Trzy elektryczne autobusy zostały zakupione przez
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
w Sosnowcu. Na trzech „elektrykach” się jednak nie
skończy. – Pójście w kierunku rozwiązań elektrycznych
w transporcie to przyszłość. Jest to jeden z elementów,
który pomoże nam w walce ze smogiem – stwierdził
prezydent Arkadiusz Chęciński. PKM zaprezentował także
nowoczesne hybrydowe autobusy marki Volvo.

W jorkyball nie mają sobie równych!
Reprezentanci Jorkyball Sosnowiec stanęli
na wysokości zadania i wywalczyli klubowe
mistrzostwo świata we Włoszech. Do tych
sukcesów dorzucili jeszcze wicemistrzostwo świata,
ulegając jedynie Francuzom, którzy wymyślili
jorkyball, czyli oryginalne połączenie piłki nożnej
i squash’a.

Sad owocowy, pergola, rozarium,
siłownia, 12-metrowa altana oraz park psiej
aktywności to kolejne elementy ogrodu
polisensorycznego w Sosnowcu. Magiczny
świat przy ulicy Harcerskiej wciąż się powiększa
i przyciąga wszystkich: od maluchów po seniorów.
Jest czas na naukę, rehabilitację, przełamywanie
barier, ale i świetną zabawę.
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Eskalator, czyli wakacyjny projekt miasta iradia
Eska, już poraz siódmy zagości wParku Sieleckim.
Tym razem4 sierpnia nascenie wystąpią: Kamil
Bednarek, Kaliber44, DJ Puoteck oraz
PrezesXProrok. Imprezę poprowadzą znani
ilubiani dziennikarze radia Eska Śląsk, którzy
wramach akcji Eska Summer City zapewnią
zebranym podsceną emocje, dobrą zabawę
iogromną dawkę prezentów igadżetów,
str. 9
które przygotowali naten dzień.
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Precz z nudą w wakacje! Pora na fantastyczną zabawę i ładowanie akumulatorów

Ruszyła akcja „Lato”
arc UM w Sosnowcu

Sylwia Kosman

Nawet w mieście wakacje nie muszą być
nudne, ale mogą stać się prawdziwą i niezapomnianą przygodą. Na wysokości zadania stanęły miejskie instytucje kultury
i sportu, które dla dzieciaków organizują
moc atrakcji. W planach znalazły się m. in.
półkolonie, zajęcia, warsztaty, spotkania
i wycieczki. Pozostaje tylko nie przegapić
okazji i dać się porwać dobrej zabawie.
Tegoroczne wakacje z Miejską Biblioteką Publiczną zapowiadają się fantastycznie. I nie jest to przesada, ponieważ podczas
tego lata w bibliotece będzie realizowany
projekt „Literaccy władcy fantazji”. Uczestnicy razem z bohaterami swych ulubionych
książek fantasy i science fiction, a także legend, baśni i mitów, będą mieli okazję się
przekonać, jak niezmierzonajest ludzka wyobraźnia! W każdym tygodniu uczestnicy
akcji przeniosą się do innej krainy ze świata
fantazji, zamieszkanej przez niesamowite
stworzenia, wykreowane przez najlepszych
twórców polskiej i zagranicznej literatury.
Ponadto młodzi czytelnicy w każdej filii
utworzą Wakacyjne Kluby FUNtastyki.
– Przez całe dwa miesiące wakacji we
wszystkich naszych filiach, w poniedziałki, środy i piątki, będziemy organizować
zajęcia literackie, plastyczne, sportowe,
warsztaty i wycieczki. Nie zabraknie także wielu niespodzianek, konkursów i innych atrakcji. Wszystkie zaplanowane imprezy krążyć będą wokół jednego tematu – fantastyki, ponieważ w tym roku będziemy organizować akcję, zatytułowaną
„Literaccy władcy fantazji, czyli lato z biblioteką” – zapowiada Kinga Baranowska-Jaworek, specjalista ds. promocji
i marketingu w MBP w Sosnowcu.

Dzieciaki mogą liczyć na lato pełne atrakcji.
Zajęcia nie będą odbywały się jedynie
w Bibliotece Głównej ze względu na trwający remont. To już kolejny rok, kiedy sosnowieccy bibliotekarze realizują interdyscyplinarny projekt wakacyjny, który jest dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu
„Promocja czytelnictwa” i jest adresowany
do dzieci w wieku od 6 do 15 lat.
Z kolei warsztaty pod nazwą „Obrazy
malowane marzeniami” będą realizowane
w Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamku Sieleckim. Warsztaty plastyczne są
przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 do
10 lat i będą się odbywały w każdą środę,
czyli 5, 12, 19, 26 lipca oraz 2, 9, 16, 23, 30
sierpnia w godz. od 12.00 do 14.00. Wstęp
jest wolny, ale należy się wcześniej zapisać,
ze względu na to, że liczba miejsc jest ograniczona. Do Zamku Sieleckiego trzeba konieczne zajrzeć ze względu na prezentowaną wystawę Rafała Olbińskiego, jednego

