest z ta kich prze -
bo jów jak „Ba iao Bon go”, „Bierz co
chcesz”, „Egip skie no ce” i „Tak bar dzo
za ko cha ni”. Zdo by ła czte ry zło te i dwie
pla ty no we pły ty, a do 2007 r. sprze da ła
w Pol sce po nad dwa i pół mi lio na al bu -
mów. Przed Shaz zą, na sce nie wy stą pią
Po wer Play i Ma rio Bi schin. – Cie szy -

my się, że mu zy ka któ rą two rzy my, po -
tra fi ba wić, spra wia jąc, że na twa rzy
wie lu osób po ja wia się uśmiech – twier -
dzą człon ko wie gru py Po wer Play. Z ko -
lei Ma rio Bi schin to ru muń ski pio sen -
karz pop i dan ce, któ re mu nie zwy kłą
po pu lar ność przy nio sły sin gle „Ma ca -
re na”, „Lo ca” i „Mo re na”, a w na szym
kra ju zna lazł ty lu wier nych fa nów, że
zde cy do wał się na grać pły tę w ję zy ku
pol skim. 

W dru gi dzień świę ta mia sta na sce nie
bę dzie pa no wał pop i rock. Za śpie wa ją:
ka to wic ki ze spół Sa mi, naj słyn niej sza ze
Sło wia nek, czy li Cleo oraz le gen dar -
na gru pa T. Lo ve, któ ra do So snow ca
i na kon cert z oka zji świę ta mia sta wra ca
po… 18 la tach. Z ko lei w nie dzie lę bę dą

mia ły oka zję za pre zen to wać się szer szej
pu blicz no ści w kon kur so wym wy stę pie
lo kal ne ze spo ły, a na sam fi nał Dni Mia -
sta, z roc ko wym i moc nym ak cen tem,
za gra La dy Pank. Ze spół wy dał do tej
po ry po nad 20 płyt i dzie siąt ki prze bo -
jów, m. in. „Mniej niż ze ro”, „Wciąż bar -
dziej ob cy” czy „Kry zy so wa na rze czo -
na”, ale nie po wie dział jesz cze ostat nie -
go sło wa i nie za mie rza zejść ze sce ny. 

Dni So snow ca to nie tyl ko kon cer ty,
ale przede wszyst kim moż li wość wspól -
ne go spę dze nia cza su z ro dzi ną i przy ja -
ciół mi. Cho ciaż kon cer ty roz pocz ną się
po po łu dniu, to war to zaj rzeć do par ku
o wie le wcze śniej. Or ga ni za to rzy za dba li
o atrak cje dla naj młod szych, gry, kon kur -
sy i za ba wy. Praw dzi wy za wrót gło wy

i nie za po mnia ne prze ży cia, za rów no dla
dzie ci, jak i nie co star szych, któ rzy bę dą
mo gli li czyć na do dat ko wy za strzyk
emo cji i ad re na li ny, za pew ni we so łe mia -
stecz ko. Dla mi ło śni ków tra dy cyj nej
kuch ni przy go to wa no re gio nal ne przy -
sma ki, ale to nie wszyst ko. Kup cy bę dą
tak że pro po no wać ory gi nal ne sma ko ły ki
oraz lo do we de se ry. W pla nach są tak że
nie spo dzian ki i atrak cyj ne na gro dy dla
miesz kań ców. 

– Za pra szam wszyst kich ser decz nie
do wspól ne go świę to wa nia. Spędź my ten
czas ra zem, w do brej at mos fe rze i wy -
śmie ni tym hu mo rze, wy po czy wa jąc
i do brze się ba wiąc, świę tu jąc 115. rocz -
ni cę uro dzin So snow ca – pod su mo wał
Ar ka diusz Chę ciń ski. 

Egzotarium przejdzie prawdziwą metamorfozę
i wreszcie stanie się miejscem na miarę XXI wieku.
Sama powierzchnia i wysokość pawilonów zostaną
powiększone dwukrotnie, a w Egzotarium będzie działać
Centrum Edukacji Ekologicznej. Władze miasta podpisały
umowę na projekt przebudowy obiektu, który będzie
kosztował ponad milion złotych. Wybrano także Inżyniera
Kontraktu, który będzie nadzorował prace
projektowe i budowlane.

Sosnowieccy szabliści triumfują!
Marta Puda, zawodniczka TMS
Zagłębie, zdobyła złoto w szabli
podczas Mistrzostw Polski, które
odbyły się w Warszawie. Znakomicie
spisali się także reprezentanci
Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego,
którzy zdobyli trzy brązowe
medale.str. 2 str. 15

Wielkie świętowanie czas zacząć!
Huczna zabawa z okazji Dni Sosnowca już w pierwszy weekend czerwca

Niezwykły koncert „Santo Subito” z okazji 115. urodzin
miasta i 25-lecia powstania Diecezji Sosnowieckiej
odbędzie się już 11 czerwca na Placu Papieskim. Dyrygent
Piotr Rubik poprowadzi koncert, do którego libretto napisał
Jacek Cygan. Miejsce koncertu wybrano nieprzypadkowo.
W 1999 r. z wiernymi w tym właśnie miejscu spotkał się
papież Jan Paweł II. Koncert „Santo Subito” opowiada
o życiu Jana Pawła II językiem pieśni. W projekcie wezmą
udział utalentowani solowi wykonawcy, a towarzyszyć im
będą orkiestra symfoniczna i chór. Koncert
rozpocznie się o godz. 20.00. 
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W ubiegłym roku nie zawiedli ani mieszkańcy, ani gwiazdy. W tym roku ma być jeszcze lepiej. 

Sylwia Kosman

PROGRAM „DNI SOSNOWCA 2017”
2 CZERWCA (PIĄTEK):
16.30: ODSŁONIĘCIE RZEŹBY JANA KIEPURY
W ALEI ZAGŁĘBIAKÓW W HISTORYCZNEJ
CZĘŚCI PARKU SIELECKIEGO 
18.00 – 18.15: PRZYWITANIE ZEBRANYCH
WIDZÓW 
18.15 – 18.50: SILVER DANCE  
18.50 – 19.10: PRZERWA – nagrody dla
mieszkańców
19.10 – 20.00: MARIO BISCHIN    
20.00 – 20.10: PRZERWA – nagrody dla
mieszkańców
20.10 – 21.00: POWER PLAY
21.00 – 21.10: PRZERWA – nagrody dla
mieszkańców
21.10 – 22.00: SHAZZA
22.00 – 22.45: DJ JACEK

3 CZERWCA (SOBOTA):
18.00 – 18.10: PRZYWITANIE ZEBRANYCH
WIDZÓW            
18.10 – 18.45: SOSNOWIECKA ORKIESTRA
DĘTA  
18.45 – 19.00: PRZERWA – nagrody dla
mieszkańców      
19.00 – 20.00: SAMI 
20.00 – 20.15: PRZERWA – nagrody dla
mieszkańców
20.15 – 21.00: CLEO
21.00 – 21.15: PRZERWA – nagrody dla
mieszkańców
21.15 – 22.30: T. LOVE

4 CZERWCA (NIEDZIELA):
17.30 – 17.40: PRZYWITANIE ZEBRANYCH
WIDZÓW    
17.40 – 18.10: ROCK’N’ROLL REBELS    
18.10 – 18.20: PRZERWA  – nagrody dla
mieszkańców
18.20 – 19.15: PRO AGE
19.15 – 19.45: LOSOWANIE SAMOCHODU 
19.45 – 20.00: PRZERWA – nagrody dla
mieszkańców
19.40 – 22.00: LADY PANK

Aż 168 projektów zgłosili mieszkańcy Sosnowca
w IV edycji Budżetu Obywatelskiego.
Do rozdysponowania będzie kwota 7,5 miliona złotych.
Najwięcej projektów złożono w dzielnicy Zagórze Południe,
bo aż 24, a zaledwie cztery projekty pojawiły się
w Ostrowach i Milowicach. Po raz pierwszy wprowadzono
także możliwość zagospodarowania pieniędzy przez młodych
sosnowiczan: Młodzieżowy Budżet Obywatelski
i Przedszkolny Budżet Obywatelski. str. 2
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MIASTO

reklama reklama

Uwa ga ro dzi ce! Trwa na bór do so sno wiec kie go klu bu dzie cię ce go, któ ry
od wrze śnia 2017 ro ku bę dzie funk cjo no wał przy ul. Ja giel loń skiej. Moż -
na tak że sta rać się o re fun da cję czę ści kosz tów wy na gro dze nia niań opie -
ku ją cych się dzieć mi.

Wszyst ko to dzię ki pro jek to wi „Mo gę Wszyst ko – pro jekt go dze nia ról spo -
łecz nych z za wo do wy mi”, współ fi nan so wa ne mu ze środ ków Unii Eu ro pej -
skiej w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go. – Pro jekt skie ro wa ny
jest doro dzi ców dzie ci, któ re ukoń czy ły1 rok ży cia dolat3 zob sza ru So snow -
ca, dla któ rych opie ka nad dzieć mi sta no wi ba rie rę zwią za ną z do stę pem
doryn ku pra cy. To tak że al ter na ty wa dla tych dzie cia ków, któ re nie do sta ły się
dożłob ka. Dzia ła nia skie ro wa ne są za rów no doosób, któ re chcą wejść na ry -
nek pra cy, jak i do tych, któ re chcą na nie go po wró cić lub są za gro żo ne prze -
rwa niem ak tyw no ści za wo do wej – mó wi za stęp ca pre zy den ta, An naJe dy nak.

W ra mach pro jek tu moż na sko rzy stać z opie ki nad dziec kiem w klu -
bie dzie cię cym lub też ubie gać się o re fun da cję czę ści kosz tów wy na gro -
dze nia niań. – W klu bie dzie cię cym, któ ry bę dzie się mie ścił w „Elek tro -
ni ku” przy ul. Ja giel loń skiej, opie ka bę dzie spra wo wa na nad dzieć mi
w wie ku od ukoń cze nia 1 ro ku ży cia do lat 3. Dziec ko bę dzie mo gło prze -

by wać w klu bie przez pięć go dzin dzien nie, w wy bra nym wy mia rze cza -
so wym, gdyż klub bę dzie dzia łał naj praw do po dob niej w go dzi nach
od 7.00-20.00. Oczy wi ście przy go to wa na bę dzie ofer ta ży wie nio wa.
W su mie ma my pięt na ście miejsc – stwier dza An na Je dy nak.

Re fun da cja czę ści kosz tów wy na gro dze nia niań opie ku ją cych się
dzieć mi do ty czy tak że dzie ci w wie ku do lat 3 z te re nu So snow ca.

– Do klu bu dzie cię ce go re kru ta cja trwa do koń ca czerw ca. Z ko lei
w za kre sie re fun da cji wy na gro dze nia niań do koń ca wrze śnia – do da je
pre zy dent Je dy nak. KP

Dobra alternatywa dla żłobka
Klub dziecięcy czeka na maluchy. Można się także ubiegać o refundację części kosztów wynagrodzenia niań

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO BIURA PROJEKTU:

Urząd  Miejski w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33,  pokoje 411 i 412
Kontakt tel.: 32 2962 358/319, 
e-mail: moge.wszystko@um.sosnowiec.pl
Biuro czynne: poniedziałek od 8.00 do 17.00, wtorek-czwartek 
od 8.00 do 15.00, piątek od 8.00 do 12.00.  

Nowy klub dziecięcy będzie mieścił się w„Elektroniku”
przy ul. Jagiellońskiej. Dzieciaki będą mogły liczyć
na profesjonalną opiekę i świetną zabawę taką samą
jak w Miejskim Żłobku. 

Krzysztof Polaczkiew
icz

So sno wiec kie Eg zo ta rium
przej dzie praw dzi wą me ta mor -
fo zę. Pierw szy krok zo stał już
po czy nio ny. 

Wła dze mia sta pod pi sa ły
umo wę z BBC Best Bu il ding
Con sul tants Nad zo ry i Do radz -
two Bu dow la ne Łu kasz Ździe -
błow ski, fir mą, któ ra bę dzie od -
po wie dzial nazapro jekt prze bu -
do wy Eg zo ta rium. 

War tość pod pi sa nej umo -
wy to 1,1 mln zł. Fir ma po sia -
da do świad cze nie w pro jek to -
wa niu te go ty pu przed się -
wzięć, m. in. kom plek su Ży -
cio daj ne wo dy Afry ki (Afry -
ka rium – Oce ana rium) we
Wro cła wiu, czy od bu do wy
Bu dyn ku No wej Pal miar ni
w War sza wie. Rów no le gle na -
stą pił wy bór In ży nie ra Kon -
trak tu – fir my nad zo ru ją cej
pra ce projek to we i bu dow la ne.
Bę dzie nim COL LECT CON -
SUL TING S.A. z Ka to wic.
War tość wy na gro dze nia wy -
ko naw cy wy nie sie nie co po -
nad 500 tys. zł. W tej kwo cie
uwzględ nio ny zo stał rów nież
nad zór prac pro jek to wo -bu -

dow la nych zwią za nych z mo -
der ni za cją po bli skie go par ku.

– W bu dyn ku Eg zo ta rium
po wsta nie Cen trum Edu ka cji
Eko lo gicz nej, gdzie po za do -
tych czas obec ną eg zo tycz ną
fau ną i flo rą, bę dzie moż na za -
po znać się tak że z ga tun ka mi
ro dzi my mi, wziąć udział
w warsz ta tach i lek cjach oraz
ak tyw nie uczest ni czyć w zwie -
dza niu – mó wi Ar ka diusz Chę -
ciń ski, pre zy dent So snow ca.

Część eks po zy cyj na bo ta -
nicz na i zoo lo gicz na zo sta nie
po sze rzo na o eks po zy cje pre -
zen tu ją ce ga tun ki, eks po na ty
zwią za ne z ro dzi mą flo rą i fau -
ną. Za cho wa ny zo sta nie jed nak
do tych cza so wy po dział na pa -
wi lo ny, do sto so wa ny dopo trzeb
pre zen to wa nej ro ślin no ści.

Dwu krot nie zo sta nie zwięk szo -
napo wierzch nia, jak iwy so kość
pa wi lo nów. W czę ści eks po zy -
cyj nej zo sta nie za pro jek to wa -
na bez ko li zyj na jed no kie run ko -
wa tra sa zwie dza nia, jak rów -
nież mniej sze ścież ki, za kąt ki,
miej sca dla od po czyn ku i pro -
wa dze nia za jęć. Pla nu je się
stwo rze nie moż li wo ści do ty ka -
nia i po dzi wia nia ro ślin no ści
z gó ry. 

Aby Eg zo ta rium ja ko Cen -
trum Edu ka cji Eko lo gicz nej
mo gło speł niać swą głów ną
funk cję, obiekt ma zo stać wy po -
sa żo ny w dwie sa le edu ka cyj -
ne – dla młod szych dzie ci i dla
mło dzie ży, wy po sa żo ne np.
wsto ły zmi kro sko pa mi iumoż -
li wia ją ce pre zen ta cje mul ti me -
dial ne. Sa le te wra mach po trze -

by szyb ko mo gą zo stać za adop -
to wa ne ja ko sa la wy kła do wa dla
min. 50 osób. Ze wzglę dów
bez pie czeń stwa i ochro ny ele -
men tów eks po zy cji Eg zo ta rium
zo sta nie wy po sa żo ne w ze -
wnętrz ny i we wnętrz ny sys tem
mo ni to rin gu. Roz bu do wa nazo -
sta nie tak że część tech nicz na,
ad mi ni stra cyj na, so cjal na i na -
uko wa. 

Pra ce pro jek to we ma ją za -
koń czyć się w li sto pa dzie przy -
szłe go ro ku.

Mo der ni za cja le ci we go
obiek tu od bę dzie się w ra mach
pro jek tu pn. „Za głę biow ski
Park Li ne ar ny – Re wi ta li za cja
ob sza ru funk cjo no wa nia do li ny
rze ki Prze mszy i Bry ni cy przez
roz wój te re nów zie lo nych:
Prze bu do wa Eg zo ta rium w So -
snow cu”. Pro jekt prze wi dzia ny
jest do do fi nan so wa nia w ra -
mach Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa
Ślą skie go na la ta 2014-2020
w ra mach dzia ła nia 5.4.3. Pro -
jekt zna lazł się w gru pie Zin te -
gro wa nych In we sty cji Te ry to -
rial nych. KP

To bę dzie Eg zo ta rium na mia rę XXI wie kuSo sno wi cza nie 
co raz bar dziej oby wa tel scy 

Pod pi sa no umo wy nawy ko na nie ko lej nych in we sty cji, któ re po wsta -
ną wra machIIIedy cji Bu dże tu Oby wa tel skie go. Wy bu do wa ne oraz
roz bu do wa ne zo sta ną pla ce za baw, po wsta nie tak że stre fa re kre acji
„Od ju nio ra dose nio ra”. Nie za brak nie tak że in we sty cji dro go wych.

Fir ma Cel mar Sp. z o.o. z By to mia wy ko na plac za baw przy ul.
Ba czyń skie go oraz roz bu du je ist nie ją ce na te re nie Przed szko la
Miej skie go nr 28 przy ul. Krucz kow skie go oraz Przed szko la Miej -
skie go nr 56 przy ul. Ja giel loń skiej. Z ko lei PPHU ADA GON
Adam Go ni wie cha z Ko szę ci na od po wia da za skwer wy po czyn -
ko wy przy ul. Łom żyń skiej oraz kul tu ral ną stre fę re kre acji „Od ju -
nio ra do Se nio ra” przy SP nr 39 przy ul. Lu bel skiej. – W ra mach
te go za da nia po wsta ną m. in.: urzą dze nia spraw no ścio we w stre fie
wor ko ut, a tak że sce na prze zna czo na na im pre zy szkol ne i lo kal -
ne. Na młod szych cze kać bę dą huś taw ki, bu ja ki, ka ru ze la, na nie -
co star szych stre fa dla se nio ra, a w niej sto ły do gier to wa rzy -

skich – mó wi pre zy dent So snow ca Ar ka diusz Chę ciń ski.
Za ko lej ne za da nia ze stre fy dro go wej od po wia dać tym ra zem bę -
dą fir my PW -ETA Sp. z o.o. z Dą bro wy Gór ni czej oraz Za kład
Usług Bu dow la nych AB An drzej Bąk z So snow ca.

PW -ETA Sp. z o.o. wy bu du je 10 miejsc po sto jo wych dla sa -
mo cho dów oso bo wych przy ul. Wa go wej, miej sca par kin go we
i chod nik przy ul. Że la znej oraz osie dlo wą dro gę po ża ro wą wraz
z pla cem ma new ro wym przy ul. Wy bic kie go.

Z ko lei Za kład Usług Bu dow la nych AB An drzej Bąk prze pro -
wa dzi pra ce przy na stę pu ją cych pro jek tach: Prze bu do wa ist nie ją -
cych (szu tro wych) ale jek do par ku w ra mach za da nia pn.: „Bu do -
wa ale jek do par ku ul. Obroń ców We ster plat te” oraz Bu do wa za -
to ki par kin go wej wzdłuż dro gi gmin nej (we wnętrz nej) ul. Ra dom -
skiej w ra mach za da nia pn.: „Bu do wa par kin gu wzdłuż sta rej Alei
Wol no ści – ul. Ra dom ska”. KP

AŻ 168 PROJEKTÓW ZGŁOSILI MIESZKAŃCY
SOSNOWCA DO IV EDYCJI BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO – TO WYNIK LEPSZY NIŻ
W DWÓCH POPRZEDNICH LATACH.

W tym ro ku miesz kań cy po raz
czwar ty wy bio rą pro jek ty dla swo ich
dziel nic, a do roz dy spo no wa nia bę dzie
kwo ta 7,5 mi lio na zło tych. – Oprócz
do tych cza so wych stref, wpro wa dzi li -
śmy dwa bu dże ty dla mło dych so sno -
wi czan – Mło dzie żo wy Bu dżet Oby -
wa tel ski oraz Przed szkol ny Bu dżet
Oby wa tel ski. Chce my ak ty wi zo wać
mło dych so sno wi czan i uczyć ich od -
po wie dzial no ści, bo wiem to ucznio -
wie sa mi za de cy du ją, na co zo sta ną
prze zna czo ne środ ki w ich szko łach.
W przed szko lach de cy zję tę po dej mo -
wać bę dą ro dzi ce ma lu chów – mó wi
pre zy dent So snow ca, Ar ka diusz Chę -
ciń ski.

Miesz kań cy udo wod ni li, że za le ży
im na mie ście i swo jej naj bliż szej oko li -
cy, bo wiem zło ży li aż 168 pro jek tów
(141 po cho dzi z Lo kal nych Stref Kon -
sul ta cyj nych). W ubie głym ro ku by ło
to 147, a w 2015 ro ku 143. – Bar dzo się
cie szy my, że miesz kań cy by li ak tyw ni
i zło ży li ta ką licz bę pro jek tów. War to
też za zna czyć, że nie któ re po my sły ro -
bią du że wra że nie – mó wi Jo an na Gra -
bar czyk z Re fe ra tu Pro mo cji i Kon sul -
ta cji Spo łecz nych Wy dzia łu Roz wo ju
i Pro mo cji Mia sta.

Naj wię cej pro jek tów zło żo no
w dziel ni cy Za gó rze Po łu dnie – aż 24,
z cze go 8 do ty czy re mon tów chod ni -
ków. Tyl ko po dwa pro jek ty po ja wi ły
się w Ostro wach i Mi lo wi cach. Wśród
po my słów po ja wi ły się np. Per ła Po -
go ni – przy wró ce nie daw ne go bla sku
w Par ku Die tla, ko lej na część Bul wa ru
Czar nej Prze mszy, stwo rze nie mu ra li
w przej ściu pod ziem nym przy tzw.
Okrą gla ku, Po ol Par ty na ba se nie,
„Dach nasz po spo li ty”, któ ry ma

na ce lu za go spo da ro wa nie pla cu
nad ga ra ża mi mię dzy blo ka mi
przy Ja giel loń skiej, Ro dzin ne Cen -
trum Ak tyw no ści na Pla cu Pa pie skim,
tor ro we ro wy dirt park, czy też bu do wa
i uru cho mie nie fon tan ny mul ti me dial -
nej w par ku w Ju liu szu. Do stre fy
szkol nej wpły nę ło 16 pro jek tów,
głów nie re mon tów bo isk, a do stre fy
przed szkol nej 11.

Do 12 ma ja szko ły i przed szko la
wy sy ła ły zgło sze nia do uczest nic twa
w Mło dzie żo wym Bu dże cie Oby wa tel -
skim i Przed szkol nym Bu dże cie Oby -
wa tel skim. Wie my już, ja ki mi środ ka -
mi bę dą dys po no wa ły. – Zgod nie z za -
sa da mi, pu la zo sta ła po dzie lo -
na na wszyst kie pla ców ki, od któ rych
otrzy ma li śmy for mu larz zgło sze nio wy
i tak szko ły otrzy ma ją po 6060 zł, na to -
miast przed szko la 3225,80 zł. Pro jek ty
do MBO i PBO bę dzie moż na skła dać
we wrze śniu – do da je Jo an na Gra bar -
czyk.

Te raz przed urzęd ni ka mi naj trud -
niej sze za da nie, gdyż ko niecz ne jest
spraw dze nie i przy go to wa nie każ de go
pro jek tu tak, jak by miał być go to wy
do re ali za cji. We wrze śniu na to miast
od bę dzie się Pik nik Oby wa tel ski,
w trak cie któ re go au to rzy bę dą mo gli
pro mo wać swo je pro jek ty.