z najwybitniejszych polskich artystów, której wernisaż odbył się 23 czerwca. Jego
prace powinny oczarować każdego widza
bogactwem wyobraźni artysty, która wydaje się być niewyczerpana. – Motywem
przewodnim organizowanych warsztatów
dla dzieci będzie właśnie twórczość Rafała Olbińskiego, którego prace prezentujemy w Zamku po raz pierwszy – przyznaje
Karolina Skrzeczkowska, specjalista ds. organizacji imprez. – Ponadto prezentujemy
wystawę „Sosnowiec oczami mieszkańców”, na której znalazły się fotografie wykonane przez naszych sosnowiczan oraz
wystawę „115 twarzy Sosnowca na 115-lecie Miasta”, w ramach której prezentujemy
archiwalne materiały obrazujące dynamiczny rozwój miasta. Ponadto podczas
wakacji organizujemy tradycyjnie już koncerty na dziedzińcu – dodaje.
Warsztaty plastyczne dla dzieci organizuje również Pałac Schoena – Muzeum

w Sosnowcu. Zajęcia plastyczne, podczas
których dzieciaki będą wykonywać kukiełki teatralne, elementy scenografii czy
kostiumów, będą odbywały się 5, 12 i 19
lipca w godzinach od 10.00
do 12.00. – Warsztaty będą nawiązywać
do naszej obecnej wystawy, związanej
z jubileuszem 120-lecia Teatru Zagłębia,
czyli „Ptaszarni z ulicy Teatralnej”, której
finisaż odbędzie się 10 sierpnia o godzinie 18 – zapowiada Joanna Kunysz, kustosz w Pałacu Schoena – Muzeum.
Na nudę nie powinni narzekać uczestnicy, którzy zdecydują się skorzystać z oferty, przygotowanej przez Miejski Klub
„Maczki”. Instruktorzy przygotowali m.
in. warsztaty malarskie nie tylko dla dzieci,
ale także warsztaty artystyczne dla dorosłych, turniej petanque, turniej e-sportowy
CS: Go „Headshot” 7 oraz konkurs kreatywny Minecrafta „Budowniczy 6.0”,
turniej gry w loteryjkę i „wakacyjne łamanie głowy”. – W planach mamy także wycieczkę rowerową na Ryszkę, rajd zakolami Białej Przemszy, rajdy piesze, podchody dla dzieci oraz wycieczkę na basen
w Bukownie – zapowiada Agnieszka Kozińska, dyrektorka Miejskiego Klubu
„Maczki”. – Zapraszamy również do korzystania z infrastruktury Klubu. W godzinach od 10 do 18 oddajemy do dyspozycji
mieszkańców pracownię komputerową
oraz stół do bilarda, piłkarzyków, tenisa
stołowego oraz gry planszowe. Zachęcamy również do korzystania z pracowni plastycznej, gdzie pod okiem instruktora
można rozwijać swoje artystyczne pasje – dodaje.
W lipcu i sierpniu zajęcia będzie organizował także Miejski Dom Kultury „Kazimierz”. W planach są m. in. zajęcia jogi,

ěQLDGDQLD
ě
QLDGDQLD
strefa
refa
ef re
relaksu
r l k

konkursy plastyczne, rozgrywki gier planszowych i projekcje bajek dla dzieci oraz
warsztaty muzyczne. Tradycyjnie, pod koniec wakacji wParku im. Jacka Kuronia, odbędzie się 26 sierpnia XI Festiwal Reggae.
Od 26 do 30 czerwca oraz od 28 sierpnia do 31 sierpnia potrwa akcja „Lato”
w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury. Zajęcia będą się odbywać w klubie przy ul.
Będzińskiej 6, a uczestnicy mogą liczyć
na wokalne warsztaty dla dzieci, zajęcia
w ramach Młodzieżowej Akademii Teatralnej i naukę tańca towarzyskiego.
Imprezy rekreacyjne i sportowe, turnieje i rozgrywki przez całe wakacje organizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
który udostępnia kąpieliska i obiekty sportowe oraz tradycyjnie organizuje półkolonie, które cieszą się wielką popularnością.
Uczestnikami półkolonii mogą być
dzieci, które są mieszkańcami Sosnowca
lub uczniami sosnowieckich szkół podstawowych. Opiekę nad nimi będą sprawować wychowawcy w godzinach od 7.00
do 16.00. Tego lata organizowanych jest 8
turnusów, z których każdy trwa pięć dni.
Dzieciaki będą miały niepowtarzalną okazję, by uczyć się wspinaczki, pływania,
gry w tenisa ziemnego, piłkę nożną, jazdy
na mountainboardzie i skiboardzie czy
wrotkach. Planowane są także zajęcia taneczne, zajęcia plastyczne oraz jazda konna. Koszt pięciodniowego turnusu wynosi 250 zł, a opłata zawiera wyżywienie
w postaci dwudaniowego obiadu, ubezpieczenie NW i transport.
Więcej informacji na temat organizowanych wydarzeń można znaleźć na stronach
internetowych poszczególnych instytucji
oraz na stronie: www.sosnowiec.pl.
Więcej na str. 17
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Elektryczne autobusy w Sosnowcu
Krzysztof Polaczkiewicz

Krzysztof Polaczkiewicz

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
w Sosnowcu oraz polski producent Solaris Bus&Coach podpisały 12 czerwca
umowę na dostawę trzech autobusów bateryjnych. Ponadto przed końcem czerwca pojedzie do Sosnowca ostatnia partia
nowych Solarisów Urbino 12, które są
częścią zamówienia na 24 nowe Solarisy
Urbino 12, spełniające restrykcyjną normę emisji spalin Euro 6. W rezultacie
liczba „jamników” wzrośnie w naszym
mieście do 110 pojazdów.
Solarisy Urbino 12 electric to nowoczesne i niezawodne autobusy miejskie,
które poruszają się po ulicach kilkudziesięciu europejskich miast. Do grona miast
stawiających na pojazdy bateryjne dołączył także Sosnowiec.
– Pojazdy te będą w pełni bezemisyjne, bardzo ciche, a dzięki temu zapewnią
wysoki komfort jazdy, zarówno podróżującym, jak i kierowcom. Trzy nowe Solarisy Urbino 12 electric będą pierwszymi
autobusami elektrycznymi w Sosnowcu.
Warto dodać, że autobusy te jeździć będą
po ulicach miast Zagłębia oklejone hasłem „… czyste niebo nad Zagłębiem!”.
Elektryczne Solarisy przyczynią się tym

Sosnowiec dołączył do grona miast stawiających na elektryczne autobusy.
samym do obniżenia zanieczyszczeń powietrza na terenie aglomeracji – podkreślał podczas podpisania umowy Marek
Pikuła, prezes zarządu PKM Sosnowiec.
Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, już zapowiedział, że na trzech
„elektrykach” się nie skończy. – Będziemy szukać środków na zakup kolejnych

nowoczesnych autobusów. Wydaje się, że
pójście w kierunku rozwiązań elektrycznych w transporcie to przyszłość. Jest to
jeden z elementów, który pomoże nam
w walce ze smogiem – powiedział prezydent.
Bateryjne pojazdy dla Sosnowca wyposażone zostaną w silnik centralny

oraz osprzęt elektryczny polskiego producenta firmy Medcom z funkcją odzysku energii elektrycznej podczas hamowania. – Baterie o pojemności 200 kWh
ładowane będą za pomocą złącza plug-in ładowarkami dwuzakresowymi
o mocy 80 kW i 40 kW. Autobusy przystosowane zostaną również do wyposażenia ich w przyszłości w ładowanie
pantografowe, dzięki czemu baterie będą mogły zostać doładowane także podczas trasy w mieście – informował Zbigniew Palenica, członek zarządu Solaris Bus&Coach.
Przyjem ną po dróż w każ dych wa runkach pogodowych zapewni w Solarisach wydajna klimatyzacja, która jest
w pełni zautomatyzowa na, a dzięki
temperaturze mierzonej wewnątrz pojazdu, zostaje ona na bieżąco dostosowana do potrzeb podróżujących. Całość oświetle nia wewnętrz ne go, zewnętrz ne go wy ko na na zo sta nie
w przyjaznej środowisku technologii
LED. Tak jak poprzednie Solarisy dla
Sosnowca, tak i te, wyposażone zostaną w alkolock, z którego kierowca zobowiązany jest skorzystać przed uruchomieniem pojazdu. Jest to dodatkowe wyposażenie zwiększające bezpie-