In no wa cją w IV edy cji Bu dże tu
Oby wa tel skie go bę dzie for ma gło so -
wa nia. W tym ro ku na pro jek ty głos
od da my tyl ko dro gą elek tro nicz -
ną. – Ta kie roz wią za nie wpro wa dzi ło
już kil ka miast, choć by ze wzglę du
na bez pie czeń stwo da nych oso bo wych
za war tych w for mu la rzach, a tak że
szyb kość ogło sze nia wy ni ków. W ubie -
głym ro ku mi le za sko czy li nas m. in.
se nio rzy, któ rzy ak tyw nie gło so wa li
przez in ter net, stąd też na sza de cy -
zja – do da je pre zy dent, Ar ka diusz Chę -
ciń ski. Na pro jek ty bę dzie moż na gło -
so wać w paź dzier ni ku. KP

Pro jek ty z III edy cji do wy ko na nia

arc UM w Sosnowcu
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Sylwia Kosman

So sno wiec cy rad ni pod czas ostat niej nad -
zwy czaj nej se sji, któ ra od by ła się 26 ma ja,
prze gło so wa li uchwa łę do ty czą cą wstą pie -
nia mia sta doGór no ślą sko -Za głę biow skiej
Me tro po lii. Wnad zwy czaj nej se sji uczest -
ni czy li m. in. Mar cin Kru pa, pre zy dent Ka -
to wic oraz pre zy dent Za brza i sze fo wa
Gór no ślą skie go Związ ku Me tro po li tal ne -
go, Mał go rza ta Mań ka -Szu lik. 
– Za głę bie ma swój ogrom ny wkład wtwo -
rze niu me tro po lii, dla te go dziś tu je ste śmy
z pre zy den tem Ka to wic. Po twier dza my, że
chce my bu do wać, aSo sno wiec wme tro po -
lii jest bar dzo waż ny – stwier dzi ła Mał go -
rza ta Mań ka -Szu lik, pre zy dent Za brza. 

W po dob nym to nie wy po wie dział się
pre zy dent Ka to wic, Mar cin Kru pa. – Mie -
li śmy nie wie le cza su i stąd nie by ło moż li -
wo ści skon sul to wa nia na zwy ze wszyst ki -
mi mia sta mi – wy ja śnił. Pre zy dent stwier -
dził, że Si le sia w na zwie me tro po lii mia ła
być wy róż ni kiem w cu dzy sło wie. – Uzna -
li śmy, że zpunk tu wi dze nia mar ke tin go we -
go to do bry po mysł – przy znał. – Ro zu -
miem, że ten człon jest dla pań stwa pro ble -
ma tycz ny. Wpro wa dzę więc po praw kę
dopro jek tu uchwa ły. Bę dzie to na zwa Gór -
no ślą sko -Za głę biow ska Me tro po lia bez
do pi sków i nazw skró co nych – stwier dził
pre zy dent Ka to wic. – Mo gę za pew nić, że
przy szła me tro po lia bę dzie się na zy wa ła
Gór no ślą sko -Za głę biow ska Me tro po lia.
Amen. Cie szę się z wy pra co wa ne go kon -
sen su su i za bie ra my się do wspól nej pra -
cy – do dał.

Za do wo le nia z wy pra co wa nia po ro zu -
mie nia nie ukry wał Ar ka diusz Chę ciń ski,
pre zy dent So snow ca. – Chcia łem po dzię -
ko wać pre zy den to wi Ka to wic oraz pre zy -
dent Za brza za wi zy tę w So snow cu i de -
kla ra cję, któ ra pa dła. Li czę na to, że Ra da
Miej ska Ka to wic wsłu cha ła się w na szą
dys ku sję. Za głę bie bę dzie moc no ak cen -
to wa ne w no wej me tro po lii. Uwa żam, że
roz po zna wal ność me tro po lii bę dzie tak
du ża, ja kie bę dą efek ty na szej współ pra -
cy, bo mar ka jest tak do bra, jak jej re pu ta -
cja. Cie szę się, że so sno wiec cy rad ni jed -
no gło śnie po zy tyw nie wy po wie dzie li się
o na szych sta ra niach uję cia sil nej po zy cji
Za głę bia w me tro po lii i jed no cze śnie, że
wszy scy po par li uchwa łę o wej ściu So -

snow ca do Gór no ślą sko -Za głę biow skiej
Me tro po lii. Już te raz za bie ra my się
do pra cy – pod su mo wał pre zy dent So -
snow ca.

GZM bę dzie łą czył 41 miast i gmin wo -
je wódz twa ślą skie go. Me tro po lia to po -
nad2 mi lio ny lu dzi, w tym700 ty się cy Za -
głę bia ków. 

Z ko lei pod czas przed ostat niej nad zwy -
czaj nej se sji Ra dy Miej skiej, któ ra od by ła
się15 ma ja, rad ni pod ję li uchwa ły do ty czą -
ce wej ścia So snow ca w skład two rzo ne go
na te re nie wo je wódz twa ślą skie go związ ku
me tro po li tal ne go, w spra wie przy ję cia sta -
no wi ska po pie ra ją ce go Apel Fo rum Sa mo -
rzą do we go i przy ję cia Kar ty Sa mo rząd no -
ści oraz w spra wie ode bra nia ty tu łu Ho no -
ro we go Oby wa te la Mia sta So snow ca Iwa -
no wi Te ren to wi czo wi -Ko row ni ko wi, ge ne -
ra ło wi puł kow ni ko wi Ar mii Ra dziec kiej.
Cho ciaż rad ni po par li wszyst kie trzy pro jek -
ty uchwał, nie za bra kło gło sów w dys ku sji. 

Naj dłuż szą dys ku sję wy wo łał te mat
pod ję cia Ape lu Fo rum Sa mo rzą do we go
iprzy ję cia Kar ty Sa mo rząd no ści oraz ode -
bra nia ty tu łu ho no ro we go oby wa tel stwa.
Apel zo stał sfor mu ło wa ny 16 mar ca b. r.
w War sza wie przez śro do wi ska sa mo rzą -

do we, któ re zde cy do wa ły się wy ra zić
sprze ciw wo bec wpro wa dza nych i za po -
wia da nych przez rząd zmian pra wa sa mo -
rzą do we go w Pol sce oraz ape lo wać o pod -
ję cie de ba ty pu blicz nej do ty czą cej sta nu sa -
mo rzą du te ry to rial ne go w Pol sce. 

– Prze ciw ko ja kim zmia nom ma my pro -
te sto wać? W tym ape lu pa da wie le słów
o nie kon sty tu cyj no ści, ale nie wia do mo
cze go. Nie ma żad nych prze pi sów, pro jek -
tów ustaw, a sam apel jest we wnętrz nie
sprzecz ny. Z jed nej stro ny wzy wa dode ba -
ty, ale jak już po ja wia się za czą tek ja kiejś
de ba ty, to po wsta je apel, któ ry sprze ci wia
się tej de ba cie, w któ rym na koń cu jest po -
stu lat… de ba ty – mó wił To masz Mę drzak,
rad ny klu bu PiS. – Nie wia do mo, o czym
dys ku tu je my. Pa da ją sfor mu ło wa nia o nie -
kon sty tu cyj nych zmia nach. Nie ma żad -
nych zmian. Jest dys ku sja o pla no wa nych
zmia nach. Je śli pań stwo czy ta li ten apel, to
nie doj dzie my downio sku, prze ciw ko cze -
mu jest skie ro wa ny – stwier dził To masz
Mę drzak. 

– Ja ko czło nek ko mi te tu pro te sta cyj ne -
go mo gę się wy po wie dzieć. Prze pra szam,
że do pa na rad ne go mó wię, ja ko człon ka
rzą dzą cej par tii. Ape lu je my, by nie wpro -

wa dzać zmian, któ re uwa ża my za nie kon -
sty tu cyj ne. Cho dzi owpro wa dze nie zmian,
któ re uwa ża my zazłe. Mó wi się ka den cyj -
no ści, ka den cyj no ści wstecz. Je śli chce my
ape lo wać, że nam się coś nie po do ba
przed wpro wa dze niem zmian, to jest
za wcze śnie. Je śli chce my wpro wa dzić re -
fe ren dum pozmia nach, to mó wi się, że jest
już za póź no. Chy ba trze ba by usta wo wo
okre ślić mo ment, kie dy moż na pro te sto -
wać i pi sać apel. W związ ku z tym, że są
pla no wa ne zmia ny, to wy po wia da my się
wtej spra wie. Te go ty pu ape le zo sta ły pod -
pi sa ne przez kil ku set sa mo rzą dow ców
z ca łe go kra ju i są przyj mo wa ne w ko lej -
nych mia stach. Sa mo rzą dow cy mo gą się
swo bod nie wy po wie dzieć – pod kre ślił Ar -
ka diusz Chę ciń ski. 

Rad ny To masz Mę drzak wy ra ził jed nak
zde cy do wa ny sprze ciw prze ciw ko po par -
ciu ape lu.

– Nie prze ko nał mnie pan, bo apel jest
we wnętrz nie nie spój ny i sprzecz ny. Nie
mo że być tak, że je śli ktoś za po cząt ku je
dys ku sję, to od ra zu mó wi się o nie kon sty -
tu cyj no ści. Cią gle roz brzmie wa nu ta, że sa -
mo rzą dy są gi gan tycz nym suk ce sem, ale
nie uda waj my, że wszyst ko jest w po rząd -

ku i nic nie trze ba zmie niać, bo prze ja wy
pa to lo gii wsa mo rzą dach też ma ją miej sce.
Nie wi dzę sen su w po dej mo wa niu te go
ape lu – stwier dził rad ny.
Swo je sta no wi sko za pre zen to wał też m. in.
rad ny Ka rol Wi niar ski (nie zrze szo ny). – To
zde rze nie dwóch wi zji pań stwa. W jed nej
z nich, któ rej rzą dzą ca par tia bar dziej
sprzy ja, wła dza jest moc niej sku pio -
nawcen trum i choć sa mo rzą dy ma ją swo -
je za da nia do zre ali zo wa nia, to jed nak do -
mi nu ją ca jest ro la or ga nów cen tral nych.
Pew ne dzia ła nia już wtym za kre sie zo sta ły
zre ali zo wa ne przez ostat nie pół to rej ro ku,
nie któ re in sty tu cje sa mo rzą du wo je wódz -
kie go zo sta ły prze ka za ne na rzecz wo je wo -
dy, anie or ga nów sa mo rzą do wych – mó wił
Ka rol Wi niar ski. – Nie ko niecz nie jed nak
sfor mu ło wa nia o nie kon sty tu cyj no ści
zmian, za war te w ape lu, na le ży po dzie -
lać – do dał. 

Osta tecz nie rad ni jed nak za gło so wa li
zaprzy ję ciem uchwa ły wspra wie po par cia
ape lu, jak iopo wie dzie li się zaode bra niem
ty tu łu ho no ro we go oby wa tel stwa mia sta
ge ne ra ło wi Iwa no wi Te ren to wi czo wi -Ko -
row ni ko wi, choć iw tym punk cie, nie za ję li
jed no li te go sta no wi ska. 

– Nada nie ho no ro we go oby wa tel stwa
jest czymś ogrom nie waż nym. Po win no
być uza sad nie nie do tej uchwa ły. Uchwa ła
jest zbyt la ko nicz na, by moż na by ło za nią
za gło so wać, choć de ba ta na ko mi sji by ła
bar dzo sze ro ka – przy znał To masz Bań bu -
ła, rad ny klu bu SLD Le wi ca Ra zem.
Wspie rał go To masz Nie dzie la, tak że
zklu bu SLD, któ ry uznał, że uchwa ła w tej
spra wie po win na za wie rać uza sad nie nie.

Rad ny i hi sto ryk Ka rol Wi niar ski, oce -
nia jąc za słu gi ge ne ra ła, przy po mniał opi -
nię jed ne go z hi sto ry ków: 

– Po wie dział ta kie mniej wię cej zda nie:
„Żoł nie rze Ar mii Czer wo nej nie mo gli
nam przy nieść wol no ści, bo sa mi jej nie
mie li”. Ge ne rał Ko row ni kow nie dzia łał ja -
ko oso ba pry wat na, ale ja ko przed sta wi ciel
pań stwa, któ re na ten te ren wkro czy ło, wol -
ność za bra ło i jej nie przy wró ci ło poza koń -
cze niu oku pa cji nie miec kiej. Mo że my róż -
nie ge ne ra ła oce niać, ale ho no ro we oby wa -
tel stwo zo sta ło mu przy zna ne za tzw. wy -
zwo le nie So snow ca, co wświe tle te go mą -
dre go zda nia, nie mia ło miej sca – pod su -
mo wał Ka rol Wi niar ski. 

Powstanie silna Górnośląsko-
Zagłębiowska Metropolia 

46. i 47. sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej 

Sosnowiec stanie się jednym z 41 miast i gmin, które będą tworzyć Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.   
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Ucznio wie klas pierw szych
wszyst kich so sno wiec kich szkół
pod sta wo wych bę dą ob ję ci miej -
skim pro gra mem wal ki z oty ło -
ścią u dzie ci. Re ali za to rem miej -
skie go pro gra mu „Pro fi lak ty ka
roz wo ju cho rób cy wi li za cyj nych
u dzie ci i mło dzie ży szkol nej” bę -
dzie Cen trum Pe dia trii im. Ja -
na Paw ła II w So snow cu.

– Pierw szy etap re ali za cji pro -
gra mu od bę dzie się do koń ca trwa -
ją ce go ro ku szkol ne go. Obej mo -
wał bę dzie ba da nia prze sie wo we,
czy li po miar ma sy cia ła, wzro stu,
ob li cza nie wskaź ni ka BMI i po -
miar ci śnie nia tęt ni cze go. Ba da nia
wy ko na ne zo sta ną na te re nie szko -
ły przez wy kwa li fi ko wa ny per so -

nel me dycz ny. Nie ste ty, ta kie cho -
ro by cy wi li za cyj ne jak oty łość, da -
ją się moc no we zna ki. Im szyb ciej
za cznie my dzia łać, tym le -
piej – pod kre śla pre zy dent So -
snow ca, Ar ka diusz Chę ciń ski.

W ra mach te go eta pu zo sta nie
prze pro wa dzo na tak że ak cja edu -
ka cyj na, skie ro wa na do ro dzi ców
uczniów, w po sta ci pre lek cji zor -
ga ni zo wa nej w każ dej ze szkół
pod sta wo wych. W trak cie spo tka -
nia ro dzi ce bę dą mo gli za po znać
się z za ło że nia mi pro gra mu. Je dy -
ny wa ru nek przy stą pie nia dziec ka
do pro gra mu to pi sem na zgo da ro -
dzi ca. – Dzie ci z wy kry ty mi nie -
pra wi dło wo ścia mi skie ro wa ne zo -
sta ną do dru gie go eta pu re ali za cji

pro gra mu, któ ry bę dzie obej mo -
wał in dy wi du al ne kon sul ta cje
z czte re ma spe cja li sta mi, czy li le -
ka rzem, psy cho lo giem, die te ty -
kiem i spe cja li stą ak tyw no ści fi -
zycz nej. Prze wi du je my czte ry spo -
tka nia z każ dym ze spe cja li stów
na te re nie Cen trum Pe dia trii. Każ -
dy uczest nik dru gie go eta pu przej -
dzie ba da nia la bo ra to ryj ne oraz
wy zna czo ny zo sta nie in dy wi du al -
ny plan po stę po wa nia okre śla ją cy
zmia nę na wy ków ży wie nio wych,
czę sto tli wość upra wia nia ak tyw -
no ści fi zycz nej i za cho wań proz -
dro wot nych – mó wi An na Je dy -
nak, za stęp ca pre zy den ta mia sta.

W ra mach pro gra mu od bę dą
się warsz ta ty edu ka cyj ne dla ro -

dzi ców, w wy mia rze nie mniej -
szym niż 6 go dzin, pro wa dzo ne
przez le ka rza, psy cho lo ga, die te -
ty ka oraz spe cja li stę ak tyw no ści
fi zycz nej. 

Ba da nia prze sie wo we obec -
nych pierw szo kla si stów po trwa ją
do koń ca te go ro ku szkol ne go,
a etap spe cja li stycz ny od bę dzie
się od wrze śnia do grud nia bie żą -
ce go ro ku. W ro ku szkol -
nym 2017/2018 ucznio wie klas
pierw szych przej dą je dy nie ba da -
nia prze sie wo we. Etap spe cja li -
stycz ny prze wi dzia ny jest
na pierw szą po ło wę 2018 ro ku.
Pro gra mem po li ty ki zdro wot nej
ob ję tych zo sta nie oko ło 2 tys.
uczniów klas pierw szych. SK

Rozprawią się z otyłością 

JAN KIEPURA, NAJSŁYNNIEJSZY
ABSOLWENT IV LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST.
STASZICA, OBCHODZIŁBY 12
MAJA 115. ROCZNICĘ URODZIN.
Z TEJ OKAZJI NAUCZYCIELE,
PRACOWNICY, ABSOLWENCI,
UCZNIOWIE I PRZYJACIELE SZKOŁY
ZORGANIZOWALI KONCERT
„OD OPERY DO SWINGU I POPU”,
KTÓRY ODBYŁ SIĘ W SALI
KONCERTOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ
MUZYCZNYCH W SOSNOWCU.

– Za wsze ce ni my ory gi nal ne oso -
bo wo ści. Uczniów trak tu je my
pod mio to wo i wie my, że ma ją
róż ne pa sje, któ re, ja ko szko ła,
pra gnie my roz wi jać. Cie szy my
się, że ta lent na szych wy cho wan -
ków idzie w pa rze z suk ce sa mi
edu ka cyj ny mi – mó wi Grze gorz
Wa lo tek, dy rek tor IV LO w So -
snow cu. 

Pod czas kon cer tu za brzmia ła
mu zy ka, przy któ rej do ra stał i doj -
rze wał Jan Kie pu ra, jak i lat póź -
niej szych, kie dy miesz kał już
za gra ni cą. Nie za bra kło sza lo -
nych kli ma tów lat dwu dzie stych,
trzy dzie stych, aż do lat sześć dzie -
sią tych. Za pro sze ni ar ty ści za pre -
zen to wa li utwo ry roz ryw ko we,
cho ciaż za brzmia ło też kil ka kla -
sycz nych akor dów. 

W świat mu zy ki kla sycz nej
wpro wa dzi ło go ści smycz ko we
trio w skła dzie: Mi cha li na Żu raw -
ska, Zu zan na Ły ko i Alek san dra
Sa dziak oraz Oskar Stru miń ski,
Wik to ria Ku kla, Jo wi ta Ja siń ską
i Mag da le na Mu cha. W wy ko na -
niu mu zy ków pu blicz ność usły -
sza ła „Li ber tan go” Asto ra Piaz -
zol li oraz „Czar dasz” Vit to rio
Mon tie go, „Ko ra le”, Sta ni sła wa
Mo niusz ki, „Sried szum no wo ba -
ła” Pio tra Czaj kow skie go, „Piosn -
kę li tew ską” Fry de ry ka Cho pi -
na czy „Zo się” Sta ni sła wa Nie -
wia dom skie go.

Na sce nie swo je mu zycz ne
show za pre zen to wał m. in.
Krzysz tof Ko rze niow ski, ak tor
Te atru Za głę bia przy akom pa nia -
men cie pia ni sty Da riu sza Szwe -
dy. W kli mat lat 30. wpro wa dzi ła
Agniesz ka No wa kow ska, któ ra
za śpie wa ła „Kie dy bę dziesz za ko -
cha ny oraz „Za tańcz my jesz cze
ten raz”. Wo ka li st ce to wa rzy szy li
za przy jaź nie ni tan ce rze, czy li Ola
Mi cha lak oraz Kac per Wej der
i Łu cja Tka czyk. 

– Ab sol wen ci „Sta szi ca” za -
ska ku ją nas swo imi za wo do wy mi
wy bo ra mi, bo wiem na sce nie go -
ści li śmy tak że Ka ta rzy nę Bań kę,
wy kła dow czy nię ję zy ka chiń skie -
go na Uni wer sy te cie Ślą skim
i Eko no micz nym, któ ra wy ko na -
ła m. in. mu si ca lo we prze bo je,
do któ rych Aga ta Za mar lik, na sza
uczen ni ca, za tań czy ła step.
Wspa nia ły, fran cu ski kli mat za -
ser wo wa ła nam An na Głuc, ab -
sol went ka „Sor bo ny”, któ ra zmie -
rzy ła się z le gen dar ny mi utwo ra -
mi Edith Piaf i Char le sa Azna vo -
ura. Cie szy my się, że na si ab sol -
wen ci ma ją ory gi nal ne pro fe sje
al bo wy jeż dża ją na za gra nicz ne
uczel nie, gdyż swo imi ka rie ra mi
udo wad nia ją, że „Sta szic” na -
praw dę sta wia na ja kość i kre -
atyw ność – prze ko nu je Wa lo tek. 

Uro czy stość po pro wa dzi ła
Emi lia Sta chur ska, zna na m. in.
z se ria li „Nia nia” oraz „Ju lia”
wraz z Mi cha łem Do ma ga łą. 

– Je stem wdzięcz ny wszyst -
kim za an ga żo wa nym w dzi siej sze
świę to wa nie. Pra gnę po dzię ko -
wać na uczy cie lom, uczniom, ab -
sol wen tom i przy ja cio łom na sze -
go „Sta szi ca”. Je stem prze ko na ny,
że zor ga ni zu je my wspól nie jesz -
cze wie le tak pre sti żo wych przed -
się wzięć. My ślę, że Jan Kie pu ra
był by dum ny ze swo ich młod -
szych ko le gów – pod su mo wał
Grze gorz Wa lo tek. red

„Staszic” świętował urodziny 
Jana Kiepury

Bar dzo czę sto miesz kań cy So snow ca od wie -
dza ją nas w miej scu na szej pra cy, ale naj czę -
ściej te wi zy ty są krót kie i ty po wo urzę do we.
W związ ku z tym na ła mach „Ku rie ra Miej -
skie go” w kil ku ko lej nych ar ty ku łach bę dzie -
my się sta ra li opo wie dzieć o lu dziach two rzą -
cych na szą fir mę i ich pra cy, ale tak że o ich
pa sjach i za mi ło wa niach. W tym nu me rze
pre zen tu je my pra cow ni ków Cen trum Ob słu -
gi Klien ta nr 1. 

COK nr 1 mie ści się przy uli cy Mo drze -
jow skiej 32A. Głów nie obejmuje on swo im
za się giem wspól no ty zlo ka li zo wa ne w cen -
trum So snow ca. Obec nie przez pra cow ni ków
COK nr 1 jest ob słu gi wa nych oko ło 100
wspól not.

Ko or dy na to rem te go cen trum jest Ka ta -
rzy na Drzy mont, któ ra pra cu je już w na szej
fir mie 17 lat. Bar dzo lu bi swo ją pra cę, a naj -
bar dziej ce ni so bie w niej kon takt z ludź mi.
Relaksuje ją cho dze nie po gó rach, a szcze -
gól nie umi ło wa ła so bie na gór skie wę drów ki
Be skid Ży wiec ki. Jest też mi ło śnicz ką pol -
skie go ki na. Ostat ni film, ja ki obej rza ła i wy -
warł na niej po zy tyw ne wra że nie, to ob raz
w re ży se rii Pa try ka Ve gi – „Pit bull. Nie bez -
piecz ne ko bie ty”.