czeństwo na drogach. Elektryczne Solarisy jako pierwsze w Sosnowcu wyposażone zostaną w specjalnie oznakowaną przestrzeń dla wózków inwalidzkich oraz dziecięcych.
– Nowy Solaris Urbino 12 electric został nagrodzony tytułem „Bus of the
Year 2017”. Do tej pory Solaris Bus&Coach sprzedał ponad 1500 pojazdów wyposażonych w napęd elektryczny. Napędzane energią elektryczną Urbino oprócz
Polski jeżdżą także między innymi w Austrii, Czechach, Finlandii, Hiszpanii,
Niemczech, Norwegii, Szwecji i Włoszech – dodał Palenica.
Przy okazji podpisania umowy PKM
zaprezentował na placu przed Urzędem
Miejskim w Sosnowcu kilka nowych pojazdów ze swojej floty. Po raz pierwszy
zostały pokazane hybrydowe autobusy
marki Volvo, a także nowy autobus marki
Mercedes. W sumie w ramach kontraktu
sosnowiecki PKM kupił 35 autobusów
z napędem hybrydowym za kwotę 72
mln zł.
Dla porównania, jak na przestrzeni lat
zmieniał się tabor autobusowy w Sosnowcu, mieszkańcy mogli także obejrzeć zabytkowe już autobusy marki Ikarus i Jelcz.

„Wspólnie dla Sosnowca”ponad podziałami

Tramwaje Śląskie ogłosiły przetarg na przebudowę infrastruktury tramwajowej w Sosnowcu w ciągu ul. Piłsudskiego do drogi ekspresowej S86.
W sumie prace obejmą odcinek ok. 2,6 km toru pojedynczego.
Przebudową zostanie objęty odcinek torowiska
w ciągu ulicy Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Sobieskiego do drogi ekspresowej S86 z wyłączeniem
odcinka torowiska o długości ok. 257 m wraz z pero-

Konwencja inauguracyjna, oficjalnie otwierająca działalność
stowarzyszenia „Wspólnie dla
Sosnowca”, odbyła się 7 czerwca
w Sali Koncertowo-Widowiskowej „Muza”. Założycielami stowarzyszenia są sosnowieccy samorządowcy z różnych opcji politycznych, a zorganizowane spotkanie stało się okazją do przedstawienia programu „Sosnowiec 2020”. Główne założenia
programu zaprezentował działający w stowarzyszeniu Mateusz
Rykała, zastępca prezydenta Sosnowca. Z kolei prezydent Sosnowca i jednocześnie prezes stowarzyszenia Arkadiusz Chęciński stwierdził: – Trzy lata temu
podjęliśmy decyzję, że chcemy
zmienić Sosnowiec. Po dzisiejszym dniu czuję jeszcze większą
energię od ludzi, którzy chcą
przeobrażać miasto razem z nami. Zainaugurowaliśmy działalność stowarzyszenia „Wspólnie
dla Sosnowca”, które jednocześnie jest częścią „Wspólnie dla
Zagłębia”. To nic innego jak platfor ma porozumienia samorządowców z całego Zagłębia Dąbrowskiego.
W So snowcu pojawi li się
także samorządowcy z innych
miast, m. in. prezydent Piekar
Śląskich, Sława Umińska-Duraj oraz przedstawiciele Będzi-

nami przystankowymi na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego – Kierocińskiej – Grabowej. W sumie do przebudowy przewidziano ok. 2,6 km toru pojedynczego.
W ramach inwestycji zostaną wykonane nowe
podbudowa, odwodnienie, oświetlenie i sieć trakcyjna i nawierzchnia torowiska. Zastosowana zostanie konstrukcja z płyt prefabrykowanych w systemie szyny w otulinie. Przebudową zostanie objętych sześć przystanków. KP

Sosnowiecka Policja może pochwalić się dwoma nowymi radiowozami hybrydowymi

Hybrydowe radiowozy dla Policji
Krzysztof Polaczkiewicz

Dwie Toyoty Auris zakupiono ze
środków wspólnych Policji
(z dotacją z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach) oraz Urzędu Miejskiego
w Sosnowcu. Miasto wyłożyło
na każdy z radiowozów po 35 tysięcy złotych.
Wartość każdego z zakupionych pojazdów przekracza kwotę 92 tys. złotych. Do zakupu
każdego z nich z własnego budżetu miasto dołożyło po 35 tysięcy złotych. Reszta środków
pochodzi z funduszy Policji,
która uzyskała wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Każdy pojazd ma napęd hybrydowy. Je-

Radiowozy kosztowały ponad 180 tys. zł.
den z nich został przekazany
do użytku policjantom Komisariatu Policji II w Sosnowcu,

drugi zasili tabor Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Sosnowcu. KP
reklama

arc stowarzyszenie "Wspólnie dla Sosnowca"

Tramwaje Śląskie przebudują tory przy Piłsudskiego

Stowarzyszenie skupia nie tylko samorządówców z różnych
opcji, ale i młodych ludzi, którzy chcą działać na rzecz miasta.
na i Dą browy Gór ni czej. Nie
zabrakło także wsparcia samorządowców z Wojkowic i Czeladzi.
– Chcemy, aby dzięki stowarzyszeniu polityka nie była łączona z samorządem. Zamierzamy pracować wspólnie, ponad podziałami, a już dzisiaj są
z nami osoby, których poglądy
niekoniecznie są zbieżne, jednak
łączy nas jedno – chęć zmian
w Sosnowcu. Chcemy, aby głos
Zagłębia był słyszalny bardziej
niż dotychczas, a przede wszystkim, chcemy współpracować dla
dobra naszego regionu, a także
miasta. „Wspólnie dla Sosnow-

ca” to także młodzi ludzie, którym Sosnowiec nie jest obojętny,
a którzy mają głowy pełne pomysłów. Wierzę, że udało nam
się stworzyć stowarzyszenie,
które nie będzie rywalizować
z kimkolwiek, ale będzie wspierać i dawać rozwiązanie wielu
trudnych kwestii. W Sosnowcu
już się wiele dzieje, ale
przed na mi na praw dę spo ro
pra cy. Zda je my so bie sprawę
z potrzeb mieszkańców. Zapraszam wszyst kich, któ rym
na sercu leży dobro Sosnowca
i całego regionu, do współpracy
i wspólnego działania – podsumował prezydent. SK
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RADA MIEJSKA
48., 49. i 50. sesja Rady Miejskiej

zdjęcia: Maciej Łydek

Sosnowiec – miasto, które łączy

- Sosnowiec zawsze był i będzie symbolem współpracy i szacunku dla drugiego człowieka, niezależnie od poglądów, koloru skóry czy wyznawanej religii - podkreślał prezydent Arkadiusz Chęciński.
Sylwia Kosman

115. rocznicę nadania praw miejskich
świętowali zaproszeni goście oraz mieszkańcy podczas uroczystej nadzwyczajnej 49. sesji Rady Miejskiej, która odbyła
się 10 czerwca w Sali Koncertowej
przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu.
Przewodniczący Rady Miejskiej, Wilhelm Zych, powitał serdecznie wszystkich
gości, którzy licznie przybyli na uroczystość, w szczególności przedstawiciela
prezydenta RP, posłów, senatorów, konsuli
honorowych, prezydentów i samorządowców sąsiednich miast, przedstawicieli
miast partnerskich Sosnowca, wyższych
uczelni i duchowieństwa. Na uroczystość
przybyli m. in. marszałek województwa
śląskiego Wojciech Saługa i wicemarszałek województwa śląskiego Stanisław Dąbrowa oraz Jacek Majchrowski, prezydent
Krakowa i jednocześnie honorowy obywatel miasta Sosnowca.
– Cieszę się, że jesteście dzisiaj z nami,
by świętować 115. rocznicę nadania praw
miejskich. Dzisiejsze spotkanie to dla nas
wielkie święto. Miło jest dzielić się radością z dotychczasowych dokonań w tak
szacownym gronie. 115. rocznica nadania
praw miejskich to okazja do przypomniereklama
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nia historii i refleksji nad współczesnym
jego obrazem – zainaugurował przemówienia Wilhelm Zych, który przypomniał
o najważniejszych wydarzeniach, które
kształtowały historię Sosnowca. – Każdy
z nas ma dwie ojczyzny tę wielką: Polskę,
Francję, Słowację Gruzję czy Ukrainę,
z której przybyli goście na dzisiejszą uroczystość i małą krainę pochodzenia, rodzinne miasto, dom. Do domu powraca się
najchętniej. A gdy człowiek go opuszcza,
nosi Ojczyznę zawsze w sercu. Bowiem
jak pisał Seneka Młodszy: „Ojczyznę kocha się nie dlatego, że jest wielka, ale dlatego, że własna”. Wielu mieszkańców naszego miasta, którzy rozjechali się po kraju i świecie, z dumą mogą powiedzieć:
„Pochodzę z Sosnowca”. Obchodzimy
dzisiaj urodziny, więc czas na życzenia.
Oby w naszym mieście spełniły się piękne
marzenia nas wszystkich, byśmy żyli spokojnie, dostatnio i szczęśliwie. Byśmy pozostawili kolejnym pokoleniom naszą małą Ojczyznę jeszcze piękniejszą. Byśmy
wspólnie spotkali się na kolejnych urodzinach naszego zacnego grodu – podsumował przewodniczący Rady Miejskiej.
Głos zabrał także Arkadiusz Chęciński,
prezydent miasta: – Sosnowiec to miasto,
które zawsze łączyło. To nie jest hasło, które powstało kilka lat temu. Świadczy
reklama