Funk cję in spek to ra nad zo ru bu dow la ne go
peł ni Wie sła wa Kieł czew ska. Z na szą fir mą

zwią za na już jest od 40 lat. Pra ca z ludź mi
przy no si jej ogrom ną sa tys fak cję. Ale jak
pod kre śla, to co ro bi, wy ma ga bar dzo wie lu
umie jęt no ści oraz cier pli wo ści. W wol nych
chwi lach lu bi prze czy tać do brą książ kę.
W ostat nim cza sie bar dzo za in te re so wa ła ją
książ ka ks. Ja na Kacz kow skie go. Jest też mi -
ło śnicz ką li te ra tu ry sen sa cyj nej i książ ką,
któ rą by mo gła po le cić, jest „Ra port Pe li ka -
na” au tor stwa Joh na Gri sha ma.

W COK 1 pra cu ją też ad mi ni stra to rzy zaj -
mu ją cy się po szcze gól ny mi wspól no ta mi.
Jed nym z nich jest Woj ciech Łeb kow ski.
Pracuje w na szej fir mie od pół ro ku. Obec nie
„opie ku je się” oko ło 30 bu dyn ka mi. W pra -
cy ce ni so bie dy na mizm i to, że mo że się
w niej wie le na uczyć. -Two rzy my zgra ny ze -
spół – pod kre śla. I przy zna je, że bar dzo do -
brze współ pra cu je mu się z ko le ga mi. W wol -
nych chwi lach lu bi jeź dzić na ro we rze. Je go
pa sją jest też mu zy ka. 

Ry szard Benc to ko lej ny ad mi ni stra tor za -
trud nio ny w na szej fir mie od 16 lat. Trzy ma
pie czę nad oko ło 40 bu dyn ka mi. W pra cy ce -
ni so bie to, że mo że pra co wać w świet nym
ze spo le. Je go pa sją jest że glar stwo i naj chęt -
niej lu bi że glo wać na Ma zu rach. Jak zdra dzi li
nam je go współ pra cow ni cy, jest też świet nym
fo to gra fem przy ro dy. 

Ko lej ny pra cow nik COK – Ma tusz Sien -
kie wicz – pra cu je od 2 lat. Obec nie pod je go
opie ką znaj du ję się 30 bu dyn ków. Bar dzo ce -
ni so bie to, że w każ dej chwi li mo że li czyć
na po moc swo ich współ pra cow ni ków. Pa sjo -
nu je się ry sun kiem, a szcze gól nie pro jek to -

wa niem ta tu aży. Lu bi też czy tać książ ki,
a ostat nio spodo ba ła mu się książ ka „Wy wie -
ra nie wpły wu na lu dzi” Ro ber ta Cial di -
ni’ego. W wol nych chwi lach tre nu je na si -
łow ni. 

Ma my też wśród ad mi ni stra to rów Be atę
Gwar djak, któ ra pra cu je już 8 lat. Obec nie
opiekuje się oko ło 20 wspól no ta mi.

W COK nu mer 1 pra cu ją też pa nie zaj mu -
ją ce się ob słu gą miesz kań ców wspól not. Lu -
cy na Urbań ska pra cu je już 34 la ta. Lu bi
w swo jej pra cy do brą at mos fe rę. Jest mi ło -
śnicz ką krzy żó wek i do brych fil mów, ale nie
hor ro rów. Bar dzo ją od prę ża przy go to wy wa -
nie do mo wych wy pie ków, a jej ulu bio ne cia -
sto to ser nik. 

Gra ży na Mar czak pra cu je od 2 lat. W pra -
cy sta ra się ob słu gi wać lu dzi w ta ki spo sób,
w ja ki sa ma chcia ła by być ob słu żo na. Jest
mi ło śnicz ką psów, a jej ulu bio ną ra są jest la -
bra dor. Sta ra się wspie rać fun da cje po ma ga -
ją ce zwie rzę tom. Lu bi też zbie rać por ce la nę,
naj chęt niej z okre su se ce sji. Naj bar dziej od -
prę ża ją pra ca w ogro dzie. JOK

Prezentujemy pracowników Centrum Obsługi Klienta nr 1 -  MZBM -TBS sp. z o.o.

Poznajmy się lepiej

Kon takt z pra cow ni ka mi COK nr 1 
w So snow cu
e – ma il: co k1@mzbm.so sno wiec.pl
tel. 32 363 32 18, 32 360 40 60
Go dzi ny pra cy:
Po nie dzia łek od 7.00 do 17.00
Wto rek od 7.00 do 14.00
Śro da -Czwar tek od 7.00 do 15.00
Pią tek od 7.00 do 14.00
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Jo an na Bi niec ka, spe cja li sta
ds. ko mu ni ka cji spo łecz nej i edu ka cji

Ubez pie cze nia spo łecz ne wZUS są poto, aby za gwa -
ran to wać środ ki do ży cia oso bom, któ re nie za ra bia -
ją na utrzy ma nie pra cu jąc, po nie waż np. ule gły wy -
pad ko wi, za cho ro wa ły, są zmu szo ne opie ko wać się
człon kiem ro dzi ny lub re zy gnu ją z za trud nie nia ze
wzglę du na wiek. Pra wi dło wo od pro wa dza ne skład -
ki są pod sta wą do przy zna nia m. in. eme ry tu ry, eme -
ry tu ry po mo sto wej, ren ty, ren ty ro dzin nej, za sił ku po -
grze bo we go, świad cze nia re ha bi li ta cyj ne go, za sił ku
cho ro bo we go, za sił ku ma cie rzyń skie go. 
Obec nie przed sta wia my pod sta wo we za sa dy, o ja -
kich trze ba pa mię tać, aby móc sko rzy stać z te go, co
na le ży się pra cow ni ko wi od ZUS. A więc oso ba za -
trud nio na po win na:
• spraw dzić, czy pra co daw ca zgło sił ją doubez pie cze -

nia zdro wot ne go. Je że li te go nie zro bił, pra cow nik nie
bę dzie mógł ko rzy stać z pu blicz nej opie ki zdro wot -
nej, nie otrzy ma też re cep ty nale ki re fun do wa ne;

• za dbać o zgło sze nie do ubez pie cze nia zdro wot ne -
go swo ich naj bliż szych – współ mał żon ka i dzie -
ci – je że li nie ma ją in ne go ty tu łu do ubez pie cze nia.
Ale je śli na bę dą ta ki ty tuł, na le ży ich wy re je stro -
wać. Trze ba to uczy nić w cią gu sied miu dni od za -
ist nie nia oko licz no ści po wo du ją cych ko niecz ność
wy re je stro wa nia;

• spraw dzić, czy pra co daw ca od pro wa dza skład ki
za pra cow ni ka od wła ści wej pod sta wy, czy jej nie
za ni ża. Skład ki od niż sze go wy na gro dze nia niż
fak tycz ne, to niż sze świad cze nia (za si łek cho ro -

bo wy i ma cie rzyń ski), a w przy szło ści eme ry tu ra
lub ren ta;

• spraw dzić – w przy pad ku za trud nie nia za gra ni -
cą – w któ rym kra ju po win no się być ubez pie czo -
nym;

• wprzy pad ku zmia ny da nych iden ty fi ka cyj nych, ad -
re so wych lub ewi den cyj nych – po in for mo wać
o tym pra co daw cę;

• w przy pad ku za prze sta nia za trud nie nia, moż -
na przy stą pić do bro wol nie do ubez pie czeń eme ry -
tal ne go i ren to wych. Dzię ki te mu świad cze nie bę -
dzie wyż sze.

Aby spraw dzić po wyż sze fak ty, moż na przyjść
do ZUS -u lub uzy skać in for ma cje dro gą elek tro nicz -
ną, bez po trze by wy cho dze nia z do mu (każ da oso ba
ubez pie czo na po sia da in dy wi du al ne kon to w ZUS),
re je stru jąc się na: www.zus.pl. Re je stra cja po le ga
nawy peł nie niu elek tro nicz ne go for mu la rza (imię, na -
zwi sko, nu mer PE SEL, ad res e -ma il, usta lo ne przez
sie bie ha sło iopcjo nal nie in ne da ne, np. nu mer te le fo -
nu kon tak to we go). Na stęp nie na le ży po twier dzić
swo ją toż sa mość elek tro nicz nie lub oso bi ście wZUS -
-ie (nie moż na za po mnieć wziąć ze so bą do wo du
oso bi ste go). Na por ta lu, któ ry jest naj waż niej szym
ele men tem Plat for my Usług Elek tro nicz nych (PUE),
two rzy się wów czas pro fil (kon to) użyt kow ni ka. Po -
sia da jąc ta ki pro fil, moż na – po za usta le niem spraw
zwią za nych z ubez pie cze nia mi i skład ka mi – re zer -
wo wać wi zy ty w ZUS -ie, a tak że wy sy łać elek tro nicz -
nie wnio ski i otrzy my wać od po wie dzi oraz po wia do -
mie nia.
PUE to tak że usłu gi prze zna czo ne dla tych, któ rzy nie
ma ją do stę pu do In ter ne tu lub wo lą bez po śred ni kon -
takt z pra cow ni kiem Za kła du. Dla ta kich osób zo sta -
ła uru cho mio na li nia te le fo nicz na: 22 560 16 00
(koszt po łą cze nia we dług umo wy klien ta z ope ra to -
rem te le ko mu ni ka cyj nym). Moż nateż skon tak to wać
się z ZUS -em po przez sky pe’a: zus_cen trum_ob slu -
gi_tel.
Kon sul tan ci te le fo nicz ni słu żą po mo cą wdni ro bo cze
od po nie dział ku do piąt ku w go dzi nach od 7.00
do 18.00.

czerwiec 2017 nr 66

Ad rian na Peć,  rzecznik praw konsumenta

1. Przed wy bo rem kie run ku po dró ży za po znaj
się z ak tu al ny mi ostrze że nia mi dla po dró żu ją -
cych za miesz czo ny mi na stro nie in ter ne to wej
Mi ni ster stwa Spraw Za gra nicz nych (www.
msz. gov. pl) – sprawdź czy w miej scu, do któ -
re go się wy bie rasz, jest bez piecz nie. 

2. Za nim za wrzesz umo wę lub za re zer wu jesz po -
byt, za po znaj się z opi nia mi in ter nau tów do ty -
czą cy mi obiek tu ho te lo we go, w któ rym chciał -
byś spę dzić wa ka cje. 

3. Do wiedz się, ja kie prze pi sy pasz por to we, wi zo -
we i sa ni tar ne obo wią zu ją w kra ju, do któ re go
się wy bie rasz, sprawdź da tę waż no ści swo je -
go pasz por tu, uzy skaj wi zę, wy ko naj nie zbęd -
ne szcze pie nia. 

Je że li wy ku pu jesz wcza sy w biu rze po dró ży, or -
ga ni za tor tu ry sty ki lub po śred nik udzie li ci ta kich
in for ma cji na pi śmie. 
4. Sprawdź, od ko go ku pu jesz wcza sy,

w szcze gól no ści, czy fir ma dzia ła le gal nie
i czy zo sta ła wpi sa na do re je stru or ga ni za to -
rów tu ry sty ki i po śred ni ków tu ry stycz nych
(www. tu ry sty ka. gov. pl). Prze ana li zuj ra tin -
gi biur po dró ży. 

5. Prze czy taj do kład nie umo wę i ogól ne wa run ki
uczest nic twa. 

6. Nie bój się py tać – w ra zie wąt pli wo ści do ty -
czą cych wa run ków po dró ży lub im pre zy po -

dziel się ni mi z or ga ni za to rem, agen tem czy
po śred ni kiem. 

7. Za dbaj o ubez pie cze nie – wy bierz ubez pie cze -
nie ade kwat ne do two je go wie ku, sta nu zdro -
wia i ak tyw no ści pla no wa nych pod czas wy jaz -
du (np. ubez pie cze nie od kosz tów le cze nia
cho rób prze wle kłych, ubez pie cze nie od spor -
tów eks tre mal nych, ubez pie cze nie od kosz -
tów re zy gna cji).

8. Je że li pod czas po by tu na wa ka cjach stwier -
dzisz ja kieś nie pra wi dło wo ści – nie zwłocz nie
za wia dom o swo ich za strze że niach ob słu gę
ho te lu (wy ko naw cę usłu gi) i re zy den ta lub in -
ne go przed sta wi cie la or ga ni za to ra w spo sób
okre ślo ny w umo wie. Pa mię taj: za wia do mie -
nie nie jest toż sa me z re kla ma cją!

9. Masz pra wo do re kla ma cji – re kla ma cję im -
pre zy tu ry stycz nej mo żesz zło żyć w cza sie
trwa nia im pre zy lub po jej za koń cze niu, w ter -
mi nie nie dłuż szym niż 30 dni od dnia za koń -
cze nia im pre zy.

10. Zgłoś swój wy jazd w sys te mie „Ody se usz”
(ody se usz. msz. gov. pl) – w przy pad ku wy -
stą pie nia sy tu acji nad zwy czaj nych za gra ni -
cą, MSZ bę dzie mógł pod jąć z to bą kon takt,
udzie lić nie zbęd nych in for ma cji oraz po mo -
cy po przez wła ści wą pla ców kę dy plo ma tycz -
no -kon su lar ną.

Umo wa o świad cze nie usług tu ry stycz nych po le -
ga ją cych na or ga ni zo wa niu im prez tu ry stycz -
nych wy ma ga for my pi sem nej.
Po sta no wie nia umo wy o świad cze nie usług tu ry -
stycz nych mniej ko rzyst ne dla klien tów niż po sta -
no wie nia usta wy o usłu gach tu ry stycz nych
z dnia z dnia 29 sierp nia 1997 r. są nie waż ne
i w ich miej sce sto su je się prze pi sy tej usta wy!
Kie dy i z ja kich po wo dów ce na usta lo -
na w umo wie mo że ulec pod wyż sze niu? 
Tyl ko wte dy, gdy umo wa wy raź nie prze wi du je
moż li wość pod wyż sze nia ce ny, a or ga ni za tor tu -

ry sty ki udo ku men tu je wpływ na pod wyż sze nie
ce ny jed nej z na stę pu ją cych oko licz no ści:
– wzro stu kosz tów trans por tu;
– wzro stu opłat urzę do wych, po dat ków lub opłat

na leż nych za ta kie usłu gi, jak lot ni sko we, za ła -
dun ko we lub prze ła dun ko we w por tach mor -
skich i lot ni czych;

– wzro stu kur sów wa lut.
W okre sie 20 dni przed da tą wy jaz du ce na usta -
lo na w umo wie nie mo że być pod wyż szo na!
Zmiana istotnych warunków umowy
z przyczyn niezależnych od organizatora
przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. 
Po nie zwłocz nym po wia do mie niu o zmia nie
przez or ga ni za to ra klient:
– przyj mu je pro po no wa ną zmia nę umo wy
al bo
– od stę pu je odumo wy zana tych mia sto wym zwro -

tem wszyst kich wnie sio nych świad czeń i bez
obo wiąz ku za pła ty ka ry umow nej i nie zwłocz nie
po wia da mia oswo jej de cy zji or ga ni za to ra. 

Je że li klient od stę pu je od umo wy lub je że li or ga -
ni za tor od wo łu je im pre zę tu ry stycz ną z przy czyn
nie za leż nych od klien ta, klient ma pra wo, we dług
swo je go wy bo ru: 
– uczest ni czyć w im pre zie za stęp czej o tym sa -

mym lub wyż szym stan dar dzie, chy ba że zgo -
dzi się na im pre zę o niż szym stan dar dzie
za zwro tem róż ni cy w ce nie 

al bo 
– żą dać na tych mia sto we go zwro tu wszyst kich

wnie sio nych świad czeń. 
Nad to klient mo że do cho dzić od szko do wa nia
zanie wy ko na nie umo wy, chy ba że od wo ła nie im -
pre zy tu ry stycz nej na stą pi ło z po wo du:
– zgło sze nia się mniej szej licz by uczest ni ków niż

licz ba mi ni mal na okre ślo na w umo wie, a or ga -
ni za tor po wia do mił o tym klien ta na pi śmie
w uzgod nio nym ter mi nie,

– si ły wyż szej.

PORADY

ZUS RADZI

Co ubezpieczony wiedzieć powinien? 

Jakość usług potwierdzona nagrodami i certyfikatami:    

www.helimed.pl

Centrum Diagnostyczne HELIMED
Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

RTG

USG

BIOPSJE pod kontrolą USG

KRÓTKIE TERMINY WIZYT

DOŚWIADCZONY PERSONEL MEDYCZNY

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG

WIDZIMY 
WIĘCEJ

INFORMACJA I REJESTRACJA
Biopsja: 32 785 22 30
TK i RTG: 32 355 95 10
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RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Zanim wyjedziesz na wakacje - dekalog
zapobiegliwego turysty
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Po la Ne gri, Jan Kie pu ra, Wło dzi mierz
Ma zur i … ty ra no zaur Zu zia – to pierw -
sze po sta ci, któ re wcho dzą w skład so sno -
wiec kie go pan te onu, no we go spo so bu
pro mo cji zna nych so sno wi czan.

So sno wiec wy cho wał wie le po sta ci
kul to wych dla swo ich cza sów. Był i jest
mia stem, gdzie gosz czą świa to wej sła wy
gwiaz dy, któ re czę sto kroć się w nim za ko -
cha ły. Dla cze go więc nie po ka zać ich
świa tu i stwo rzyć swe go ro dza ju pan te -
onu, a jed no cze śnie po łą czyć dzie dzi ny,
dla któ rych się za słu ży ły? 115-le cie So -
snow ca jest ide al ną oka zją, aby uczcić
wiel kich zwią za nych z mia stem, po ka zać
po sta ci, któ re by ły i na dal są dla nie go
sym bo la mi. Na po czą tek wiel ka czwór ka.

Kul tu ral ny Ja nek – jest
sym bo lem wy da rzeń
kul tu ral nych w So snow -
cu. Le gen dar ny te nor,
któ ry roz sła wił mia sto
w świe cie, uro dził się
w 1902 ro ku, a więc wte -
dy, gdy mia sto otrzy ma -
ło pra wa miej skie. Mi -

mo, iż zro bił ogrom ną ka rie rę, ni gdy nie
za po mi nał o swo jej ma łej oj czyź nie i za -
wsze po wta rzał, że jest „chło pa kiem z So -

snow ca”.
Roz ryw ko wa Po -
la – pa tro nu je wy da -
rze nio wym roz ryw -
ko wym i in ten syw ne -
mu miej skie mu ży ciu,
a jest wzo ro wa na na
Po li Ne gri. Przed wo -
jen na ak tor ka, wy cho -

dząc za mąż za hra bie go Eu ge niu sza
Dąmb skie go, ko men dan ta gra nicz ne go
po ste run ku w So snow cu, zwią za ła się
z mia stem za le d wie na kil ka lat. Jed nak
już na za wsze we szła do pan te onu so sno -
wiec kich sław.

Spor to wy Wło dek – ko -
ja rzo ny przede wszyst -
kim ze spor tem. In spi ra -
cją był Wło dzi mierz
Ma zur, na past nik, pił -
karz Za głę bia So sno -
wiec, re pre zen tant Pol -
ski. Wło dzi mierz Ma zur
sły nął nie tyl ko z cel no -

ści i si ły, ale rów nież wier no ści przy ja cio -
łom i chę ci nie sie nia po mo cy.

We so ła Zu zia – za chę ca
dzie ci do ra do snej za ba -
wy i od kry wa nia świa ta.
Kre atyw ny, twór czy
cha rak ter atrak cji dla
naj młod szych miesz -
kań ców pod kre ślo ny zo -
stał atry bu tem (kred ką),
którą di no zaur trzy ma

w łap ce. Zu zia jest wzo ro wa na na po -
nad 6-me tro wym ty ra no zau rze, któ ry stoi
przy bu dyn ku Wy dzia łu Na uk o Zie mi
Uni wer sy te tu Ślą skie go. Już w trak cie Ty -
go dnia Dziec ka naj młod si miesz kań cy
od sło ni li ja jo, z któ re go wy klu je się Zu zia.

Od czerw ca ca ła czwór ka bę dzie wi -
docz na w mie ście – na no wych ga dże -
tach, pla ka tach, bil bor dach i przy oka zji
miej skich wy da rzeń. Chce my, aby miesz -
kań cy rów nież się z ni mi utoż sa mia li,
a tak że po zna li hi sto rię So snow ca. To

rów nież oka zja, aby po znać wy da rze nia,
któ rych na te re nie mia sta jest co raz wię -
cej. Każ da z po sta ci od ra zu uświa do mi
miesz kań com, ja kie go ro dza ju jest to wy -
da rze nie. So sno wiec ki pan te on bę dzie
roz wi ja ny, bo kan dy da tur jest jesz cze kil -
ka na ście.

Z oka zji 115-le cia nada nia praw miej -
skich, So sno wiec ma rów nież no wy lo go -
typ. Ty giel kul tur, in du strial ny, przy gra -
nicz ny cha rak ter i rze czy wi stość pod ro -
syj skim za bo rem od ci snę ły się na cha rak -
te rze mia sta. So sno wiec in spi ro wał li te ra -
tów, re wo lu cjo ni stów i dzia ła czy nie pod -
le gło ścio wych. Wy cho wał wiel kich mu -
zy ków, pi sa rzy, dzien ni ka rzy, ma la rzy,
spor tow ców, pe da go gów i wy bit nych le -
ka rzy. Ocza ro wał le gen dę hol ly wo odz kie -
go ki na. Przez 115 lat mia sto ani na chwi -
lę nie zwal nia ło i nie prze sta ło za dzi wiać.
W So snow cu cią gle coś się dzie je. Dzie je
się nie od dziś. 

Wi zja i hi sto ria mia sta przy czy ni ła się
do stwo rze nia ju bi le uszo we go lo go ty pu
oraz ha sła „Dzie je się nie od dziś”, któ re
za ist nie je tak że w me diach spo łecz no -
ścio wych ja ko ha sh tag #dzie je się nie od -
dziś. – 115 lat ma się tyl ko raz, stąd na -
sze dzia ła nia. Chce my po ka zać miesz -
kań com hi sto rię mia sta, oso by, któ re są
sym bo la mi So snow ca, ale tak że z przy -
mru że niem oka spoj rzeć na nie co now -
szą hi sto rię i my ślę tu taj o uro czej Zu -
zi – mó wi pre zy dent So snow ca, Ar ka -
diusz Chę ciń ski.

Ga dże ty z so sno wiec ki mi bo ha te ra mi
bę dzie moż na wy grać m.in. w trak cie te -
go rocz nych Dni So snow ca. red

Pytamy o Edwarda Gierka
No wy po mysł na pro mo cję mia sta

So sno wiec ma swój pan te on
1 czerw ca roz po czę ły się w na szym
mie ście kon sul ta cje w spra wie ron -
da im. Edwar da Gier ka. Miesz kań -
cy od po wie dzią na py ta nie: „Czy
uwa żasz, że Edward Gie rek za słu -
gu je na upa mięt nie nie w prze strze ni
pu blicz nej So snow ca po przez na -
zwa nie ron da lub uli cy je go na zwi -
skiem?”.

– Usta wa o za ka zie pro pa go wa nia
ko mu ni zmu lub in ne go ustro ju to ta li -
tar ne go, na ka zu je nam zmia nę nazw
ulic, bu dow li i in nych obiek tów, któ -
re upa mięt nia ją m.in. oso by zwią za -
ne z po przed nim ustro jem. W So -
snow cu przy świe ca nam jed nak idea,
że zda nie miesz kań ców jest naj waż -

niej sze. Uwa żam tak że, że to nie po -
li ty cy, a miesz kań cy po win ni de cy do -
wać o tym, ko go chcą upa mięt niać
w mie ście. Dla te go chce my ich za py -
tać, czy po stać Edwar da Gier ka po -
win na być w So snow cu uho no ro wa -
na – mó wi pre zy dent, Ar ka diusz
Chę ciń ski.

Do po ło wy czerw ca do każ de go
go spo dar stwa do mo we go w So snow -
cu wy sła na zo sta nie spe cjal na an kie -
ta. Bę dzie moż na ją zło żyć w jed nym
z 17 punk tów kon sul ta cyj nych lub
prze słać ze ska no wa ną na adres: kon -
sul ta cje@um.so sno wiec.pl. Wię cej
szcze gó łów na stro nie: www.kon sul -
ta cje.so sno wiec.pl. KP

Z oka zji 115-le cia So snow ca Urząd
Miej ski wy dał nie zwy kły al bum, po -
ka zu ją cy hi sto rię mia sta na uni ka to -
wych fo to gra fiach. Wie le z nich to
praw dzi we pe reł ki.

Al bum to nie zwy kła po dróż przez
te re ny So snow ca – kie dyś nie wiel kiej
wsi, a od 1902 ro ku mia sta. Zdję cia ro -
bią ogrom ne wra że nie – wi dać na nich
bu dow le, któ re czę sto nie słusz nie zo -
sta ły wy bu rzo ne, ca łe dziel ni ce, waż -
ne wy da rze nia i lu dzi, któ rzy bu do wa -
li So sno wiec i od da li te mu mia stu ca łe
swo je ży cie. Nie któ re fo to gra fie to
praw dzi we uni ka ty, ni gdzie do tych -
czas nie pu bli ko wa ne, któ rych od re -
stau ro wa nie wy ma ga ło czę sto mo zol -
nej i mrów czej pra cy. Al bum „115 lat

So snow ca” to tak że do sko na ła lek cja
hi sto rii, po da na w lek kiej for mie,
okra szo na frag men ta mi wspo mnień
i pu bli ka cji na te mat mia sta. Hi sto -
rycz ne zdję cia do sko na le kon tra stu ją
z ko lo ro wy mi fo to gra fia mi z ostat nich
lat, po ka zu jąc prze mia nę, ja ką prze -
szło mia sto.

Wraz z al bu mem, bę dzie moż na po -
dzi wiać wy sta wę, na któ rej znaj dzie się
część fo to gra fii po cho dzą cych z wy -
daw nic twa. Zdję cia po ja wią się m. in.
w szko łach, w Par ku Sie lec kim w trak -
cie nie dziel nych wa ka cyj nych pik ni -
ków oraz na Pla cu Stu le cia.

Al bum bę dzie moż na ku pić
w Cen trum In for ma cji Miej skiej, już
2 od czerw ca, w ce nie 46 zło tych. red

Jedyny w swoim rodzaju album
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WOLONTARIAT TO JUŻ NIE TYLKO
PRACA W HOSPICJACH CZY
KWESTOWANIE PRZY ZBIÓRKACH. TO
BUDOWANIE RELACJI I WIĘZI
SPOŁECZNYCH ORAZ
AKTYWIZOWANIE
DO DZIAŁANIA – PRZEKONUJĄ
PRACOWNICY SOSNOWIECKIEGO
CENTRUM ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH.

– Po mysł utwo rze nia Cen trum
Wo lon ta ria tu w So snow cu po -
ja wił się już w 2015 ro ku, kie -
dy ru szył nasz pi lo ta żo wy pro -
jekt wo lon ta riac ki pod na zwą
„Pra cow nia za ję ta – czy li
pierw sza oby wa tel ska pra cow -
nia w mie ście”- mó wi Ju sty -
na Gło do wicz z So sno wiec kie -
go Cen trum Or ga ni za cji Po za -
rzą do wych w So snow cu. – To
wła śnie za ję cia z rę ko dzie ła,
pro wa dzo ne przez na sze wo -
lon ta riusz ki, po ka za ły nam, jak
bar dzo jest on po trzeb ny. Przy -
cho dzą do nas pa nie, któ re pra -
gną po dzie lić się swo imi umie -
jęt no ścia mi z za kre su rę ko dzie -
ła z in ny mi i za chę cić po zo sta łe
uczest nicz ki do te go ro dza ju
ak tyw no ści – do da je.

O tym, jak wo lon ta riat zmie -
nia ży cie, mó wi Agniesz ka So -
ko ła, wo lon ta riusz ka w pro jek -
cie: 

– Swo ją przy go dę z wo lon ta -
ria tem roz po czę łam od udzia łu

w pro jek cie. Po zna łam pa rę
tech nik rę ko dzie ła i dziś sa ma
od da ję in nym to, cze go się na -
uczy łam i prze ka zu ję im swo ją
wie dzę. Ni gdy wcze śniej nie są -
dzi łam, że mo gę zo stać tre ne -
rem, pro wa dzić warsz ta ty
i szko lić in nych – przy zna je.

En tu zja stycz nie o sa mej
idei wo lon ta ria tu wy po wia da
się rów nież ko or dy na tor ka pro -
jek tu, Ka ta rzy na Kar bow ni -
czek z So sno wiec kie go Cen -
trum Or ga ni za cji Po za rzą do -
wych:

– Chce my zmie nić po dej ście
miesz kań ców So snow ca do wo -
lon ta ria tu i po ka zać, iż wo lon ta -
riat to nie tyl ko kwe sto wa nie
przy zbiór kach. To rów nież roz -
wi ja nie swo je go hob by oraz po -
sze rza nie kom pe ten cji za wo do -
wych. Za le ży nam, aby każ dy
wo lon ta riusz czuł war tość wy -
ko ny wa nej przez sie bie pra cy
i miał po czu cie, iż bie rze udział
w czymś na praw dę waż -
nym – do da je. So sno wiec kie
Cen trum Wo lon ta ria tu swo je
głów ne dzia ła nia kon cen tro wać
bę dzie wo kół po śred nic twa ofert
wo lon ta ria tu, szko leń dla wo lon -
ta riu szy oraz ko or dy na to rów
wo lon ta ria tu. 

Wszyst kich za in te re so wa -
nych wo lon ta ria tem za pra sza my
na stro nę: www.cw.wspar cie.so -
sno wiec.pl. red

Na co komu  wolontariat? 

Po raz pią ty Miej ska Bi blio te ka
Pu blicz na or ga ni zu je nie co -
dzien ny rajd ro we ro wy, któ ry
bę dzie świet ną oka zją do spę -
dze nia wol ne go cza su na świe -
żym po wie trzu, z pa sjo na ta mi
li te ra tu ry i spor tu. Już 3 czerw -
ca za pla no wa no tra sę z Od jaz -
do wym Bi blio te ka rzem. Rajd
ro we ro wy bę dzie po łą czo ny
z ogni skiem i pie cze niem kieł -
ba sek. Zgła szać moż na się do 2
czerw ca oso bi ście w każ dej
placówce bi blio tecz nej w go dzi -
nach jej otwar cia lub prze słać e -
-ma ilem na ad res: f4@bi blio te -
ka.so sno wiec.pl for mu larz zgło -
sze nio wy za miesz czo ny na stro -
nie: www.bi blio te ka.so sno -
wiec.pl. Dzie ci i mło dzież są zo -

bo wią za ne do prze jaz du w ka -
skach i pod opie ką oso by do ro -
słej, a dzie ci bio rą ce udział
w raj dzie mu szą mieć ukoń czo -
ne 10 lat. Ko lo rem obo wią zu ją -
cym w ubio rze uczest ni ków jest
po ma rań czo wy. Zbiór kę za pla -
no wa no 3 czerw ca r o godz.
10.00 przed sie dzi bą fi lii nr 13
w Macz kach przy ul. Kra kow -
skiej 26. Part ne ra mi ak cji są Ze -
spół Szkół Ogól no kształ cą cych
nr 11 w So snow cu, Miej ski
Klub Macz ki, Sto wa rzy sze nie
Bi blio te ka rzy Pol skich o/So -
sno wiec i prze wod nik Wło dzi -
mierz Ku bi czek. Ho no ro wym
pa tro na tem ak cję ob jął Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So -
snowca. SK

Od jaz do wy bi blio te karz 

Ar ty stycz ny po kaz, za ty tu ło wa ny
„Why Whi te Wed ding?”, przy go -
to wa li w Dniu Mat ki, w ra mach
co rocz ne go Świę ta Szko ły,
ucznio wie Cen trum Kształ ce nia
Za wo do we go i Usta wicz ne go
w So snow cu. 

Tym ra zem ucznio wie za pre -
zen to wa li au tor skie ko lek cje, któ -
rych te ma tem prze wod nim był
mo tyw ślu bu. Na fi nał po ka zu za -
pro po no wa li ory gi nal ne uję cie te -
ma tu i po my sły na kre ację ślub ną,
by za spo ko ić po trze by tra dy cjo na -
li stek, jak i spro stać wy ma ga niom
przy szłych mę ża tek, szu ka ją cych
su kien no wo cze snych, od waż -
nych, a na wet eks tra wa ganc kich.
Pro po zy cje mo do we dla pa nów
tak że bu dzi ły du że emo cje i za in -
te re so wa nie przez nie sza blo no we
po ka za nie mę skich gar ni tu rów.

Do peł nie niem po ka zu by ły tak że
pre cy zyj nie i kunsz tow nie przy go -
to wa ne fry zu ry, sta no wią ce wła -
ści we uzu peł nie nie każ dej kre acji. 

Na re kor do wo dłu gim wy bie -
gu, któ ry w tym ro ku li czył aż 37

me trów, eks tra wa gan cja mie sza ła
się z kla sy ką. Kró lo wa ły me tal,
po łysk i kli mat kla sycz ne go roc ka.
Ca ły po kaz był nie zwy kle dy na -
micz ny, a szcze gól nym ele men -
tem sce no gra fii by ły dwa mo to ry.

Po raz pierw szy swo je pra ce za -
pre zen to wa li tak że ucznio wie
z klas pierw szych. 

W gro nie go ści, któ rzy uświet -
ni li swo ją obec no ścią te go rocz ny
po kaz, zna leź li się przed sta wi cie -
le władz sa mo rzą do wych So -
snow ca, re pre zen tan ci firm
współ pra cu ją cych ze szko łą, pra -
co daw cy i part ne rzy CKZiU. Nie
za bra kło przed sta wi cie li świa ta
kul tu ry i na uki oraz mo dy i ro dzi -
ców uczniów. Go ściem spe cjal -
nym był Je rzy Ant ko wiak, wy bit -
ny kre ator, le gen dar ny twór ca
Mo dy Pol skiej, któ ry pod su mo -
wał i oce nił po kaz. Wszy scy za -
pro sze ni go ście by li pod wra że -
niem ta len tu, umie jęt no ści i kre -
atyw no ści uczniów oraz ich pa -
tro nów -na uczy cie li, jak i umie jęt -
no ści or ga ni za cyj nych. SK

Wy ło nio no pięć miejsc, któ re do łą -
czą do 42 obiek tów Szla ku Za byt -
ków Tech ni ki świę tu ją cych dzie dzic -
two prze my sło we wo je wódz twa ślą -
skie go. Wśród nich zna lazł się oraz
Pa łac Scho ena w So snow cu wraz
z osie dlem pa tro nac kim i by łą fa bry -
ką „In ter tex”. 

„In du stria da”, któ ra w tym ro ku
od bę dzie się już 10 czerw ca, to
Świę to Szla ku Za byt ków Tech ni ki
i obiek tów z nim za przy jaź nio nych
i jed no cze śnie naj lep sza oka zja
do spo tkań z pa sjo na ta mi tech ni ki
i hi sto rii. Jest to je den z naj waż niej -

szych eu ro pej skich fe sti wa li pro mu -
ją cych dzie dzic two prze my sło we.
No wy mi obiek ta mi za przy jaź nio ny -
mi te go rocz nej „In du stria dy” zo sta -
ły jesz cze: ha la daw nej elek trow ni
Hu ty Kró lew skiej w Cho rzo wie, Fa -
bry ka Peł na Ży cia (by ła fa bry ka ob -
ra bia rek) w Dą bro wie Gór ni czej, Fa -
bry ka Por ce la ny w Ka to wi cach, osie -
dle pa tro nac kie Hu ty Si le sia
w Ryb ni ku (Pa ru szo wiec -Pia ski).

Fe sti wal ru sza peł ną pa rą już 10
czerw ca. Po prze dzi go „roz ruch ma -
szyn”, czy li cykl wy da rzeń or ga ni zo -
wa nych w piąt ko wą noc 9 czerw ca. SK

• 12.00 – 15.00: „Indu-hoop zabawa” – warsztaty plastyczne
„Indu-hoop dywan”, „Po nitce do kłębka”, „Na krosnach”
(zajęcia na osiedlu patronackim Schoenów, ul. Chemiczna)

• 13.00 i 14.30: „Od C. G. Schöna do Intertexu”– zwiedzanie
z przewodnikiem kompleksu: osiedla, terenu byłej fabryki,
Pałacu Schoena

• 15.00 i 16.30: „Pionierstwo. Pomysłowość. Mechanizacja.
Przemysł włókienniczy w Sosnowcu” – wykład z prezentacją
multimedialną (Pałac Schoena)

• 16.00 – 18.00: „Trójkąt w kole” – gra terenowa (osiedle
Schoenów, park)

• 16.00 – 18.00: „Na krosnach nicielnicowych” – warsztaty
tkackie (Pałac Schoena)

• 18.00 – 20.30: „Ex machina” – industrialne kino („Ziemia
obiecana”, reż. A. Wajda „Metropolis”, reż. F. Lang, ścieżka
dźwiękowa „Fonogon”, „Ożywieni’e, T. Biderman, W. Ochmann,
P. Szeibel i inne) (Pałac Schoena)

• 21.00 – 21.30: „Dialog maszyn” – Galitsyna Art Group – spektakl
malowany piaskiem (Pałac Schoena)

Święto mody, czyli pokaz  „Why White Wedding” w CKZiU

Oryginalny i profesjonalnie przygotowany pokaz wzbudził
zachwyt zgromadzonych gości. 

arc C
KZiU

 w
 Sosnow

cu

Pa łac Scho ena i fa bry ka „In ter tex” na szla ku „In du stria dy”

PRO GRAM „IN DU STRIA DY” 
W SO SNOW CU  (10 czerw ca): 

Barwy dzieciństwa w konkursie plastycznym „Inne spojrzenie” 
Uro czy stość pod su mo wa nia XV edy cji Mię -
dzy na ro do we go Kon kur su Pla stycz ne go „In -
ne Spoj rze nie” od by ła się 26 ma ja w Wyż szej
Szko le Hu ma ni tas w So snow cu. 

Lau re atem na gro dy Grand Prix kon kur su,
któ ry od 2002 ro ku or ga ni zu je Ogni sko Pra cy
Po zasz kol nej nr 1 w So snow cu, jest w tym ro -
ku pięt na sto let ni Do mi nik Czar nec ki z Za -
brza. Ju ry przy zna ło rów nież Na gro dę Dy rek -
to ra, Na gro dę Prze wod ni czą ce go Ju ry, 51 na -
gród oraz 141 wy róż nień.

Mło dych ar ty stów w dwóch ka te go riach
wie ko wych – dzie cię cej i mło dzie żo wej – oce -
nia ło ju ry zło żo ne z ar ty stów pla sty ków
w skła dzie: Ma riusz Wnu kow ski – prze wod ni -
czą cy, Mar ta La chor -Wi niar ska i Iwo na Wa -
las. Te ma tem prze wod nim te go rocz nej edy cji
by ły „Bar wy dzie ciń stwa”. – Na gro dzo ne
i wy róż nio ne pra ce za ska ku ją nie tyl ko róż no -
rod no ścią tech nik i sty lów. Za dzi wia ją wie lo -
wąt ko wą te ma ty ką i spoj rze niem na ota cza ją -
cy świat. Po ka zu ją fa scy nu ją cą kra inę dzie ciń -

stwa, ze swo im wy jąt ko wym ko lo ry tem oraz
to wa rzy szą cą mu pa le tą emo cji – przy zna je
Elż bie ta Ski ba -Po si ka ta, dy rek tor ka OPP nr 1.
W su mie na kon kurs na de sła no łącz nie 3490
prac z ca łej Pol ski oraz 14 in nych państw. Im -
pre za od by ła się pod ho no ro wy mi pa tro na tem
Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej, Mi ni stra Kul tu -
ry i Dzie dzic twa Na ro do we go, pre zy den ta
Mia sta So snow ca, Sto wa rzy sze nia Pol skie go
Ko mi te tu Na ro do we go UNI CEF oraz Aka de -
mii Sztuk Pięk nych w War sza wie. SK
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Piknik Militarny

Obchody Dnia Strażaka

Tydzień Dziecka

Tak się bawiliśmy!
To był miesiąc pełen atrakcji. Mieszkańcy znakomicie bawili się podczas Pikniku Militarnego, uroczyście obchodzili Dzień Strażaka i przenieśli się w bajkowy
świat dzieciństwa razem ze swoimi pociechami podczas Tygodnia Dziecka. Przedwakacyjny sezon imprezowy został zainaugurowany. Teraz czas na kolejne
wydarzenia, w szczególności na Dni Sosnowca, Industriadę, koncert Piotra Rubika i Eksplozję Kolorów!

Piknik Militarny cieszył się dużą popularnością. Czołgi, wozy bojowe, sprzęt wojskowy oraz żołnierze przyciągali uwagę gości w Parku Sieleckim. 

To był wyjątkowe święto strażaków. Sosnowieckiej jednostce  po raz pierwszy w historii został nadany nowy sztandar. 

Takiego oblężenia Górka Środulska jeszcze chyba nigdy nie przeżywała. Prawdziwe tłumy dzieciaków i rodziców świętowały obchody Dnia Dziecka. Gry, zabawy, konkursy, pokazy,
niesamowite dmuchańce, kolorowa kolejka i zabawa przez cały dzień. A właściwie przez... cały tydzień. 
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Po kil ku let niej prze rwie w Za gó rzu po now nie
funk cjo no wać bę dzie Li ceum Ogól no kształ cą ce.
Od no we go ro ku szkol ne go mie ścić się bę dzie
w no wo cze snym bu dyn ku przy ul. Ka la gi 9a,
w któ rym te raz znaj du je się Gim na zjum nr 9.

– W ro ku szkol nym 2017/2018 pla nu je my
otwo rzyć trzy kla sy pierw sze z na stę pu ją cy mi
pro fi la mi kształ ce nia: bio lo gicz no -ma te ma tycz -
ny o pro fi lu me dycz nym, ar ty stycz no -me dial ny
z ele men ta mi edu ka cji te atral nej oraz lin gwi -
stycz no -geo gra ficz ny, pro mu ją cy zdro wy styl
ży cia – pod kre śla Ewe li na Sta sik, dy rek tor -
ka IX Li ceum Ogól no kształ cą ce go.

W kla sie o pro fi lu me dycz nym re ali zo wa ny
bę dzie m. in. au tor ski pro gram ma te ma ty ki ibio -
lo gii oraz in no wa cja pe da go gicz na „Ra tow nic -
two me dycz ne”. Opie ka me ry to rycz na nad za -
ję cia mi z ra tow nic twa me dycz ne go pro wa dzo -
nabę dzie przez Cen trum Ra tow nic twa iBez pie -
czeń stwa. – Wprzy pad ku kla sy ar ty stycz no -me -
dial nej pro po no wa ne roz sze rze nia to ję zyk pol -
ski plus dwa przed mio ty do wy bo ru: geo gra fia
lub hi sto ria, awdru gim przy pad ku ję zyk an giel -
ski lub WOS. W od dzia le re ali zo wa ny bę dzie
przed miot uzu peł nia ją cy – psy cho lo gia i co -
aching. Dzię ki te mu ucznio wie po zna ją mię dzy
in ny mi prak tycz ne na rzę dzia psy cho lo gicz -
ne sto so wa ne w ob sza rach zwią za nych z bu do -
wa niem re la cji i związ ków, kon tak tów in ter per -
so nal nych oraz osią ga niem mi strzo stwa oso bi -
ste go. Na sze ro ką ska lę pro wa dzo na bę dzie tak -
że współ pra ca zme dia mi oraz in sty tu cja mi kul -
tu ry i sztu ki – do da je dy rek tor ka LO.

Za chę ca ją co wy glą da tak że ofer ta do ty czą -
ca kla sy opro fi lu lin gwi stycz no -geo gra ficz nym,
pro mu ją cym zdro wy styl ży cia. – Naj więk szy

na cisk po ło ży my oczy wi ście na ję zy ki ob ce.
Pla nu je my za ję cia z na ti ve spe aker’em ję zy ka
an giel skie go i wy jaz dy za gra nicz ne. In no wa cją
pe da go gicz ną bę dzie  „Ję zyk an giel ski wbiz ne -
sie” – wy mie nia Ewe li na Sta sik.

– Li czy my, że swo ją ofer tą no we li ceum za -
chę ci do kon ty nu owa nia na uki uczniów, m. in.
z Za gó rza i Niw ki, któ rzy z ra cji roz wią zań ko -
mu ni ka cyj nych wy bie ra ją szko ły w Dą bro wie
Gór ni czej – pod kre śla pre zy dent So snow ca Ar -
ka diusz Chę ciń ski. 

Szko ła chce po sta wić na wy so ki stan dard
kształ ce nia, stąd m. in. „ma ła ma tu ra”
po I i II kla sie z przed mio tów wy bra nych przez
uczniów, wy jaz do we warsz ta ty te ma tycz ne
„ma tu ra w ple ne rze”, współ pra ca z uczel nia mi
wyż szy mi, pro mo cja idei wo lon ta ria tu – Ca ri tas,
Wiel ka Or kie stra Świą tecz nej Po mo cy – sztab
ak cji w szko le, warsz ta ty co achin go we „jak
uczyć się efek tyw nie, zdro wo i z przy jem no -
ścią”.