o tym historia tego miasta – mówił prezydent, wyliczając zmiany, które zaszły
w Sosnowcu, mieście, które przeszło długą i trudną drogę, zwłaszcza w ostatnich
latach. – W ciągu kilku lat nastąpiły
ogromne przemiany, które spowodowały,
że Sosnowiec staje się miastem nowoczesnym i przyjaznym mieszkańcom. To miasto wielu kultur, gdzie ścierały się wpływy
kultury Żydów, Rosjan, Niemców, którzy
tworzyli podwaliny pod przyszłe miasto
i jego wielkość. Nigdy na terenie naszego
miasta nie doszło do waśni, konfliktów, nigdy mieszkaniec nie stanął przeciwko
mieszkańcowi jako wróg. Wczoraj na kolacji, na której spotkaliśmy się z przyjaciółmi z miast partnerskich, mówiliśmy,
jak tragiczna jest historia Europy, jak wiele było trudnych momentów, w której rodzili się bohaterowie, ale niestety, w tych
czasach umierali ludzie. Sosnowiec też ma
swoich bohaterów, ale zawsze może służyć jako przykład miasta, które pokazuje,
jak należy rozmawiać, z szacunkiem się
traktować i ze sobą współpracować.
W czasach, w których żyjemy, gdy Polska
została podzielona na dwa obozy, gdy
w Europie dochodzi do trudnych sytuacji,
mam nadzieję, że Sosnowiec będzie zawsze symbolem współpracy i szacunku
dla drugiego człowieka, niezależnie od po-

glądów, koloru skóry, wyznawanej religii.
Zawsze można ze sobą rozmawiać i rozwijać piękne projekty i naszą małą Ojczyznę – podkreślił prezydent, dziękując
za pracę samorządowcom, swoim poprzednikom, a także byłym i dotychczasowym radnym, duchownym i parlamentarzystom. – Zagłębie to przyjaciel wszystkich, bo chcieliśmy zawsze łączyć, a nigdy
dzielić – dodał prezydent, przypominając
o powstaniu Metropolii Śląsko-Zagłębiowskiej.
Szczególną częścią uroczystości były
także wyróżnienia nadane przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czyli
medale „Zasłużony kulturze Gloria Artis”
i odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, które w imieniu ministra
przekazała posłanka Ewa Malik. Srebrne
medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
otrzymali Marian Kisiel i Bogdan Mizerski, a brązowe medale: Elżbieta Laskiewicz i Zbigniew Leraczyk. Honorowa odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
została przyznana Krystynie Gawrońskiej.
Kolejne odznaki „Zasłużony dla Kultury
Polskiej” otrzymały Justyna Adamowska,
Anna Kamińska, Agnieszka Pytlik, Sylwia Szalwark i Beata Szymczak.
Ponadto Teatr Zagłębia został wyróżniony Złotą Odznaką „Za zasługi dla Wo-

jewództwa Śląskiego”. Z kolei odznakę
„Zasłużony dla Miasta Sosnowca” otrzymał Jan Szot, a pośmiertnie Marcin Babko.
Prelekcję na temat historii miasta wygłosił prof. Dariusz Nawrot. Nie zabrakło
licznych przemówień zaproszonych gości,
gratulacji i serdecznych życzeń.
Oprócz nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbyły się dwie sesje Rady Miejskiej, 31 maja i 22 czerwca. Podczas majowej sesji, prezydent Sosnowca otrzymał
absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym oraz po wysłuchaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej radni uznali, że budżet został wykonany zgodnie z planem i postanowili przyznać absolutorium prezydentowi miasta.
Za tą decyzją zagłosowało 15 radnych,
nikt nie był przeciw, a 12 radnych wstrzymało się od głosu. – Myślę, że to, co się
dzieje w ostatnich paru latach i zmiany, jakie zaszły w naszym mieście, są widoczne dla naszych mieszkańców gołym
okiem – podkreślił Arkadiusz Chęciński. – Ubiegły rok to rok mrówczej pracy
wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego, w przygotowanie tego wszystkiego, co już się dzieje lub wkrótce zacznie – podsumował.
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Znamy laureatów tegorocznej Zagłębiowskiej Nagrody „Humanitas”

Wielki jubileusz uczelni
Ponad 300 osób świętowało 9
czerwca jubileusz 20-lecia Wyższej
Szkoły Humanitas w Sosnowcu.
Wydarzenie zostało połączone
z XII Galą Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas”, która
w tym roku trafiła do prof. Henryka
Kuźniaka, Fundacji Timken oraz
Sosnowieckiego Alarmu Smogowego. Uroczystość uświetnił występ
znakomitego nigeryjskiego muzyka, KC Nwokoye z zespołem.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządów, instytucji
społecznych, gospodarczych ikulturalnych, pracownicy naukowi i administracyjni, studenci i przyjaciele.
– Wyższa Szkoła Humanitas to
uczelnia, w której dydaktyka zawsze realizowana jest w życzliwej
wobec studentów atmosferze,
w sposób przyjazny i partnerski. To
uczelnia otwarta na wszystko to, co
ważne dla miasta i regionu. Państwa obecność podczas dzisiejszej
uroczystości świadczy o tym, że
Wyższa Szkoła Humanitas właściwie realizuje swoją misję. Że jest
uczelnią ważną i potrzebną, która
przez 20 lat swojego istnienia doczekała się wielu sprawdzonych
przyjaciół, którzy są z nią dziś – za-