– Chce my, aby IX Li ceum by ło szko łą in no -
wa cyj ną, w któ rej uczeń kreu je wła sną dro gę
kształ ce nia i roz wo ju, a jed no cze śnie na uczy ciel
jest dla nie go part ne rem imen to rem – pod kre śla
dy rek tor ka szko ły. – Moc ną stro ną pla ców ki jest
tak że ba za dy dak tycz na. Szko ła po sia da zna ko -
mi cie wy po sa żo ne pra cow nie te ma tycz ne, pra -
cow nie mul ti me dial ne, stre fę ci szy i re lak su, któ -
ra da je moż li wość od po czyn ku po mię dzy lek -
cja mi w spo koj nym i wy god nym miej scu, a tak -
że sto łów kę. Po nad to dys po nu je my świet nym
za ple czem spor to wym. Przyszko le znaj du je się
kom pleks spor to wy „Or lik”, po sia da my tak że si -
łow nię idwie sa le gim na stycz ne – do da je Ewe li -
na Sta sik. Krzysz tof Polaczkiewicz

No we Li ceum Ogól no kształ cą ce 
w So snow cu za pra sza! 
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UROCZYSTA PROJEKCJA FILMU
„ONA NIGDY NIE BYŁA SAMA” 
W związku z przypadającą w tym roku 115. rocznicą nadania praw
miejskich dla Sosnowca oraz 25-leciem Diecezji Sosnowieckiej,
Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus przyłącza się
do wspólnego świętowania, organizując dla mieszkańców
projekcję filmu pt. „Ona nigdy nie była sama”. Projekcja filmu
odbędzie się w sali widowiskowo-koncertowej „Muza”
w Sosnowcu już 6 czerwca o godz. 19.00. 
Do tej pory film można było zobaczyć jedynie w Muzeum Domu
Macierzystego. Zdjęcia filmowe wykonano w Wieluniu, Krakowie,
Czernej i Sosnowcu. Dodatkowo wykorzystano fotografie i filmy
archiwalne Zgromadzenia, opatrzone komentarzem lektora
Andrzeja Warcaby z Teatru Śląskiego w Katowicach. W rolę Matki
Teresy wcieliła się Barbara Lubos-Święs, aktorka Teatru Śląskiego
w Katowicach. W filmie zagrały także siostry Karmelitanki
Dzieciątka Jezus oraz dzieci ze „Świetlicy u Matki Teresy”
w Sosnowcu. Po projekcji zaplanowano spotkanie z odtwórcami
głównych ról, kompozytorem muzyki oraz reżyserem filmu
Krzysztofem Millerem. Film pt. „Ona nigdy nie była sama” to 28-
minutowa opowieść fabularno-dokumentalna, ukazująca postać
związanej z Sosnowcem kandydatki do chwały ołtarzy – Matki
Teresy Kierocińskiej, która zajmuje bardzo ważne miejsce w XX-
wiecznej historii miasta. Mieszkańcy za jej miłość i poświęcenie
nazywali ją „Matką Zagłębia”, zaś w plebiscycie ogłoszonym
z okazji jubileuszu 100-lecia Sosnowca została uhonorowana
tytułem Sosnowiczanina Stulecia. Matka Teresa Kierocińska
przez 25 lat w niezwykle trudnych czasach – kryzys i bieda lat
trzydziestych, potem okres II wojny światowej – posługiwała wraz
z siostrami wśród najbardziej potrzebującej ludności Sosnowca.
Zorganizowała przedszkole, szkołę, prowadziła kursy haftu
i szycia. Podczas II wojny światowej, wykazując heroiczne
męstwo, udzielała pomocy uchodźcom i żoł nierzom Armii
Krajowej, zorganizowała sierociniec, kuchnię dla biednych
i prowadziła tajne nauczanie. W dowód uznania, że z narażeniem
własnego życia ratowała Żydów prześladowanych w latach
okupacji hitlerowskiej, została odznaczona przez Instytut Pamięci
Narodowej Yad Vashem w Jerozolimie medalem „Sprawiedliwy
Wśród  Narodów Świata”. W jej pogrzebie uczestniczyły tłumy
mieszkańców Zagłębia, którzy już za życia postrzegali ją jako
osobę wybitną i świętą.
Patronat nad tym wydarzeniem objął Arkadiusz Chęciński,
prezydent Sosnowca i biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak. SK 
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Zapytaj o najlepszą ofertę telewizji z internetem! 
•  ul. Partyzantów 9A, pon. pt. 9:00-18:00

 32 701 25 63,  salon.sosnowiec@upc.pl  
•  Centrum Handlowe Plejada 

 505 068 556,  salon.sosnowiec2@upc.pl  

Oglądaj to, na co masz ochotę,
nawet do 7 dni wstecz 
bez nagrywania!

Usługa Replay TV dostępna z dekoderem Horizon i na wybranych programach, szczegóły na www.upc.pl. Reklama nie jest ofertą 

w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora sieci.
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MUZEUM, KTÓRY UPAMIĘTNIA ŻYCIE MATKI TERESY
KIEROCIŃSKIEJ ORAZ POKAZUJE DZIAŁALNOŚĆ
SIÓSTR, PROWADZONE PRZEZ ZGROMADZENIE
SIÓSTR KARMELITANEK DZIECIĄTKA JEZUS, MIEŚCI
SIĘ W SOSNOWCU, PRZY UL. MATKI TERESY
KIEROCIŃSKIEJ 25 (DAWNIEJ UL. WIEJSKA), W
PIERWSZYM I ZARAZEM NAJSTARSZYM
KLASZTORZE ZGROMADZENIA.  

– Mi sją Mu zeum jest przy bli ża nie ży cia i po -
słu gi Mat ki Te re sy Kie ro ciń skiej, zwa nej
„Mat ką Za głę bia” – współ za ło ży ciel ki Zgro -
ma dze nia oraz za ło ży cie la Oj ca An zel ma
Gąd ka. W ten spo sób upa mięt nia my i upo -
wszech nia my wie dzę o du cho wo ści, hi sto rii
i współ cze sno ści Zgro ma dze nia Sióstr Kar me -
li ta nek Dzie ciąt ka Je zus – mó wi sio stra Bog -
da na Ba tog CSCIJ. 

– Eks po zy cja umoż li wia zwie dza ją cym po -
zna nie ko lej nych eta pów ży cia i dzia łal no ści
Mat ki Te re sy, za słu żo nej dla So snow ca i re gio -
nu, po przez wy eks po no wa nie jej oso by na tle
wy da rzeń hi sto rycz nych. Uka zu je ją ja ko wzór
ko bie ty szla chet nej, mą drej, mi ło sier nej, wraż -
li wej na cier pie nia, nio są cej po moc po trze bu -
ją cym. Czło wie ka mo dli twy i cał ko wi te go za -
wie rze nia Bo gu, w bar dzo trud nej sy tu acji hi -
sto rycz no -go spo dar czo -po li tycz nej – do da je. 

Bu dy nek Do mu Ma cie rzy ste go zo stał za ku -
pio ny przez Zgro ma dze nie w 1925 r. Od tam -
te go cza su sio stry pro wa dzą w tym miej scu ży -
cie za kon ne, mo dląc się i po słu gu jąc wśród
naj bied niej szej lud no ści So snow ca. Pro wa dzi -
ły ochron kę, szko łę, przed szko le, kur sy ha ftu
i szy cia. Pod czas II woj ny świa to wej chro ni ły
dziew czę ta przed wy wie zie niem do Nie miec,
po ma ga ły w ru chu kon spi ra cyj nym, ukry wa ły
żoł nie rzy Ar mii Kra jo wej i dzie ci ży dow skie,
pro wa dzi ły taj ne na ucza nie, kuch nię dla bied -
nych i sie ro ci niec (póź niej dom dziec ka), or ga -
ni zo wa ły po moc dla więź niów w Oświę ci miu.
Po woj nie pod ję ły po słu gę ka te che tycz ną
i apo stol ską na te re nie mia sta, któ ra trwa
do dziś.

De cy zję o utwo rze niu Mu zeum pod ję to
w 2006 r. Po prze pro wa dzo nej eks per ty zie

stwier dzo no, iż stan tech nicz ny bu dyn ku wy -
ma ga grun tow ne go re mon tu. Pra ce re mon to -
we trwa ły sześć lat i za koń czy ły się w 2014
r. Aran ża cję wnętrz wy ko na no we dług pro -
jek tu Jó ze fa Kar kosz ki. Po świę ce nia i otwar -
cia Mu zeum do ko nał ksiądz bi skup Grze -
gorz Ka szak, or dy na riusz Die ce zji So sno -
wiec kiej 31 grud nia 2016 r., w 95. rocz ni cę
po wsta nia Zgro ma dze nia. Eks po zy cja mu ze -
al na zlo ka li zo wa na jest w 11 po miesz cze -
niach, urzą dzo nych te ma tycz nie. Go ście mo -
gą zo ba czyć m. in. ka pli cę pw. św. Te re sy
od Dzie ciąt ka Je zus, sa lę uka zu ją cą po cząt -
ki zgro ma dze nia, ce lę mat ki Te re sy, kla sę
szkol ną i pra cow nię kra wiec ko -haf ciar ską
czy sa lę mi ło sier dzia. Eks po zy cja w głów nej
mie rze po świę co na jest dzia łal no ści cha ry ta -
tyw nej Zgro ma dze nia. Fo to plan sze uka zu ją
lu dzi, któ rzy tu taj do świad czy li ofiar nej po -
mo cy, zwłasz cza w okre sie oku pa cji hi tle -
row skiej. Są oni świad ka mi he ro icz nej po sta -
wy Mat ki Te re sy, jej du cha za wie rze nia Bo -
gu, mo dli twy oraz wy pły wa ją ce go z niej mę -
stwa, wy trwa ło ści, mi ło ści bliź nie go i pro -
sto ty. Obok du żej fo to gra fii dy plo mu i me da -
lu „Spra wie dli wy wśród Na ro dów Świa ta”,
przy zna nych Mat ce Te re sie Kie ro ciń skiej,
wid nie ją zdję cia ura to wa nych przez nią osób
po cho dze nia ży dow skie go. W tym po miesz -
cze niu znaj du je się au ten tycz na skryt ka,
w któ rej pod czas woj ny ukry wa li się za gro -
że ni.

Łącz na po wierzch nia eks po zy cji mu ze al nej
sta łej to 390 m kw. Zgro ma dzo ne eks po na ty
sta no wią wła sność Zgro ma dze nia Sióstr Kar -
me li ta nek Dzie ciąt ka Je zus. W Mu zeum pro -
wa dzo ne są lek cje edu ka cyj ne dla dzie ci i mło -
dzie ży. Po nad to udo stęp nia ne są po miesz cze -
nia na mo dli twę i spo tka nia for ma cyj ne róż -
nych grup dusz pa ster skich.  Placówka jest
obiektem całorocznym, a aktualne godziny
otwarcia dostępne są na stro nie:
http://www.kar me li tan ki.pl/do mge ne ral -
ny/mu zeum/. Gru py zor ga ni zo wa ne oraz za ję -
cia edukacyjne należy zgłaszać telefonicznie.
Wstęp do muzeum jest bezpłatny. SK

Ku pamięci Matki Zagłębia
Odwiedź Muzeum Domu Macierzystego Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Jezus

arc
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So sno wiec kie Li ceum Po li cyj ne
„AS” od lat przy go to wu je mło -
dzież do pra cy w Po li cji i przy -
bli ża uczniom spe cy fi kę za wo du
po li cjan ta. Za ję cia, oprócz
przed mio tów ogól no kształ cą -
cych, obej mu ją sa mo obro nę, tak -
ty ki i tech ni ki in ter wen cji oraz
za gad nie nia pro fi lo we wcho dzą -
ce w skład przed mio tu bez pie -
czeń stwo pu blicz ne i dzia ła nia
w sy tu acjach kry zy so wych. Dy -
rek cji szko ły za le ży, aby ab sol -
wen ci, oprócz wie dzy ogól nej,
zdo by wa li w szko le prak tycz ne
umie jęt no ści, da ją ce moż li wość
od na le zie nia się na ryn ku pra cy
za raz po ukoń cze niu szko ły śred -
niej. Tak jest w przy pad ku Li -
ceum Po li cyj ne go, po któ rym
moż na ubie gać się o pra cę w Po -

li cji, bę dąc w peł ni przy go to wa -
nym do re kru ta cji. Tak też bę dzie
w przy pad ku dwóch no wych
pro fi li two rzo nych przez Szko łę
„AS”. Na rok szkol ny 2017/2018
„AS” pro po nu je, oprócz kla sy
po li cyj nej, kla sę die te ty ki i fit -
ness oraz kla sę per so ne lu po kła -
do we go. Obie kla sy przy go tu ją
w teo rii i prak ty ce do pra cy za raz
po li ceum. W przy pad ku kla sy
per so ne lu po kła do we go, dzię ki
współ pra cy z li nia mi lot ni czy mi
Wiz zA ir, ucznio wie po zna ją za -
sa dy i prze bieg re kru ta cji do pra -
cy w cha rak te rze ste war da/ste -
war des sy, na uczą się bie gle
dwóch ję zy ków ob cych, a na za -
ję ciach z ko mu ni ka cji i au to pre -
zen ta cji od kry ją taj ni ki ko mu ni -
ka cji spo łecz nej, ne go cja cji, roz -

wią zy wa nia kon flik tów i ra dze -
nia so bie w sy tu acjach stre so -
wych, a przede wszyst kim pra cy
ze spo ło wej. Kla sa die te ty ki i fit -
ness z roz sze rzo ną bio lo gią bę -
dzie przy go to wy wa ła do za wo du
in struk to ra fit ness (bez płat ny
kurs zor ga ni zu je „AS”), tre ne ra
per so nal ne go lub pod ję cia stu -
diów ta kich jak die te ty ka czy
wy cho wa nie fi zycz ne. Mło dzież
na uczy się ukła dać pla ny tre nin -
go we i die tę pod ką tem róż ne go
ro dza ju scho rzeń czy bu do wa -
nia syl wet ki. Oby dwa pro fi le są
od po wie dzią na zmia ny na ryn -
ku pra cy i da ją kan dy da tom
szan sę wy ko ny wa nia cie ka -
wych, do brze płat nych za wo -
dów, na któ re jest obec nie du że
za po trze bo wa nie. red

Nowe profile i nowe możliwości na rynku pracy

Współ pra cę z Klu bem Se nio ra „BIOS” w Za -
gó rzu w ra mach po sze rza nia kon tak tów ze śro -
do wi skiem se nio ral nym So snow ca na wią za li
rad ni Ra dy Se nio rów. Na spo tka niu in te gra cyj -
nym, któ re od by ło się w klu bie przy ul. Le nar -
to wi cza, rad ni za po zna li się z pro gra mem dzia -
ła nia Klu bu Bios oraz pla na mi na naj bliż szą
przy szłość. – W spo tka niach, któ re od by wa ją
się cy klicz nie raz w mie sią cu, uczest ni czy ło
wie lu se nio rów i miesz kań ców osie dla, na te re -
nie któ re go dzia ła klub. Po czę ści ofi cjal nej
zwią za nej z przed sta wie niem dzia łal no ści klu -
bu, resz ta spo tka nia prze bie gła w bar dzo mi łej
at mos fe rze, przy ka wie, her ba cie i wy pie kach
przy go to wa nych przez klu bo wi czów. Jak się do -
wie dzie li śmy, ca łe mu przed się wzię ciu pa tro nu -
je rad na Ra dy Miej skiej – Wan da Ol ko. Na wią -
za ne kon tak ty rad nych Ra dy Se nio rów z za rzą -
dem klu bu za owo cu ją za pew ne wspól ny mi ini -
cja ty wa mi i do brą współ pra cą – uwa ża Je rzy
Du dek, rzecz nik pra so wy Ra dy Se nio rów. 

Po nad to rad ni -se nio rzy w dniach od 8 do 10
ma ja go ści li w So snow cu słu chacz ki Uni wer -
sy te tu III Wie ku i człon ki nie Związ ku Eme ry -
tów i Ren ci stów z part ner skie go mia sta Dziw -
no wa. By ła to re wi zy ta se nio rek znad mo rza
w związ ku z po by tem so sno wi czan w nad mor -
skiej miej sco wo ści, któ ra mia ła miej sce w ubie -
głym ro ku. Go ście z Wy brze ża trzy dnia spę -
dzi li w So snow cu, a ich plan był wy peł nio ny
atrak cja mi. Wy słu cha li m. in. wy kła du w Wyż -
szej Szko le Hu ma ni tas, zwie dza li i oglą da li so -
sno wiec kie za byt ki, zo ba czy li naj pięk niej sze
za kąt ki mia sta oraz uczest ni czy li w spek ta klu
w Te atrze Za głę bia. Wi zy ta de le ga cji se nio rów
z Dziw no wa za koń czy ła się uro czy stą ko la cją
z udzia łem człon ków Ra dy Se nio rów oraz
władz mia sta. Go spo da rzem wie czo ru był pre -
zy dent Ar ka diusz Chę ciń ski. Nie za bra kło ofi -
cjal nych wy stą pień obu stron, po dzię ko wań,
oko licz no ścio wych upo min ków i ser decz no ści. 

So sno wiec cy rad ni przy go to wy wa li się tak że
do udzia łu w Ogól no pol skiej Olim pia dzie Se -
nio rów w Ła zach, któ ra od by ła się 27 ma ja.
W su mie przy go to wa no 13 kon ku ren cji spor to -
wych, aeki pa se nio rów zSo snow ca ry wa li zo wa -
ła w 9 dys cy pli nach, ta kich jak: pły wa nie, bieg
na 60 me trów, pchnię cie ku lą, jaz da na ro we rze,
gra w bu le, brydż, strze la nie z bro ni pneu ma -
tycz nej i strze la nie z łu ku. Świet ny wy nik od no -
to wał Je rzy Kar piń ski, któ ry zdo był me dal
w kon ku ren cji bie go wej na 60 me trów. – Tra dy -
cyj nie za pra szam do współ pra cy z Ra dą Se nio -
rów wszyst kich so sno wiec kich se nio rów. Ta ką
oka zją, by po dzie lić się swo imi prze my śle nia mi
i po my sła mi, są po nie dział ki w godz. od 11.00
do 13.00 przy ul. War szaw skiej 9 w lo ka lu 110
wSo sno wiec kim Cen trum Or ga ni za cji Po za rzą -
do wych – pod su mo wał Je rzy Du dek. SK

Seniorzy 
przed wakacjami 
nie zwalniają tempa 

Kiedy serce choruje i jak rozpoznać ból wieńcowy? 

Lek. med. AN DRZEJ PRO -
KOP – kar dio log w So sno wiec kim
Szpi ta lu Miej skim sp. z o.o. wy ja -
śnia, dla cze go ser ce po trze bu je
tle nu i sub stan cji od żyw czych, jak
re agu je w przy pad ku bra ku wła -
ści wych do staw i przy po mi na, że
nie każ dy ból w klat ce pier sio wej,
jest bó lem wień co wym. 

Cho ro ba nie do krwien na ser ca to ze -
spół ob ja wów cho ro bo wych bę dą -
cych na stęp stwem prze wle kłe go nie -
do sta tecz ne go za opa trze nia ko mó rek
mię śnia ser co we go w tlen i sub stan -
cje od żyw cze. Za bu rze nie rów no wa gi
po mię dzy za po trze bo wa niem, a moż li -
wo ścią ich do star cze nia, do pro wa dza
do nie do tle nie nia zwa ne go rów nież
nie wy dol no ścią wień co wą. Naj bar -
dziej ty po wym ob ja wem wy stę pu ją -
cym w cza sie nie do krwie nia ser ca jest
ból w klat ce pier sio wej na zy wa ny bó -
lem ste no kar dial nym (dła wi co wym).

Ste no kar dia to ter min po cho dzą cy
od dwóch grec kich wy ra zów: ste no -
(zwę że nie) oraz -car dia (ser ce). Sło wo
to jest  ko ja rzo ne z cho ro bą nie do -
krwien ną ser ca, a więc scho rze niem
zwią za nym ze zwę że nia mi tęt nic
wień co wych oraz do le gli wo ścia mi

przez nią po wo do wa ny mi – głów nie
cha rak te ry stycz nym bó lem w klat ce
pier sio wej. Na le ży jed nak pa mię tać, iż
nie każ dy ból w klat ce pier sio wej jest
bó lem ste no kar dial nym. 

Jak roz po znać ból wień co wy?
Ból wień co wy umiej sco wio ny jest za -
most ko wo lub pod most ko wo. Naj czę -
ściej pro mie niu je do bar ków ra mion,
rę ki, żu chwy, czy nad brzu sza. Cha rak -
te ry zu je go gnie ce nie, dła wie nie, za ci -
ska nie, pie cze nie w klat ce pier sio wej,
drę twie nie rę ki, uczu cie ko ła ta nia ser -
ca; cza sem to wa rzy szą nud no ści, wy -
mio ty, nad mier na po tli wość. Wzmo żo -
ny ból wień co wy wy wo łu ją ta kie czyn -
ni ki jak: wy si łek, nad mier ne emo cje,
zim no, wiatr, ob fi ty po si łek. Trwa
od kil ku do kil ku na stu mi nut, ustę pu -
je na to miast po kil ku na stu mi nu tach
w spo czyn ku lub po 2-5 mi nu tach
po po da niu ni tro gli ce ry ny. Trze ba jed -
nak pa mię tać o tym, że ob ja wy cho ro -
by wień co wej mo gą prze bie gać nie ty -
po wo, a u 20-30% cho rych mo gą nie
wy stą pić do le gli wo ści bó lo we (to tzw.
po stać bez bó lo wa). 

Cza sa mi za miast bó lu za wa ło we go
po ja wia ją się je go rów no waż ni ki (tzw.
ma ski) i są to na przy kład:

• dusz ność wy sił ko wa,
• zmę cze nie,
• ból brzu cha,
• nud no ści. 
Te nie ty po we ob ja wy nie sta bil nej

cho ro by wień co wej wy stę pu ją naj czę -
ściej u: osób mło dych, mię dzy 30-40
ro kiem ży cia, osób w wie ku po de -
szłym, po wy żej 75 ro ku ży cia, cho rych
na cu krzy cę, ko biet. 

Sza cu je się, że po nad 50 pro cent
epi zo dów za wa łu po twier dzo nych ba -
da nia mi, prze bie ga bez ob ja wo wo.
Oso ba mi naj bar dziej na ra żo ny mi
na nie me nie do krwie nie mię śnia ser -
co we go, czy li na ta kie, któ re nie da je
ob ja wów, są oso by w po de szłym wie -
ku i cho ru ją cy na cu krzy cę. Przy czy ną
ta kie go sta nu jest neu ro pa tia cu krzy -
co wa, któ ra po le ga na uszko dze niu
bó lo wych za koń czeń ner wo wych po -
przez ob li te ra cję (za mknię cie) od ży -
wia ją cych je, drob nych na czyń krwio -
no śnych. Zja wi sko to wy wo ły wa ne
przez po wsta ją ce w świe tle tęt nic
blasz ki miaż dży co we, uszka dza struk -
tu rę na czy nia i sprzy ja w ten spo sób
for mo wa niu się za krze pów. Nie do -
krwie nie za koń czeń ner wo wych pro -
wa dzi do zmniej sze nia wraż li wo ści
na bodź ce bó lo we, dla te go w ra zie za -
wa łu, cho ry nie od czu wa te go ob ja wu.

U osób star szych ból, a tak że in ne
do le gli wo ści to wa rzy szą ce cho ro bom,
czę sto wca le nie wy stę pu ją. W związ -
ku z tym, że jest to rzad ko od czu wa ny
symp tom, to sam epi zod za wa ło wy
mo że być przez cho re go prze oczo ny,
cze go kon se kwen cją bę dzie na ra sta -
nie nie wy dol no ści ser ca.

Pa cjen ci, któ rzy nie ma ją ob ja wów
ty po wych, zgła sza ją czę sto in ne nie -
cha rak te ry stycz ne ozna ki nie do -
krwie nia mię śnia ser co we go. Spe cja -
li sta jest w sta nie roz po znać nie my za -
wał ser ca na pod sta wie nie tyl ko sa -
mych do le gli wo ści cho re go, ale tak że
na po sta wie wła sne go do świad cze -
nia i do dat ko wo wy ko na nych ba dań
dia gno stycz nych. Le karz dla po twier -
dze nia ta kie go sta nu wy ko nu je EKG
(elek tro kar dio gra fia), któ re naj czę -
ściej uka zu je lo ka li za cję zmian, a tak -
że ba da nia bio che micz ne, czy li ozna -
cze nie mar ke rów uszko dze nia mio -
kar dium, ta kich jak tro po ni na T (TnT)
oraz I (TnI), ki na za kre aty ni no wa po -
cho dze nia ser co we go (CK -MB) imio -
glo bi na.