inaugurował uroczystość dziennikarz i prezenter telewizyjny, Marek
Czyż, który prowadził galę.
Z okazji jubileuszu władze
Wyższej Szkoły Humanitas postanowiły przyznać specjalne wyróżnienia pod nazwą „Laur Humanitas” dla osób i instytucji, które
w ciągu 20 lat szczególnie mocno
współpracowały z uczelnią. Medale otrzymali przedstawiciele administracji publicznej, instytucji gospodarczych, instytucji kultury
i partnerzy zagraniczni. Wyróżnienia odebrali: Arkadiusz Chęciński,
Zbigniew Szaleniec, Rafał Adamczyk, prof. Jan Klimek, Tadeusz
Donocik, Andrzej Madej, Kazimierz Górski, Michał Góral, Ilona Kanclerz, Janusz Woźniak, Zbigniew Cebo, prof. dr hab. Paweł
Chmielnicki, Tadeusz Popłonkowski, Małgorzata Majewska, Dorota
Grolik, Wilhelm Zych, prof. dr
hab. Borys Kholod, prof. Robert H.
Paul, insp. mgr Krzysztof Justyński, ppłk. mgr inż. Jerzy Mirek oraz
Andrzej Wilk. Uczelnia przyznała
także Medal Honorowy „Laur Humanitas”, który trafił do prof. Jerzego Kopla, wieloletniego rektora
Wyższej Szkoły Humanitas, obecnie sprawującego godność Rektora
Honorowego WSH.

Bartosz Kowal/LatającyKowal.pl
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Prof. Michał Kaczmarczyk, rektor WSH, mówił m.in. o misji
i roli nauki.
Szczególne wyróżnienie otrzymał także założyciel i kanclerz
WSH, Aleksander Dudek. Z okazji
jubileuszu uczelni Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach przyznała
mu Medal im. Jana Kilińskiego.
Podczas drugiej części uroczystości zostały wręczone Zagłębiowskie Nagrody Humanitas.
O wyróżnienia w tej edycji ubiegali
się: w kategorii honorowej – prof.
Henryk Kuźniak, Marta Puda, Katarzyna Walotek-Ściańska, Janina Barbara Sokołowska, Robert

Gimnazjum nr 3 obroniło tytuł Sosnowieckiego Lidera Ekologii!

DOBIEGŁA
KOŃCA II EDYCJA
KONKURSU „SOSNOWIECKI
LIDER EKOLOGII”,
ORGANIZOWANEGO PRZEZ
MIEJSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI
ODPADAMI SP. Z O.O.
W SOSNOWCU,
POD PATRONATEM
PREZYDENTA ARKADIUSZA
CHĘCIŃSKIEGO.

Uczniowie sosnowieckich szkół i przedszkoli rywalizowali w konkursie zbiórki zużytych baterii i makulatury. Po raz drugi zwycięzcą
w obu kategoriach zostało Gimnazjum nr 3 w ZSO nr 10 im. Czesława Miłosza i tym samym obroniło ubiegłoroczny tytuł Sosnowieckiego Lidera Ekologii. Puchar prezydenta miasta oraz nagrodę 10 tys.
złotych trafi ponownie do gimnazjum z Juliusza.
Z kolei w rywalizacji przedszkolaków zwyciężyło Przedszkole
Miejskie Nr 2 w Sosnowcu, ul. Szpaków 14A, z wynikiem 2,224 kg
baterii w przeliczeniu na 1 przedszkolaka. Wszystkim zwycięzcom
gratulujemy! red
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ki Timken. Z kolei nagroda honorowa została przyznana prof. Henrykowi Kuźniakowi. Prof. Kuźniak
skomponował muzykę do kilkuset
filmów fabularnych, dokumentalnych i spektakli teatralnych.
Prof. Michał Kaczmarczyk, rektor uczelni, mówił m. in. o misji
uczelni i roli nauki. – „Jeszcze nigdy nauka nie była tak istotnym
kluczem do przetrwania” powiedział kilka lat temu amerykański
prezydent Barack Obama. Ale my
wiedzieliśmy to już 20 lat temu,
kiedy powstawała Wyższa Szkoła
Humanitas. Wiedział to kanclerz,
wiedział to rektor Jerzy Kopel, że
nauka jest kluczem do sukcesu nie
tylko dla absolwentów, ale także
dla regionu. Kanclerz i rektor wiedzieli coś jeszcze – że uczelnia musi być miejscem nie tylko przyjaznym, ale także wyjątkowym
w wymiarze społecznym, interpersonalnym, kulturowym. Musi
być miejscem, w którym chce się
być. Po tych 20 latach mogę powiedzieć, że to przekonanie, które
leżało u podstaw założenia tej
uczelni, wynikające z obecnej
w nazwie idei „humanitas”, udało
się w pełni zrealizować, z czego
jesteśmy dumni – stwierdził prof.
Kaczmarczyk.