W za leż no ści od lo ka li za cji nie do -
krwie nia, któ re mo że obej mo wać
róż ne struk tu ry mię śnia ser co we -
go, wy stę pu ją róż no rod ne symp to -
my, szcze gól nie u cho rych, któ rzy
nie od czu wa ją bó lu. Cho ry mo że
ma ni fe sto wać:
• nud no ści, wy mio ty i osła bie -

nie – a w wy wia dzie po ja wia ły się
wcze śniej ob ja wy dła wi cy pier sio wej
(cho ro by nie do krwien nej ser ca), to
jest to zwy kle pod sta wa dopo dej rze -
nia za wa łu dol nej ścia ny ser ca,

• na si lo ną dusz ność – to mo że być
ona wy ni kiem nie do krwie nia le wej
ko mo ry ser ca prze bie ga ją cej z jej
nie wy dol no ścią i po wo du jąc za stój
krwi w krą że niu płuc nym, któ ry ob -
ja wia się czę sto kasz lem z ró żo wo
pod bar wio ną, pie ni stą plwo ci ną,

• za wro ty gło wy, stan przed om dle nio -
wy lub omdle nie – świad czą
ozmniej sze niu rzu tu ser ca ici śnie nia
tęt ni cze go krwi, bę dą cych skut kiem
za bu rzeń ryt mu wwy ni ku uszko dze -
nia dróg prze wo dzą cych ser ca lub
za wa łu obej mu ją ce go mię śniów kę
le wej ko mo ry; w tym przy pad ku ist -
nie je du że ry zy ko na głe go za trzy ma -
nia krą że nia (NZK) w me cha ni zmie
mi go ta nia ko mór lub in nych aryt mii,

• ko ła ta nia ser ca – to zwy kle współ ist -
nie ją one z in ny mi ob ja wa mi za wa łu
i wy ni ka ją z ta chy kar dii.

Mo gą wy stą pić tak że bó le w klat -
ce pier sio wej nie zwią za ne z cho ro -
bą wień co wą: 
• bó le trwa ją ce wie le go dzin, o sta łym

na si le niu, bó le bar dzo krót kie, kil ku -
se kun do we, bó le zlo ka li zo wa ne
odpo cząt ku tyl ko iwy łącz nie wob rę -
bie brzu cha, bó le na si la ją ce się
wcza sie głę bo kich wde chów, kasz lu
lub w trak cie opu ki wa nia klat ki pier -
sio wej, bó le kłu ją ce w klat ce pier sio -
wej, umiej sco wio ne na bar dzo ma -
łym ob sza rze, np.: pod pal cem. 

In ne przy czy ny bó lu i kłu cia w klat -
ce pier sio wej: 
Mia nem ste no kar dii czę sto okre śla się
błęd nie ja ki kol wiek ro dzaj bó lu w klat -
ce pier sio wej, jed nak pa mię tać na le -
ży, iż nie każ dy ból te go ty pu jest bó -
lem ste no kar dial nym. Co wię cej, nie
każ dy ból od czu wa ny ja ko ten w klat -
ce pier sio wej ma przy czy nę zwią za ną
z ukła dem ser co wo -na czy nio wym.

W dia gno sty ce róż ni co wej bó lu
wklat ce pier sio wej, po za bó lem za -
wa ło wym i dła wi co wym, uwzględ -
niać na le ży:
• ból w za pa le niu osier dzia – ostry,

kłu ją cy, zlo ka li zo wa ny w oko li cy
przed ser co wej, ma zmien ne na tę że -
nie, nie jest zwią za ny z wy sił kiem fi -
zycz nym,

• ból opłuc no wy – jest to ból zwią za -
ny z po draż nie niem opłuc nej (np.
w od mie czy na cie ku opłuc nej);
zwy kle ostry, kłu ją cy, do brze zlo ka -
li zo wa ny, na si la ją cy się przy głę bo -
kim wde chu; ule ga zła go dze niu
po uło że niu cho re go na bo lą cej
stro nie,

• ból w roz war stwie niu aor ty – sil ny,
roz ry wa ją cy i prze szy wa ją cy ból
o na głym po cząt ku, pro mie niu ją cy
do ple ców,

• ból w scho rze niach do ty czą cych
struk tur kost nych, a tym sta wów
most ko wo -że bro wych – wy stę pu je
rzad ko, cha rak te ry zu je go tkli wość
most ka i że ber, ból mo że mieć cha -
rak ter prze wle kły, ustę pu je po le -
kach prze ciw bó lo wych,

• ner wo ból – mo że być jed no stron ny
(np. w pół pa ś cu) lub obu stron -
ny – zwią za ny ze zmia na mi zwy rod -
nie nio wy mi krę go słu pa,

• ból w re fluk sie żo łąd ko wo -prze ły ko -
wym i/lub w cho ro bie wrzo do wej
żo łąd ka – mo że mieć lo ka li za cję za -
most ko wą z pro mie nio wa niem
do ple ców lub być zlo ka li zo wa ny
na gra ni cy ja my brzusz nej i klat ki
pier sio wej, ma cha rak ter pie ką cy
i mo że na si lać się po po sił ku; sta -
wia jąc tę dia gno zę, na le ży za cho -
wy wać czuj ność, bo wiem ból to wa -
rzy szą cy za wa ło wi ścia ny dol nej
ser ca mo że być po my lo ny
z w/w ob ja wa mi.
War to wspo mnieć, że ból ste no -

kar dial ny mo że być my lo ny z bólem
psy cho gen nym. Tu taj ból ser ca zwią -
za ny jest z za bu rze nia mi ner wi co wy -
mi – mo że po ja wiać się u osób bez
cho ro by ukła du ser co wo -na czy nio we -
go. Je go cha rak ter i na si le nie są
zmien ne. Mo że po ja wiać się w związ -
ku ze stre sem emo cjo nal nym i ustę po -
wać po po da niu le ków uspo ka ja ją -
cych. By wa przy czy ną pro wa dze nia
sze ro kiej dia gno sty ki kar dio lo gicz nej
w ce lu jed no znacz ne go usta le nia je go
pod ło ża.
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Majowe
świętowanie

HISTORIA

Sosnowiec pamiętał o kolejnej rocznicy
wejścia Polski do Unii Europejskiej,
uchwaleniu Konstytucji 3 Maja,  zakończenia II
wojny światowej oraz urodzinach Jana
Kiepury. Władze Sosnowca i mieszkańcy
złożyli kwiaty m.in. pod pomnikiem przy Al.
Zwycięstwa oraz na zbiorowym grobie
wojennym rozstrzelanych przez hitlerowców,
znajdującym się na cmentarzu przy ul.
Smutnej. W 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja złożono kwiaty pod pomnikiem przy Al. Zwycięstwa. W katedrze

sosnowieckiej odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny. 

8 maja, w Narodowy Dzień Zwycięstwa, przedstawiciele władz
samorządowych oraz organizacje kombatanckie złożyli kwiaty
na zbiorowym grobie wojennym rozstrzelanych przez hitlerowców
znajdującym się na cmentarzu przy ul. Smutnej.

16 maja obchodziliśmy 115. rocznicę urodzin „Chłopaka
z Sosnowca”. Tego dnia kwiaty złożono przed kamienicą przy ulicy
Majowej 6, gdzie urodził się Jan Kiepura, a także pod pomnikiem
na Placu Stulecia.

1 Maja naTrójkącie Trzech Cesarzy odbyły
się uroczystości upamiętniające 13. rocznicę
wejścia Polski do Unii Europejskiej.
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Jak wojna w Zatoce Perskiej przyczyniła się 
do bankructwa „Wandy”

Historia sosnowieckiego przedsiębiorstwa odzieżowego

Kil ka mie się cy te mu so sno wi cza nie
na do bre po że gna li się z tzw. Szkie le to -
rem, czy li nie do koń czo nym bu dyn kiem
Wy dzia łu Far ma cji Ślą skie go Uni wer sy -
te tu Me dycz ne go, któ ry przez la ta nisz -
cze jąc, stra szył swo im wy glą dem. Te raz
wie rzą, że po dob ny los spo tka bu dy nek
po by łych za kła dach odzie żo wych
„Wan da” przy ul. An der sa, któ ry po dob -
nie jak „Szkie le tor” chlu by mia stu nie
przy no si. Wła dze So snow ca ro bią co
mo gą, aby wy eg ze kwo wać od pry wat -
nych wła ści cie li nie ru cho mo ści upo -
rząd ko wa nie i za bez pie cze nie te re nu
i prze ko nu ją ich do pod ję cia dal szych
dzia łań co do przy szło ści bu dyn ku. Jed -
nak ci, po za ko sme tycz ny mi po rząd ka -
mi, jak do tej po ry nie wie le zro bi li
w tym te ma cie. A bu dy nek li czą cy
już 45 lat z dnia na dzień nisz cze je…

Przed się bior stwo „Wan da” do no wo -
cze sne go, jak na tam te cza sy bu dyn ku,
wów czas miesz czą ce go się przy ul. Bra -
ci Smół ków, wpro wa dzi ło się w 1972 ro -
ku. Za kład po wstał kil ka lat wcze śniej,
ale naj lep sze mia ło do pie ro na dejść. Ma -
szy ny do szy cia spro wa dzo no po dob no
z Ja po nii, choć trud no do koń ca po twier -
dzić, że tak by ło na praw dę. Park ma szy -
no wy ro bił jed nak wra że nie. Koszt ca łe -
go bu dyn ku po chło nął 245 mln zł, a za -

kład ucho dził za je den z naj no wo cze -
śniej szych w kra ju. W la tach 70. ubie głe -
go wie ku, w szczy to wym mo men cie za -
trud niał po nad 1500 osób. Pro du ko wa ne
tam swe try, pu lo we ry, gar son ki czy bluz -
ki tra fia ły nie tyl ko do ro dzi mych skle -
pów. Spo ra część tra fia ła tak że na ryn ki
za gra nicz ne. „Za kła dy spe cja li zu ją się
w pro duk cji wy ro bów dzie wiar skich wy -
łącz nie z włó kien sztucz nych. Wy ko ny -
wa ne z ani la ny, a ostat nio z bi sto ru, od -

zna cza ją się bo ga tym wzor nic twem i wy -
so ką ja ko ścią, przez co są bar dzo po szu -
ki wa ne na ryn ku i w du żej czę ści wę dru -
ją na eks port. War to wspo mnieć, że zdo -
by ły one wie le me da li i wy róż nień na tar -
gach i wy sta wach w kra ju i za gra ni -
cą” – pi sa no o „Wan dzie” w wy da nej
w 1977 ro ku mo no gra fii So snow ca. Za -
kła dy „Wan da” mo gły się tak że po chwa -
lić swo imi skle pa mi fir mo wy mi, któ re
znaj do wa ły się w Czę sto cho wie, Ra do -

miu, a tak że w So snow cu przy ul. War -
szaw skiej.

Pro ble my roz po czę ły się w okre sie
trans for ma cji na prze ło mie lat 80. i 90.,
ale wbrew obie go wej opi nii za kład nie
upadł na sku tek zmian po li tycz nych, choć
już wte dy sy tu acja fi nan so wa nie była
zbyt do bra. Cza rę go ry czy prze peł ni ła
woj na w Za to ce Per skiej. Za nim wy bu -
chła, za kład na wią zał kon tak ty z Ku wej -
tem, do któ re go mia ły tra fiać cha rak te ry -
stycz ne dla tam te go ryn ku pro duk ty. Bo -
gac two po ten cjal ne go od bior cy na stra ja -
ło opty mi stycz nie. Nie ste ty, w mo men cie
gdy Irak na je chał na Ku wejt, da le ko sięż -
ne pla ny spa li ły na pa new ce. Za kład za -
cią gnął kre dy ty, któ rych nie był w sta nie
spła cić, gdyż to wa ry, któ re mia ły tra fić
na Bli ski Wschód, ob ło żo no em bar giem
i za wró co no do kra ju. Kon trak tów nie da -
ło się wy peł nić, fa bry ka zo sta ła na lo dzie.
Ubrań ty po wych dla kra jów arab skich nie
da ło się sprze dać. Sy tu acja z dnia
na dzień się po gar sza ła, aż za kład
na prze ło mie ro ku 1999/2000 cał ko wi cie
upadł. 

Na krót ko o „Wan dzie” zro bi ło się gło -
śno, gdy przed kil ku na sto ma la ty Jo an -
na Ja rosz, spe cja list ka ds. eks por tu, któ ra
z za kła du ode szła jesz cze przed je go upad -
kiem, za ło ży ła fir mę New Knit ting, w któ -

rej za trud nie nie zna la zły m. in. by łe pra -
cow ni ce „Wan dy”. Fir ma współ pra co wa -
ła m. in. z nie miec kim kon tra hen tem. Hos -
sa skoń czy ła się, gdy urząd skar bo wy
wstrzy mał zwrot po dat ku VAT. Po la tach
oka za ło się, że de cy zję wy da no na pod sta -
wie błęd nej in ter pre ta cji prze pi sów. Na ra -
tu nek fir my by ło już za póź no, bo w mię -
dzy cza sie wła ści cie le ogło si li jej upa dłość. 

Tym cza sem bu dy nek „Wan dy”
po upad ku za kła du z ro ku na rok nisz -
czał co raz bar dziej. To co da ło się wy -
sza bro wać, daw no już wy kra dzio no.
Część bu dyn ków oraz biu ro wiec zna lazł
się w rę kach fir my Opal Mak si mum.
Po grun tow nym re mon cie po wierzch nie
biu ro we wy na ję to przed się bior com,
w po zo sta łych bu dyn kach tak że mie ści
się kil ka firm. Głów ny bu dy nek znaj du -
je się jed nak w rę kach wła ści cie li, któ -
rzy jak na ra zie nie okre śli li się co do je -
go dal szych lo sów. Ja kiś czas te mu
ogro dzo no wpraw dzie część fron to wą
oraz wy cię to krze wy, ale na tym się
skoń czy ło. Przez la ta po ja wia ły się in -
for ma cje i po my sły na za go spo da ro wa -
nie bu dyn ku, ale pa trząc na je go obec ny
stan, naj roz sąd niej sza by ła by de cy zja
o roz biór ce obiek tu. Jak na ra zie ża den
wnio sek o po zwo le nie na roz biór kę
do urzę du jed nak nie wpły nął… KP

Świetność „Wanda” osiągnęła w latach 70. ubiegłego wieku, kiedy
zakład zatrudniał ponad 1500 osób. 
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PO 6-LETNIEJ PRZERWIE
SIATKARKI MKS MOS PŁOMIEŃ
SOSNOWIEC WRÓCIŁY
NA SZCZEBEL CENTRALNY.
ZESPÓŁ KRZYSZTOFA
ZABIELNEGO I MICHAŁA
BIERNACKIEGO DZIĘKI
WYGRANYM W TURNIEJU
FINAŁOWYM NAD OTPS NIKE
WĘGRÓW 3: 0 I I 3: 1 AZS AWF
BIAŁA PODLASKA W PRZYSZŁYM
SEZONIE ZAGRA
W ROZGRYWKACH II LIGI.

– Co tu du żo mó wić, dla mnie
ten wy nik to sen na ja wie.
Przed roz po czę ciem roz gry -
wek nie spo dzie wa li śmy się,
że zaj dzie my tak wy so ko, że
awan su je my. Chcie li śmy się
po ka zać, zo ba czyć, jak ta li ga
wy glą da, prze cież de biu to wa -

li śmy. Oka za ło się, że idzie
nam cał kiem do brze, no a po -
tem to już ja koś si łą roz pę du
po szło – nie kry je ra do ści
z osią gnię te go wy ni ku tre ner
Krzysz tof Za biel ny. – Cie szy -
my się, ale my śla mi je ste śmy
już przy no wym se zo nie. Mu -
si my się od na leźć w no wych
re aliach, za czy na my roz mo wy
z po ten cjal ny mi spon so ra mi.
Mam na dzie ję, że ci, któ rzy
nas do tej po ry wspie ra li, zo -
sta ną. Li czy my na wspar cie
władz mia sta, któ re po mo gły
nam w trak cie roz gry -
wek – do da je tre ner so sno wi -
cza nek.

Dro ga do tur nie ju fi na ło we -
go w Ostro łę ce wio dła przez
Zie lo ną Gó rę, gdzie Pło mień
wy grał zma ga nia pół fi na ło we.

Oprócz go spo dyń tur nie ju, eki -
py Ni ke Ostro łę ka o awans
z Pło mień wal czył AZS AWF
Bia ła Pod la ska.

Zgod nie z prze wi dy wa nia -
mi tur niej roz po czął się
od wy gra nej ze spo łu z Ostro -
łę ki nad aka de micz ka mi
z Bia łej Pod la ski 3: 0, któ re
mia ły chrap kę na dru gie zwy -
cię stwo i przy kle pa nie awan -
su do II li gi, w któ rej w prze -
szło ści wy stę po wa ły, ale Pło -
mień wziął spra wy w swo je
rę ce. So sno wi czan ki nad spo -
dzie wa nie gład ko ogra ły ze -
spół Ni ke 3: 0 i o wszyst kim
miał za de cy do wać mecz
z AZS AWF Bia ła Pod la ska.
Nasz ze spół tak na praw dę po -
trze bo wał do awan su se ta, ale
eki pa z So snow ca nie za mie -
rza ła pójść na ła twi znę. Spra -
wę uda ło się za ła twić już
w pierw szym se cie wy gra -
nym 25: 14, a ca ły mecz za -
koń czył się wy gra ną na szej
dru ży ny 25: 14.

Po ni żej skła du ze spo łu, któ -
ry w se zo nie 2016/2017 wy -
wal czył awans do II li gi.

Pło mień: Ka ja Ła ta, An ge -
li ka Ha la pacz, Ka ro li na Ku liś
(ka pi tan), Alek san dra Mu siał
(li be ro), Pau li na Grusz lik (li be -
ro), Jo an na Gó rec ka, Eli za Ka -
pi ca, We ro ni ka Szlę zak, Jo an -
na Gry ma, Aga ta Fur tacz, Do -
mi ni ka Szkon ter, Dag ma ra
Mar kie wicz, Ni co le Ozo rek,
Bar ba ra For dy nac ka, Alek san -
dra Stecz. KP

Amo gło być tak pięk nie. Poefek tow -
nym, wy jaz do wym zwy cię stwie 3: 0
nad Wi gra mi Su wał ki na trzy ko lej ki
przed koń cem roz gry wek pił ka rze
z So snow ca mo gli roz da wać kar ty…

Do awan su po trze bo wa li sied miu
punk tów bez oglą da nia się na ry wa -
li. W dwóch me czach: ze Sta lą Mie -
lec i Chro brym Gło gów zdo by li za -
le d wie je den i na ko lej kę przed koń -
cem zma gań ma ją już tyl ko teo re -
tycz ne szan se na awans do eks tra kla -
sy. Na wet je śli wy gra ją z GKS -em
Ty chy, mu szą na słu chi wać wie ści
z Pu ław, gdzie za gra Gór nik Za brze,
któ ry w koń ców ce roz gry wek zła pał
wiatr w ża gle i pew nie zmie rza
do eks tra kla sy.

Pił ka rze z So snow ca nie udźwi -
gnę li pre sji. Za głę bie ostat ni raz
w eks tra kla sie gra ło w se zo -
nie 2007/2008. Ki bi ce wie rzy li, że
mo że tym ra zem się uda, choć był to
wy jąt ko wo burz li wy se zon. Za mie -
sza nie z tre ne ra mi. Naj pierw szyb -
kie odej ście Jac ka Ma gie ry, któ ry
ukie run ko wał ten ze spół i kto wie,
jak by się to wszyst ko po to czy ło,
gdy by nie od szedł do Le gii War sza -
wa. Po tem krót ki epi zod du etu To -
masz Łu czy wek -Ja ro sław Arasz kie -
wicz, na stęp nie za trud nie nie Pio tra
Man dry sza, któ re go zwol nił pił karz
Se ba stian Du dek, a po tem run da
wio sen na w wy ko na niu Da riu sza
Ba na si ka. Jak by te go by ło ma ło,
na po cząt ku ro ku klub po że gnał się
ze wspo mnia nym Dud kiem, tym sa -
mym przy pi su jąc ra cję tre ne ro wi
Man dry szo wi, któ ry po za koń cze niu
run dy je sien nej chciał odej ścia te go
za wod ni ka, a tak że Krzysz to fem

Mar kow skim. Wy da wa ło się, że
w ta kich oko licz no ściach Za głę bie
da le ko nie za je dzie. Ale po tem przy -
szły wy gra ne nad GKS -em Ka to wi -
ce, Gór ni kiem Za brze, swo je do ło -
ży li ry wa le, któ rzy tra cąc punk ty
spra wi li, że nasz ze spół sta nął
przed ol brzy mią szan są.

Wy da rze nia z ostat nich dni po ka -
za ły do bit nie, że w tym se zo nie za -
ple cze eks tra kla sy po zio mem nie po -
wa la ło na ko la na. Sko ro nasz ze spół
z prze trze bio ną ka drą, prak tycz nie
bez na past ni ka, z ogrom ny mi wa ha -
nia mi for my do koń ca roz gry wek bił
się oawans doeli ty, to naj le piej po ka -
zu je, że dru ga ta ka szan sa, czy li tak
ła twy awans, mo że się szyb ko nie po -
wtó rzyć.

Po wiedz my so bie szcze rze, każ dy
ki bic Za głę bia, któ ry poso bot nio -nie -
dziel nym bo ju na spo koj nie ana li zo -
wał po czy na nia na szej dru ży ny, do -
sko na le zda wał so bie spra wę, że obec -
nie do gry w eks tra kla sie z te amu tre -
ne ra Ba na si ka na da ją się bram karz Ja -

kub Szum ski, Mar tin Pri bu la, To masz
No wak, mo że Kon rad Mi cha lak, mo -
że Żar ko Udo vi cić. Tro chę ma ło, ale
i tak mi mo wszyst ko awan su szko -
da… Pew nie po trzeb na by ła by re wo -
lu cja ka dro wa – oby tyl ko nie ta ka jak
przed se zo nem 2007/2008, kie dy to
ze spół, któ ry przy stę po wał doroz gry -
wek w eks tra kla sie, był słab szy niż
ten, któ ry go wy wal czył, ale pa trząc
nanasz ze spół te raz dore wo lu cji tak że
po win no dojść, bo ze spo rej gru py
obec nych pił ka rzy nie da się już
za wie le wy ci snąć. Py ta nie tyl ko, czy
po wi nien to zro bić obec ny tre ner, czy
też ktoś no wy. Ale to już za gwozd ka
dla pre ze sa Mar ci na Ja ro szew skie go.
Jed no jest pew ne. Wprzy szłym se zo -
nie oawans doeks tra kla sy bę dzie nie -
zwy kle trud no. Spad ko wi cze –
na chwi lę obec ną Ruch Cho rzów
i Gór nik Łęcz na, do te go Pod be ski -
dzie Biel sko -Bia ła, GKS Ka to wi ce,
Miedź Le gni ca, am bit ni be nia min ko -
wie zOpo la iCzę sto cho wy. Ła two nie
bę dzie, cie ka wie na pew no… KP

Wielki sukces siat ka rek Pło mie nia! I już raczej po awansie...

Puda w blasku złota, dwa medale Dominika
Sosnowiecka szabla z czterema medalami Mistrzostw Polski

Krzysz tof Po lacz kie wicz

To jest czas Mar ty Pu dy! Sza blist -
ka TMS Za głę bie się gnę ła po ty -
tuł mi strzy ni Pol ski w sza bli.
W War sza wie po ko na ła w fi na ło -
wej ba ta lii za wod nicz kę go spo da -
rzy, Mar ty nę Ko mi sar czyk 15:13.
W sto li cy na po dium sta nę li tak że
re pre zen tan ci Za głę biow skie go
Klu bu Szer mier cze go. Grze gorz
Do mi nik się gnął po brąz w tur -
nie ju in dy wi du al nym oraz z ko le -
ga mi klu bo wy mi w ry wa li za cji
dru ży no wej, tak że brąz wy wal -
czy ła dru ży na ko biet re pre zen tu -
ją ca ZKSz.

Kil ka na ście dni wcze śniej Pu -
da wraz ze wspo mnia ną Ko mi sar -
czyk oraz Mał go rza tą Ko za czuk
(tak że AZS AWF War sza wa) oraz
Ka ta rzy ną Kę dzio rą zdo by ła
srebr ny me dal w za wo dach Dru -
ży no we go Pu cha ru Świa ta w Tu -
ne zji. Po lki za wo dy za czę ły
od zwy cię stwa nad Niem ka -
mi 45:32, na stęp nie w ćwierć fi na -
le po ko na ły Bia ło ruś 45:41,
a póź niej Fran cję 45:39. W fi na le
lep sze od Po lek oka za ły się
Włosz ki, któ rym zwy cię stwo
45:39 da ło triumf w ca łym tur -
nie ju.

Pod czas Mi strzostw Pol ski
Pu da w zma ga niach in dy wi du al -
nych po czu ła smak zwy cię stwa.
Mar ta roz po czę ła tur niej

od zwy cię stwa 15:10 nad Aga tą
Mar ci niak (AZS Po znań), na -
stęp nie po ko na ła Pa me lę War -
szaw ską (Za głę biow ski Klub
Szer mier czy) 15:4, Ka ta rzy nę
Kę dzio rę (AZS Po znań) 15:10,
a w pół fi na le Mał go rza tę Ko za -
czuk (AZS AWF War sza -
wa) 15:6. – Uczu cie, któ re go nie
da się opi sać. Wal czy ło mi się
zna ko mi cie, sta ra łam się w peł -
ni re ali zo wać za ło że nia tak tycz -
ne. Praw da jest ta ka, że zna my
się do sko na le, ra zem wal czy my,
czę sto de cy du ją ca jest dys po zy -
cja dnia. Mam to, się gnę łam
po zło to i bar dzo się z te go po -
wo du cie szę, jed no cze śnie dzię -

ku ję wszyst kim, bez któ rych te -
go suk ce su by nie by ło, przede
wszyst kim tre ne rom z Krzysz to -
fem Wą to rem na cze le – pod su -
mo wa ła mi strzow ski start Mar ta
Pu da.

Na pią tym miej scu za wo dy
ukoń czy ła Ka ro li na Cie ślar, 11
by ła An ge li ka Wą tor, 12 Pa me la
War szaw ska, a 16 Zu zan na Cie -
ślar (wszyst kie ZKSz So sno -
wiec). W ry wa li za cji dru ży no wej
w ośmio ze spo ło wej staw ce czte ry
dru ży ny re pre zen to wa ły So sno -
wiec. Po brąz się gnął ZKSz I
w skła dzie Wą tor, Ka ro li na Cie -
ślar oraz Ka ro li na Wal czak. Pią te
miej sce za jął pierw szy ze spół

TMS Za głę bie z Mar tą Pu dą
w skła dzie.

W ry wa li za cji pa nów tak że
mie li śmy po wo dy do za do wo le -
nia, a wszyst ko dzię ki za wod ni -
kom ZKSz So sno wiec. Grze gorz
Do mi nik, we te ran w gro nie sza -
bli stów, przed la ty czło nek dru ży -
ny, któ ra się gnę ła po Klu bo wy
Pu char Eu ro py (wów czas w skła -
dzie był m. in. nie ży ją cy już Ra -
fał Sznaj der – przyp. red.) w tur -
nie ju in dy wi du al nym się gnął
po brą zo wy me dal. So sno wi czan
naj pierw to czył bo je w gru pie, na -
stęp nie miał wol ny los, po ko -
nał 15:4 Pio tra Ku rzy nę z UKS
Bia ły stok, po tem był gó rą w star -

ciu z Pio trem Ko niu szem (For tis
So sno wiec), wy gry wa jąc 15:10,
w ćwierć fi na le po ko nał 15:7 Ja -
ku ba Ja sko ta (AZS Po znań) i do -
pie ro w wal ce o fi nał uległ Da -
mia no wi Dzwio niar skie mu z
KKSz Ko nin 13:15.

Na pią tym miej scu za wo dy
ukoń czył Mar cin Ko niusz, 11 był
Piotr Ko niusz (obaj For tis So sno -
wiec), a 14 Krzysz tof Kacz kow -
ski (ZKSz So sno wiec).

W tur nie ju dru ży no wym eki pa
ZKSz w skła dzie Grze gorz Do -
mi nik, To masz Do mi nik, Krzysz -
tof Kacz kow ski oraz Mi chał Ko -
chan w 1/16 tur nie ju mia ła wol ny
los, w ćwierć fi na le po ko na -

ła 45:43 AZS AWF Ka to wi ce
i awan so wa ła do pół fi na łu, gdzie
gó rą oka za li się re pre zen tan ci
KKSz Ko nin, wy gry wa jąc 45:43.

O brąz pod opiecz ni Lesz ka
Chło sty wal czy li w bra to bój czym
po je dyn ku z in ną eki pą z So snow -
ca, dru ży ną For ti su So sno wiec
(Mar cin Ko niusz, Piotr Ko niusz,
Bar tosz Ko niusz, Pa weł Kwiat -
kow ski), któ ra do czo ło wej czwór -
ki awan so wa ła po wy gra nej
nad TMS Za głę bie So sno wiec.
W pół fi na le ule gła MUKS Vic to -
rii War sza wa, póź niej szym trium -
fa to rom mi strzostw. Za cię ty bój
o brąz za koń czył się wy gra ną
ZKSz -u 45:44.

Reprezentanci Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego podczas Mistrzostw Polski zdobyli
trzy brązowe medale.  

Marta Puda, złota medalistka Mistrzostw Polski wraz
z trenerem, Krzysztofem Wątorem. 

Porażka w Głogowie przekreśliła marzenia Zagłębia wejścia
do ekstraklasy. 

W debiutanckim sezonie sosnowieckie siatkarki
wywalczyły awans do II ligi.

Zdjęcia: arc TM
S Zagłębie i Zagłębiow
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Korona Gór Sosnowca
Wsierp niu2016 ro ku, po tro sze dla po pra -
wy kon dy cji fi zycz nej, apo tro sze dla he cy,
zor ga ni zo wa łem wy ciecz kę pod nie co
prze kor nym ty tu łem „Ko ro na Gór So -
snow ca”. Im pre za spo tka ła się z za in te re -
so wa niem mi ło śni ków na sze go mia sta i re -
gio nu. Wlu tym te go ro ku od by ła się zi mo -
wa wer sja tej wy pra wy. Nie ba cząc na ni -
ską tem pe ra tu rę, śnieg, lód oraz in ne nie do -
god no ści, gru pa śmiał ków pokil ku go dzin -
nym mor der czym mar szu do tar ła do ce lu.
Szla ki let ni i zi mo wy zo sta ły prze tar te. Po -
zwa lam so bie za tem za pro po no wać Pań -
stwu tra sę praw dzi wie gór skiej eska pa dy.
Pro szę się jed nak nie oba wiać. Te ren nie
jest na zbyt trud ny, anaj więk szym za gro że -
niem mo gą oka zać się bez li to sne ko ma ry
i krwio żer cze klesz cze. War to więc
uprzed nio za opa trzyć się w od po wied nie
spe cy fi ki, ubiór tu ry stycz ny ido bry hu mor. 

Na szą wę drów kę roz po czy na my nie
gdzie in dziej jak na przy stan ku au to bu so -
wym Dę bo wa Gó ra Za ko piań ska (ul. Gen.
An der sa). Kie ru je my się naza chód, mi ja my
uli cę Be skidz ką, by pochwi li skrę cić napół -
noc wuli cę Za ko piań ską. Przedna mi pierw -
sze ostre po dej ście, któ re go ce lem jest osią -
gnię cie uli cy... Stro mej. Da lej po dą ża my tą -
że uli cą w kie run ku po łu dnio wo -wschod -
nim. Podro dze mo że my po dzi wiać przy kła -
dy in te re su ją cej ar chi tek tu ry, rów nież tej
cha rak te ry stycz nej dla re jo nów gór skich.
Na skrzy żo wa niu, któ re przez oko licz nych
miesz kań ców zo sta ło na zwa ne „Ron -
dem40-le cia”, mu si my za cho wać szcze gól -
ną uwa gę, gdyż obo wią zu je tu taj ruch le wo -
stron ny. Poopusz cze niu „ron da” kie ru je my
się pro sto w stro nę wscho dzą ce go słoń ca.
W at mos fe rze ci szy i spo ko ju do cie ra my
dokre su as fal tu. Te raz cze ka nas krót kie, ale
zde cy do wa ne po dej ście wkie run ku pół noc -
nym. Oto wkra cza my doin ne go świa ta peł -
ne go buj nych łąk pach ną cych zie lem roz ma -
item. Je ste śmy na Je ne ral skiej Gó rze
(304,4m n. p. m.), któ rej szczyt znaj du je się
wod le gło ści170m wkie run ku za chód -pół -
noc ny za chód. Wmiej scu tym trwa ją obec -
nie pra ce bu dow la ne. Kon tem plu jąc pięk no
oko li cy, wspo mnij my pew ne go eks cen -
trycz ne go pru skie go ge ne ra ła Chri stia naLu -
dwi ga Schim melp fen nig von der Oye. Zo -
stał on po cho wa ny (zm.21 czerw ca1812 r.)
na sa mym szczy cie, po noć wraz ze swo im
ulu bio nym ko niem i psem. Za cza sów, gdy
był wła ści cie lem dóbr sie lec kich, upodo bał
so bie gó rę, z któ rej tę sk nie spo glą dał wkie -
run ku uko cha nej oj czy zny. Być mo że po zo -
sta ły jesz cze ja kieś śla dy pogro bow cu, mo -
że zo stał on usu nię ty wcza sach dzia łal no ści
ka mie nio ło mu, a mo że trwa ją ce wła śnie
pra ce ziem ne rzu cą nie co świa tła naspra wę
ge ne ral skie go po chów ku?

Kon ty nu uje my na szą wy pra wę, po dą ża -
jąc ścież ką wkie run ku pół noc nym. Kra jo -
braz się zmie nia. Łą ki stop nio wo prze cho -
dzą wza bu do wa nia, choć wła ści wiej by ło -
by na pi sać, że to bu dow nic two miesz ka -
nio we wkra cza na łą ki. Przed na mi uli ca
Kli mon tow ska, któ rą kie ru je my się
nawschód, by tuż zaprzy stan kiem au to bu -
so wym skrę cić na pół noc w ul. Ko sów.
Dwie na stęp ne prze czni ce no szą na zwy
Szczy to wa i Gó ral ska. Do cie ra my do ul.
Ku ku łek (daw niej ul. Wschod nia). Mroź -
ną no cą z6 na7 lu te go1863 ro ku naj praw -
do po dob niej wła śnie tę dy pro wa dził szlak
po wstań czej kon ni cy do wo dzo nej przez
Lu dwi ka Mięt tę. In sur gen ci wcho dzą cy
wskład od dzia łu Apo li na re go Ku row skie -
go zdą ża li z Ma czek w kie run ku dzi siej -
sze go śród mie ścia, by wziąć udział
w krwa wej bi twie o So sno wiec. Po noć
w ciem ne lu to we no ce na dal moż na usły -
szeć tę tent koń skich ko pyt i ci che po brzę -
ki wa nie woj sko we go opo rzą dze nia... 

Prze ci na my ul. Ku ku łek i po now nie
wstę pu je my na zie lo ne go prze stwór oce -
anu. Pod na mi wa pie nie i do lo mi ty, pia ski

i gli ny czwar to rzę do we. Jak okiem się -
gnąć, daw ne po la i pa stwi ska Pe ki nu Ka -
ta rzyń skie go wcho dzą ce w skład ma jąt ku

sie lec kie go, a po II woj nie na le żą ce
do Pań stwo we go Go spo dar stwa Rol ne go.
Na łą kach w oko li cach cmen ta rza

przy ul. 11 Listopada znaj do wa ło się lot -
ni sko po lo we. W ogra ni czo nym za kre sie
dzia ła ło już w cza sie po wstań ślą skich.
W 1938 ro ku w związ ku z kon flik tem
o Za ol zie sta cjo no wa ło tu taj oko ło 30 sa -
mo lo tów 21. i 22. Eska dry Li nio wej i 24
Eska dry Roz po znaw czej. Tuż przed wy -
bu chem II woj ny ulo ko wa no tu taj ma szy -
ny z II. plu to nu 26. Eska dry Ob ser wa cyj -
nej. Sa mo lo ty te znaj do wa ły się w dys po -
zy cji Ar mii Kra ków i pro wa dzi ły dzia ła -
nia na Gór nym Ślą sku. 4 wrze śnia 1939
żoł nie rze nie miec cy w od we cie za udzie -
le nie kwa te run ku ob słu dze lot ni ska za -
mor do wa li dzie wię ciu oko licz nych miesz -
kań ców.

Po lna dro ga wie dzie ku pół no cy. Po śród
roz ma itych ga tun ków ro ślin znaj dzie my
na tym te re nie szczeć po spo li tą wy ko rzy -
sty wa ną w le cze niu prze no szo nej przez
klesz cze bo re lio zy... Na roz sta jach skrę ca -
my na le wo. Po przej ściu ok. 300 me trów
do cie ra my dodro gi grun to wej, prze ci na my
ją i wspi na my się na ni ską skar pę. Na stęp -
nie, po dą ża jąc ścież ką, do cie ra my
do ogród ków dział ko wych. Wzdłuż ogro -
dze nia idzie my ca ły czas na pół noc. Z cza -
sem do cho dzi my do dro gi grun to wej pro -
wa dzą cej w kie run ku ul. gen. Za ru skie go.
Popra wej stro nie ma my jak by park oto czo -
ny mi zer ny mi po zo sta ło ścia mi ogro dze nia.
W 1892 ro ku wznie sio no w tym miej scu
szpi tal Gwa rec twa Hra bia Re nard. Pla ców -
ka zcza sem zo sta ła prze kształ co nawszpi -
tal za kaź ny. W 1925 ro ku szpi tal zo stał
prze ję ty przez mia sto So sno wiec. Dzie sięć
lat póź niej obiekt roz bu do wa no. Pro jekt był
na ty le in te re su ją cy, że za jął 5. miej sce
w pre sti żo wym kon kur sie w Rzy mie.
Dokre su dzia łal no ści (ko niec lat 70.) szpi -
tal no sił imię swej za słu żo nej le kar ki i dy -
rek tor ki Na dzie ji Gri niuk -Ber do. Jed nym
z bar dziej zna nych pa cjen tów szpi ta la był
Emil Ze ga dło wicz. Dzi siaj po szpi ta lu po -
zo sta ły je dy nie za bu do wa nia miesz kal ne
dla per so ne lu i plac oto czo ny reszt ka mi
mu ru. 

Przed na mi naj bar dziej nie bez piecz -
naczęść wy ciecz ki. Mu si my prze do stać się
na dru gą stro nę ul. gen. Za ru skie go. Moż -
na do ko nać te go w spo sób tra dy cyj ny lub
udać się do znaj du ją ce go się nie co
na wschód przej ścia dla pie szych. Po prze -
kro cze niu uli cy na sza mar szru ta pro wa dzi
ku ma je sta tycz nie się ga ją cej ob ło ków Gór -
ce Śro dul skiej (319,5 m n. p. m). Gó ra zo -
sta ła usy pa na dla mia sta So snow ca przez
ko pal nię pia sku „Macz ki -Bór”. W 2006
ro ku otwar to tu taj do sko na le zna ny i uzna -
ny Kom pleks Re kre acyj no -Spor to wy.

Wi dok ze szczy tu za pie ra dech w pier -
siach. Spo ry ka wa łek Za głę bia Dą brow -
skie go i Gór ne go Ślą ska ma my jak na dło -
ni. War to więc, za nim wy ru szy my w dal -
szą dro gę, po pie ścić oczy pięk nym, róż no -
rod nym kra jo bra zem. 

O dal szej czę ści wy pra wy po naj wyż -
szych gó rach So snow ca opo wiem w na -
stęp nym nu me rze „Ku rie ra Miej skie go”. 

Tekst izdję 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

„Górskie” ulice Sosnowca: Beskidzka,
Góralska, Górna, Kasprowicza Jana,
Kukuczki Jerzego, Limbowa, Podgórna,
Podhalańska, Sądecka, Smrekowa,
Spadzista, Stroma, Szczytowa, Tatrzańska,
Tetmajera Kazimierza, Zakopiańska, gen.
Zaruskiego Mariusza.

Jeneralska Góra (304,4 m n. p. m.) – widok od strony wschodniej.

„Rondo 40-lecia” w całej okazałości.

Górka Środulska (319,5 m n. p. m.) – widok od strony południowej. 
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JUBILEUSZE

60-lecie Pożycia Małżeńskiego
obchodzili Państwo:
Aurelia i Jan Brostkowie
Barbara i Wiesław Dudowie
Czesława i Ryszard Grzesikowscy
Helena i Tadeusz Gliwińscy
Helena i Jan Janiccy
Janina i Stanisław Kardasiowie
Anna i Stanisław Kmiecikowie
Helena i Stefan Małeccy
Barbara i Tadeusz Marcowie
Władysława i Stanisław Szkulikowie
Krystyna i Henryk Sapkowie
Ludwika i Franciszek Szymczykowie
Danuta i Zenon Witesowie
Zofia i Władysław Wardyniec

Bogusława i Tadeusz Bochenkowie
Anna i Zenon Będkowscy
Ewa i Jan Bąkowie
Halina i Edward Bodziony
Elżbieta i Stefan Bałdysowie
Maria i Józef Czechowscy
Zofia i Jan Dybichowie
Renata i Ryszard Drzymontowie
Barbara i Józef Fiukowie
Lidia i Jerzy Gutmanowie
Barbara i Marian Kupichowie
Halina i Maciej Kłossowscy

Wanda i Andrzej Kujawowie
Jadwiga i Andrzej Księżnikowie
Halina i Józef Kubińscy
Zofia i Andrzej Kwietniowie
Henryka i Wiesław Musiałowie
Teresa i Jan Mrożkowie
Zofia i Jerzy Musialscy
Zuzanna i Andrzej Ostrowscy
Krystyna i Ryszard Powonskowie
Józefa i Henryk Podgórscy
Henryka i Jerzy Paskowie

Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

8 maja 2017 r. w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 60- i 50-lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości udział wzięli prezydent miasta Sosnowca, Arkadiusz Chęciński, zastępcy prezydenta miasta
Sosnowca, Anna Jedynak oraz Krzysztof Haładus oraz zastępca kierownika USC, Maciej Maziarz.

Władysława i Józef Piwońscy
Ewa Słocińska-Piątek i Andrzej Piątek
Barbara i Ryszard Szałańscy
Jadwiga i Stanisław Syskowie
Jadwiga i Roman Sokołowscy
Wiesława i Stanisław Turchanowie
Maria i Adam Taborowie
Alina i Janusz Tadrowie
Grażyna i Andrzej Wosińscy
Henryka i Ryszard Werbolewscy
Maria i Marian Zadęccy
Krystyna i Zdzisław Żurowie

zd
ję

ci
a:

 w
w

w.
fo

to
fin

ez
ja

.p
l



czerwiec 2017 nr 6

ROZRYWKA

18

Poziomo: 1 – osłania lampkę, 5 – symptom, 8 – część buta, 

9 – najwyższy szczyt Kaukazu, 10 – dzienniczek studenta, 

11 – w czarnym płaszczu i w czarnej masce, 12 – ogródkowa

budowla, 14 – cichy płacz, 16 – niejedno w menu, 

17 – przykrywana peruką, 19 – drewniane lub lego, 

21 – rodzaj muzyki, 22 – niezbędny w kuchni, 25 – nędzarz,

28 – śmierdziel, 29 – strach, 30 – na nim składana ofiara, 32 – płot,

34 – pierwiastek rzadko występujący w przyrodzie, 

35 – owłosienie, 36 – kościelny instrument, 37 – niezbędny

do kiszenia ogórków, 38 – zasłona, 39 – fałsz, zakłamanie.

Pionowo: 1 – alfabet, 2 – prymitywne urządzenie do

mielenia ziarna, 3 – manewr na szachownicy, 4 – mówi się 

o nich „goryle”, 5 – troszczy się o niego oślica, 6 – wielka

bieda, 7 – trucizna z kryminałów, 13 – pośmiertne

dyspozycje, 15 – kieruje wydziałem w urzędzie, 18 – miano,

20 – w ręku dziecka lub… policjanta, 23 – chmurka, 

24 – żona Sokratesa, 26 – leżanka, 27 – despotyczny władca,

28 – japońskie miasto, gdzie w 1972 roku odbyły się zimowe

igrzyska olimpijskie, 31 – dawny grecki rynek, 33 – mebel na

książki. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 5 /2017, ALEKSANDRA KOWALSKA – UCIECZKA 
Na gro dy otrzy mu ją: Elżbieta Czyż, Urszula Miara oraz Magdalena Szwed z Sosnowca.
UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie. 

WAŻNE TELEFONY

Urząd Miasta: 

Centrala (32) 296 06 00

Informacja ogólna

(32) 296 05 28-29

Miejski Rzecznik  Praw

Konsumentów 

(32) 296 04 28 

Straż Miejska

(32) 296 06 53-54

Komenda Miejska Policji

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

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej

998, (32) 266 04 01 do 02 

Pogotowie Ratunkowe 999,

(32) 292 16 04, 292 16 40

Pogotowie Gazowe

(32) 266 33 56

Pogotowie Energetyczne

991

Ośrodek Interwencji

Kryzysowej

(32) 298 93 87

Izba Wytrzeźwień

(32) 266 10 30

Schronisko dla zwierząt

(32) 293 75 56 

KUPON
krzyżówka nr  6

✂

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

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

Nagrody ufundowało Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

„Kul tu ra Do stęp na” w ki nach to ak cja ki na „He lios”, któ ra roz po czę ła
się w 2015 ro ku. 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: 

1 czerwca „Za niebieskimi drzwiami”
8 czerwca „Pokot”
15 czerwca „Powidoki”
22 czerwca „Konwój”
29 czerwca „Jestem mordercą”

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”
Czy war to strzec ta jem nic za wszel ką ce nę? Czy ze msta przy no si
ulgę? Czy moż na wy ba czyć zdra dę?

Dok tor Oli via Si mon koń czy wła śnie dy żur na po go to wiu. Mąż cze -
ka na nią ze świą tecz ną ko la cją. Od mie się cy mię dzy ni mi się nie ukła -
da. Ona sta ra się ra to wać swo je mał żeń stwo, ale Paul nie ukry wa swo -
jej fa scy na cji ar tyst ką An nie O’Ne ill.

Oli vię za trzy mu je jed nak w pra cy na gły przy pa dek. Ko bie ta po -
strze lo na w klat kę pier sio wą, w któ rej le kar ka roz po zna je pięk ną An -
nie O’Ne ill. Stan ran nej jest kry tycz ny, dla te go Oli via de cy du je się
na na tych mia sto wą ope ra cję. Mi mo to An nie umie ra. Czy Oli via zro -

bi ła wszyst ko, by ją ura to wać? To py ta nie
za da je jej Paul, ob se syj nie za ko cha ny
w An nie. O to za py ta ją tak że Alec O’Ne ill,
któ ry wi dział w An nie ide al ną żo nę i mat -
kę. A czy sa ma Oli via pew na jest od po wie -
dzi? Sta ra się po dą żać śla da mi swo jej ry -
wal ki, by zro zu mieć fa scy na cję swo je go mę ża. An nie do pie ro
po śmier ci po zwa la bli skim zro zu mieć, ja ka by ła na praw dę. Po zna ją
jej pil nie strze żo ne ta jem ni ce, któ re od mie nią ich ży cie na za wsze.

Pre mie ra: 8 czerw ca 2017 r.

Diane Chamberlain

Światło nie może zgasnąć (Wyd. Prószyński i S-ka)

Ósmy tom sa gi kry mi nal nej o po li cjan tach z Li po wa
Brod ni ca przy go to wu je się doob cho dów lip co we go świę ta Po li cji. Da -

niel Pod gór ski nie ma jed nak po wo dów do ra do ści. Nie któ rym lu dziom
bar dzo za le ży, że by jak naj szyb ciej za po mniał o za mknię tej już spra wie
śmier ci trój ki bez dom nych. Przy każ dym z ciał z ja kie goś po wo du po zo -
sta wio no nie wiel kie wa ha deł ko. Pew nadzien ni kar ka su ge ru je po li cjan to -
wi, że by szu kał od po wie dzi w opusz czo nym do mu ukry tym w le śnej gę -
stwi nie. Miej sco wi wie rzą, że to miej sce na wie dza ne przez dia bła. Ko bie -
ta wkrót ce zni ka bez śla du, a Pod gór ski wraz z by łą ko mi sarz Kopp od -
naj du je ko lej ne cia ło. Co ma z tym wspól ne go nie po ko ją ca wia do mość,
któ rą We ro ni ka No wa kow ska otrzy mu je od nie zna ne go nadaw cy? Dla -

cze go drob ny zło dzie ja szek gi nie te go sa me go
dnia, kie dy wy cho dzi z wię zie nia? I ja kie zna -
cze nie dla spra wy ma ją czar ne nar cy zy?

„Czar ne nar cy zy” to ósmy tom sa gi kry mi -
nal nej o po li cjan tach z Li po wa. Opo wie ści
o Li po wie łą czą w so bie ele men ty kla sycz ne -
go kry mi na łu ipo wie ści oby cza jo wej z roz bu do wa nym wąt kiem psy cho -
lo gicz nym. Po rów ny wa ne są do ksią żek Aga thy Chri stie i po wie ści
szwedz kiej kró lo wej ga tun ku, Ca mil li Läckberg. Pra wa dopu bli ka cji se -
rii sprze da ne zo sta ły do po nad dwu dzie stu kra jów.

Pre mie ra: 13 czerw ca 2017 r.

Katarzyna Puzyńska

Czarne narcyzy (Wyd. Prószyński i S-ka)

Ży cie pi sze bar dziej za ska ku ją ce hi sto rie niż naj lep si au to rzy be st -
sel le rów…

Eve Cal la ghan za wsze chcia ła mieć mę ża, dom, dzie ci. 
Na to miast jej star sza sio stra, Sam, pra gnę ła zo stać zna ną dzien ni -
kar ką.  

Eve miesz ka w Du bli nie, od po nad ośmiu lat jest w związ ku
z uko cha nym męż czy zną, ma ją dwój kę dzie ci, ale Liam nie pa li się
do mał żeń stwa. Sam, ce nio na fe lie to nist ka po czyt ne go lon dyń skie -
go ty go dni ka, dzię ki dwóm wy da nym książ kom sta ła się sław na. Jej
chło pak na le ga na ślub, lecz ona nie jest pew na, czy chcia ła by już
za ło żyć ro dzi nę. A po za tym nie bar dzo wi dzi sie bie w ro li go spo -
dy ni do mo wej przy mę żu…

I bar dzo współ czu je młod szej sio strze,
któ ra jej zda niem za ha ro wu je się na śmierć,
dba jąc o dom, dzie ci i sa mo lub ne go part ne -
ra.  

Któ re goś dnia Sam wpa da na pe wien po -
mysł: pod czas nie obec no ści Lia ma na kil ka
dni zaj mie miej sce Eve, wy peł nia jąc jej obo wiąz ki, a w tym cza sie
młod sza sio stra po je dzie na za słu żo ny od po czy nek do Lon dy nu.
Dzię ki te mu obie bę dą mo gły się za sta no wić, cze go chcą od ży cia.

Żad na z nich na wet so bie nie wy obra ża, co wy nik nie z tej nie win -
nej za mia ny ról…

Pre mie ra: 20 czerw ca 2017 r.

Melissa Hill

Dowiesz się ostatnia (Wyd. Prószyński i S-ka)
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ROZRYWKA

HO RO SKOP
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Przez cały
miesiąc będziesz pełna optymizmu i chęci
na dalsze działania. Nadmiar energii
wykorzystaj podczas prac ogrodowych, aby
móc spędzać rodzinne popołudnia w miłym
otoczeniu. Samotne bliźnięta powinny
znaleźć stanowczo więcej czasu na randki,
jeśli tegorocznych wakacji nie chcą spędzać
na wczasach dla singli.
RAK (22.06. – 22.07.) – Jeśli wraz z rodziną
nie dojdziecie w końcu do porozumienia
w kwestii miejsca tegorocznych wakacji,
może okazać się, że będzie za późno
na jakiekolwiek wybory i będziecie musieli
zadowolić się działką za miastem. Raki
w czerwcu będą wyjątkowo wybuchowe.
Uważaj zatem, by przez swoje zachowanie
nikogo nie zranić. 
LEW (23.07. – 23.08.) – Dobra passa trwa.
Jeśli masz jakiś zaległy egzamin, czy zadanie
do wykonania, teraz jest najlepszy moment!
Nie przyjmuj jednak na siebie kolejnych
obowiązków, bo marne szanse, byś była
w stanie je zrealizować. Samotne lwice,
będą cieszyć się niesamowitym
powodzeniem. Wykorzystaj swą szansę, bo
na kolejną być może będziesz musiała
czekać bardzo długo.
PANNA (24.08. – 22.09.) – Wreszcie możesz
nadrobić ostatnio przełożony wyjazd. Jeśli
ktoś niespodziewanie przedstawi Ci świetną
ofertę wakacyjną, nie zastanawiaj się, bo
okaże się ona wyprawą życia. Postaraj się
mniej zajmować sprawami obcych ludzi, bo
niczego dobrego to nie wniesie. Nadmiar
wolnego czasu przeznacz na edukację.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Jeśli wciąż nie
widzisz skutków diety, zastanów się, czy
w ogóle jest sens ją stosować. Nie warto dla
kilku kilogramów rezygnować ze
wszystkich życiowych przyjemności.
Postaraj się więcej czasu spędzać
na spacerach lub innej aktywności
na świeżym powietrzu. Ostatnio stanowczo
się rozleniwiłaś. Samotne wagi spotka miła
niespodzianka pod koniec miesiąca. 
SKORPION (23.10. – 21.11.) – To będzie dla
Ciebie wyjątkowy miesiąc pod każdym
względem. Wszystko pójdzie zgodnie
zTwoim planem, a rodzina i znajomi nie
zawiodą w ważnych chwilach. Jedynym
minusem mogą okazać się niespodziewane
wydatki, ale tylko na przyjemne sprawy,
dlatego nawet ich nie odczujesz. Pomyśl
nad krótkim odpoczynkiem z ukochanym
z dala od codzienności, w ciszy i spokoju. 
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Wreszcie
znajdziesz czas dla siebie i dla rodziny.
Odłóż wszystkie nieistotne sprawy
na boczny tor i postaraj się jak najwięcej
czasu spędzać z rodziną. Pod koniec
miesiąca czeka Cię niespodziewana wizyta
dalszej krewnej. Uważaj jednak, by za jej
namową nie wpaść w kłopoty. Nie zapomnij
kupić dzieciom prezentów z okazji Dnia
Dziecka, bo drugi rok z rzędu mogą tego nie
zaakceptować. 
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) – Gwiazdy
wyjątkowo będą sprzyjały samotnym
koziorożcom. Postaraj się być nieco mniej
niż zwykle zapobiegawcza, a odkryjesz
prawdziwe uroki życia. Nie bój się też
własnych decyzji, bo nie we wszystkich
sprawach powinnaś słuchać swych
„życzliwych” doradców. Jedyną osobą,
której powinnaś słuchać w najbliższym
czasie, jest Twój partner. 
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Dalej wszystko
będzie szło poTwojej myśli. Niech ta
sytuacja nie zbije Cię jednak z tropu. Nie
deklaruj nikomu pomocy finansowej
w najbliższym czasie, bo u Ciebie też może
być różnie. Usiądź wraz z rodziną
i zaplanujcie wakacje. Niech będą one mile,
wspólnie spędzonym czasem, a nie
kolejnym powodem do kłótni. Zastanówcie
się, jak je spędzić, by odciąć się od reszty
świata i zapomnieć o codziennych
problemach.
RYBY (19.02. – 20.03.) – Ryby
w nadchodzącym miesiącu będą
wyjątkowo rozdrażnione. Każda czyjaś
decyzja nie poTwojej myśli może wywołać
ogromną kłótnię. Postaraj się więc
opanować, zanim zrazisz do siebie
najbliższych. Dla samotnych ryb również nie
jest to dobry czas. Nie próbuj na siłę nikogo
zmieniać, bo zrazisz go, zanim tak naprawdę
zdążycie się poznać. 
BARAN (21.03. – 19.04.) – Czeka Cię
niespodziewany napływ ogromnej
gotówki. Zastanów się jednak dobrze, na co
ją przeznaczyć, zanim wszystko stracisz
na przyjemności. To wyjątkowa sytuacja
i warto dwa razy przemyśleć każdą decyzję.
Miesiąc upłynie Ci nadzwyczaj spokojnie,
żadnych zmartwień, ani kłopotów. Wybierz
się wreszcie na zaległą randkę z mężem,
zanim on wybierze się z kimś innym…
BYK (20.04. – 22.05.) – Postaraj się załatwić
wszystkie sprawy do połowy miesiąca, gdyż
później możesz nie mieć na nic czasu.
Spadnie na Ciebie szereg nowych
obowiązków, zarówno zawodowych, jak
i rodzinnych. Dzięki swojej niesamowitej
organizacji, ze wszystkim uda Ci się uporać
i wasze rodzinne wakacje nie będą
zagrożone. Samotne byki czeka życiowa
rewolucja. Będziesz musiała nauczyć się żyć
według czyichś zasad, ale szybko okaże się,
ze nie stanowi to większego problemu. red

KINOreklama

RE PER TU AR 
KI NA HE LIOS SO SNO WIEC
02-08.06.2017r.

HELIOS NA SCENIE:WYŁĄCZNIE
W PONIEDZIAŁEK
„ROMEO I JULIA” GODZ. 18:30
Spektakl teatralny, od 12lat, Francja, 180min,
napisy
KULTURA DOSTĘPNA:WYŁĄCZNIE
W CZWARTEK
„POKOT” GODZ. 18:00
Dramat, od 15lat,
Polska/Czechy/Szwajcaria/Niemcy, 128min
PREMIERY:
„WONDER WOMAN” DUBBING 12:30, 15:30
Akcja/Fantasy, od 12lat, USA, 141min,
DUBBING
„3D WONDER WOMAN” DUBBING 10:00
Akcja/Fantasy, od 12lat, USA, 141min,
DUBBING
„WONDER WOMAN” 17:30, 21:00*, 21:45** 
Akcja/Fantasy, od 12lat, USA, 141min,
napisy

* z wyjątkiem poniedziałku
** wyłącznie w poniedziałek
„3D WONDER WOMAN” 20:30
Akcja/Fantasy, od 12lat, USA, 141min,
napisy
FILMY TYGODNIA:

„PIRACI Z KARAIBÓW. ZEMSTA SALAZARA”
18:00*, 20:45 
Przygodowy, od 15lat, USA, 129min, napisy
* z wyjątkiem środy i czwartku
„3D PIRACI Z KARAIBÓW. ZEMSTA
SALAZARA” 13:15, 21:45 
Przygodowy, od 15lat, USA, 129min, napisy
„PIRACI Z KARAIBÓW. ZEMSTA SALAZARA”
DUBBING 10:00*, 10:30**, 19:00 
Przygodowy, od 15lat, USA, 129min,
DUBBING
* wyłącznie w piątek
** z wyjątkiem piątku
„3D PIRACI Z KARAIBÓW. ZEMSTA
SALAZARA” DUBBING 16:00 
Przygodowy, od 15lat, USA, 129min,
DUBBING
„TERAZ I W GODZINĘ ŚMIERCI” 18:00* 

Dokument, od 12lat, Polska, 95min
* wyłącznie w środę
FILMY DLA DZIECI:
„SMERFY:POSZUKIWACZE ZAGINIONEJ
WIOSKI” DUBBING 9:00*, 9:30**, 10:00*,
10:15***, 11:15, 
Komedia, b/o, USA, 90min, DUBBING 13:30,
15:45, 18:30**** 
* wyłącznie w piątek
** wyłącznie we wtorek
*** z wyjątkiem piątku, poniedziałku
i wtorku
**** z wyjątkiem poniedziałku
„3D SMERFY:POSZUKIWACZE ZAGINIONEJ
WIOSKI” DUBBING 13:00, 15:15 
Komedia, b/o, USA, 90min, DUBBING

Dla naszych Czytelników
przygotowaliśmy pojedyncze

zaproszenia do kina, do odbioru
w naszej redakcji. 

Regulamin odbioru nagród
znajduje się na stronie:

www.kuriermiejski.com.pl. 

TEATR – czerwiec  2017

01 Czw 09:00 Pyza na polskich dróżkach/ 
H. Januszewska, A. Klucznik
01 Czw 10:30 Pyza na polskich dróżkach 
H. Januszewska, A. Klucznik
02 Pt 09:00 Szewczyk Dratewka/ M. Kownacka
02 Pt 10:30 Szewczyk Dratewka/ M. Kownacka
02 Pt 19:00 Prezent urodzinowy/ R. Hawdon
03 Sb 18:00 Prezent urodzinowy/ R. Hawdon
04 Nd 18:00 Prywatna klinika/ J. Chapman,
D. Freeman
06 Wt 10:00 Królewna Śnieżka/ Bracia Grimm
07 Śr 09:00 Pyza na polskich dróżkach/ 
H. Januszewska, A. Klucznik
07 Śr 10:30 Pyza na polskich dróżkach/ 
H. Januszewska, A. Klucznik

08 Czw 19:00 Korzeniec/ Z. Białas, 
T. Śpiewak – spektakl z okazji 115-lecia Sosnowca 
i 120-lecia Teatru Zagłębia 
09 Pt 19:00 Korzeniec/ Z. Białas, 
T. Śpiewak – spektakl z okazji 115-lecia Sosnowca 
i 120-lecia Teatru Zagłębia 
10 So 18:00 Hotelowe manewry /
M. McKeever – gościnnie Teatr Nowy z Zabrza
11 Nd 18:00 Hotelowe manewry/
M. McKeever – gościnnie Teatr Nowy z Zabrza 
13 Wt Dzień Teatromana 
16 Pt 19:00 Boeing, Boeing/ M. Camoletti
17 So 18:00 Boeing, Boeing/ M. Camoletti
18 Nd 17:00 i 20:00 Siódemka / Z. Szczerek,
M. Kmiecik

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

Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” nr 6 do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 11)
i podadzą swoje imię i nazwisko, otrzymają bezpłatne zaproszenie, które
będzie do odebrania w kasie Teatru. Warunkiem odebrania biletu jest
zapłacenie za jedno podwójne zaproszenie symbolicznej kwoty 2 zł.

Dla naszych Czytelników mamy 3 podwójne zaproszenia:
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Korzeniec”

w dniu 08.06.2017 r. (czwartek), godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Korzeniec”

w dniu 09.06.2017 r. (piątek), godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Boeing, Boeing”

w dniu 16.06.2017 r. (piątek), godz. 19.00

Po trzech prze rwy sub tel na, ele -
ganc ka i prze bo jo wa Ha li -
na Mlyn ko va wra ca z ko lej ną so -
lo wą pły tą i za śpie wa już 10
czerw ca w Sa li Wi do wi sko wo -
-Kon cer to wej „Mu za” w So snow -
cu. Me lo dyj ne utwo ry, fol ko we
kli ma ty i pop na naj wyż szym po -
zio mie – tak przed sta wia się naj -
now sza pły ta wo ka list ki, za ty tu ło -
wa na „Ży cia mi za ma ło”. W trak -
cie kon cer tu nie za brak nie tak że

naj więk szych i nie co star szych
prze bo jów ar tyst ki, ta kich jak
„Czer wo ne Ko ra le”, czy „W ki -
nie, w Lu bli nie”. Kon cert za pla -
no wa no w peł nym skła dzie mu -
zycz nym. Roz pocz nie się
o godz. 18.00. Bi le ty są w ce -
nie 30 i 40 zł, do stęp ne on li ne
na stro nie: www.kie pu ra.pl, w ka -
sie Sa li Wi do wi sko wo – Kon cer -
to wej „Mu za” i w ka sie Ener ge -
tycz ne go Cen trum Kul tu ry. SK

Chór i Ze spół Pie śni i Tań ca Flo ty Bał tyc kiej, któ ry jest jed ną z naj star -
szych woj sko wych ar ty stycz nych grup w Ro sji, wy stą pi 23 czerw ca
w Sa li Kon cer to wo -Mu zycz nej „Mu za” w So snow cu. Ze spół zo stał za -
ło żo ny w 1939 r. w Le nin gra dzie (obec nie Sankt -Pe ters burg). 

Przez mi ja ją ce la ta brał udział w za gra nicz nych, przy ja ciel skich wi -
zy tach okrę tów Ro syj skiej Flo ty (po nad 70 ra zy), prze je chał z kon cer ta -
mi ca łą Ro sję, a tak że dał licz ne wy stę py w wie lu kra jach Eu ro py, a tak -
że na Ku bie i w Sy rii.

Kon cert roz pocz nie się o godz. 19.00. Bi le ty są w ce nie 40 i 50 zł, do -
stęp ne on li ne na stro nie: www.kie pu ra.pl, w ka sie Sa li Wi do wi sko -
wo – Kon cer to wej „Mu za” oraz w ka sie Ener ge tycz ne go Cen trum Kul -
tu ry. SK

Sza lo ny spek takl, któ ry po wsta nie na ży wo, bez
prób i żad ne go sce na riu sza, ni gdy się nie po wtó -
rzy, a pu blicz ność zde cy du je o je go prze bie gu, od -
bę dzie się 14 czerw ca w Te atrze Za głę bia. Pla no -
wa ne przed sta wie nie bę dzie po kło siem warsz ta tów
im pro z du etem Su fin/Mły nar ski – za ło ży cie la mi
Te atru Im pro wi zo wa ne go Klan cyk i Klu bu Ko me -
dio we go.

Im pro, czy li im pro wi za cja fa bu lar na, to tech ni ka,
któ ra po zwa la two rzyć każ de go wie czo ru na oczach
pu blicz no ści zu peł nie no wy spek takl. Ak to rzy nie
ma ją żad ne go sce na riu sza, sa mi two rzą spek takl
na ży wo i re ży se ru ją wi do wi sko, czer piąc in spi ra cję
z dzia ła nia part ne ra, ob ser wa cji oto cze nia czy re ak cji
wi dzów. Warsz ta ty, w któ rych od ma ja bio rą udział
ak to rzy Te atru Za głę bia, pro wa dzą Mi chał Su fin
i Bar tosz Mły nar ski – za ło ży cie le Klan cy ka i Klu bu
Ko me dio we go w War sza wie i in struk to rzy w Szko le
Im pro. – To po dróż, któ ra ni gdy się nie nu dzi i uczy
wzbu dza nia cią głej cie ka wo ści dru gą oso bą i jej po -
my sła mi. Im pro wte dy da je to dziw ne po czu cie ra do -
ści i jed no cze sny żal, że to już się skoń czy ło i trud no

to bę dzie po wtó rzyć - tro chę jak w ży ciu – przy zna je
Bar tosz Mły nar ski. 

W pierw szej czę ści po ka zu Su fin i Mły nar ski wy -
stą pią nasce nie ra zem zak to ra mi, wdru giej we dwój kę.
Spek takl roz pocz nie się o 19.00. Bi le ty kosz tu ją 20 zł.
Ko lej ne – zakaż dym ra zem in ne – im pro -spek ta kle po -
ja wią się w re per tu arze w no wym se zo nie. SK

Z oka zji 115-le cia So snow ca i 120-le cia Te atru Za -
głę bia już 8 i 9 czerw ca Te atr Za głę bia za pre zen tu -
je spek takl „Ko rze niec”. Przed sta wie nie jest te atral -
ną ada pta cją pa sjo nu ją cej po wie ści prof. Zbi gnie -
wa Bia ła sa, któ ra sta ła się li te rac kim wy da rze -
niem 2011 ro ku. In spi ra cją do na pi sa nia kry mi na -
łu stał się dla au to ra ka fe lek umiesz czo ny w po -
sadz ce so sno wiec kie go do mu przy uli cy Żyt niej 16
z na pi sem – „A. Ko rze niec -So sno wi ce”. Ak cja roz -
po czy na się w So snow cu w 1913 r. w przed -
dzień I woj ny świa to wej, któ ra na do bre zmie ni po -
li tycz ną ma pę Eu ro py i hi sto rię So snow ca. Re dak -
tor miej sco wej ga ze ty Wa le rian Mon sior ski pró bu -
je roz wi kłać za gad kę śmier ci gla zur ni ka Aloj ze go
Ko rzeń ca w re aliach wie lo kul tu ro we go, car skie go
mia sta, a zbrod nia rza szu ka wśród ga le rii barw nych

po sta ci praw dzi wych i fik cyj nych so sno wi czan. 
Przed sta wie nie zo sta ło do ce nio ne ja ko naj lep -

sze przed sta wie nie 2012 ro ku na Ślą sku i jed no
z pię ciu naj lep szych spek ta kli 2012 r. we dług
„Prze kro ju”. 

Suk ces spek ta klu na le ży przy pi sać na gra dza ne -
mu wie lo krot nie re ży se ro wi Re mi giu szo wi Brzy -
ko wi (zdo byw ca Lau ru Kon ra da na ka to wic kim Fe -
sti wa lu Sztu ki Re ży ser skiej) i dra ma tur go wi To ma -
szo wi Śpie wa ko wi, twór cy gło śnej „Bry ga dy Szli -
fie rza Kar ha na” w Te atrze No wym w Ło dzi (Łódz -
ka Zło ta Ma ska dla naj lep sze go przed sta wie nia,
Grand Prix na 1. Mię dzy na ro do wym Fe sti wa lu Te -
atral nym „Post soc Fe sti val” w Kra ko wie). 

Spek ta kle roz pocz ną się o godz. 19.00. Bi le ty
kosz tu ją 25 zł. SK

Mlynkova zaśpiewa w„Muzie” 

Tego koncertu nie możesz przegapić

Na żywo i bez scenariusza, czyli zwariowana premiera 

Kto zabił Alojzego Korzeńca? 
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Michał Sufin i Bartosz Młynarski
poprowadzili warsztaty z aktorami Teatru
Zagłębia. 

Halina Mlynkova zaprezentuje stare przeboje, jak i utwory
w najnowszej płyty. 