„Elektronik”zksiążkami ie-bookami odAmazon
Maciej Łydek

Ekologiczna rywalizacja
zakończona

Garstka, Gabriel Gietzky, Barbara
i Paweł Badurowie, prof. Dariusz
Nawrot; w kategorii promocyjnej – Gimnazjum nr 3 im. Polskiej
Macierzy Szkolnej w Czeladzi, Zagłębiowski Alarm Smogowy, Muzeum Saturn – Galeria Sztuki
Współczesnej „Elektrownia”,
MKS MOS Płomień Sosnowiec,
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Będzinie, Grupa Jurajska
Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Stowarzyszenie
Bractwo Rycerskie Zamku Będzin,

Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej; w kategorii gospodarczej – A to dobre!,
Fundacja Timken, Regionalna Izba
Gospodarcza w Katowicach, Tauron Polska Energia S.A., Wader-Woźniak, Podstrefa Sosnowiecko-Dąbrowska Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Decyzją Wysokiej Kapituły nagrodą promocyjną został uhonorowany Zagłębiowski Alarm Smogowy – oddolna inicjatywa mieszkańców Sosnowca, której celem jest
zwrócenie uwagi na problem mocno zanieczyszczonego powietrza
i walka ze smogiem. Nagroda gospodarcza trafiła do Fundacji Timken, która od lat wspiera miasto Sosnowiec, przekazując znaczne fundusze, w sumie już ponad milion
dolarów, na realizację projektów
prospołecznych i prozdrowotnych. – Bardzo się cieszę, że zostaliśmy wyróżnieni tak prestiżową nagrodą. To, że możemy wspierać
wspaniałych ludzi, którzy realizują
fantastyczne projekty, to sukces nas
wszystkich. Bardzo mi miło, że pracując dla firmy Timken i wspierając
równocześnie fundację, możemy
robić tak ciekawe rzeczy dla miasta
i jego mieszkańców – podkreślił
Kazimierz Łydek, wiceprezes spół-

ZWYCIĘZCY KONKURSU
SOSNOWIECKI LIDER
EKOLOGII:
• Zbiórka zużytych baterii
w szkołach:
– I miejsce: Gimnazjum nr 3
w ZSO nr 10 im. Cz. Miłosza
w Sosnowcu, ul. Czołgistów 12,
wynik: 6,338 kg/1 ucznia
– II miejsce: Szkoła Podstawowa
nr 15 im. Stefana Żeromskiego
w Sosnowcu,
ul. Wojska Polskiego 84,
wynik: 0,985 kg/1 ucznia
– III miejsce: Szkoła Podstawowa
nr 21 im. Króla Władysława
Jagiełły w Sosnowcu,
ul. Zawodzie 34, wynik: 0,916
kg/1 ucznia
• Zbiórka makulatury
w szkołach:
– I miejsce: Gimnazjum nr 3
w ZSO nr 10 im. Cz. Miłosza
w Sosnowcu, ul. Czołgistów 12,
wynik: 31,818 kg/1 ucznia
– II miejsce: Gimnazjum nr 26
z oddziałami
przyspasabiającymi do pracy
w Sosnowcu ul. Braci
Mieroszewskich 42,
wynik: 19,205 kg/1 ucznia
– III miejsce: Zespół Szkół nr 1
w Sosnowcu, ul. Zamkowa 17,
wynik: 17,541 kg/1 ucznia

Uczniowie „Elektronika” nie kryli radości z otrzymanych książek i czytników.
100 książek, 500 e-booków, 10 czytników e-book
wraz z interaktywnym kącikiem czytelniczym trafiło dziś do sosnowieckiego „Elektronika”. Wszystko
w ramach Kindloteki Amazon, firmy, która niebawem rozpocznie działalność w Sosnowcu. Centrum
Logistyczne przy ul. Inwestycyjnej ma być otwarte
już jesienią.
Kindloteka to program opar ty na współpracy
z placówkami w społecznościach, w pobliżu których
swoje siedziby w Polsce ma Amazon. Papierowe
i elektroniczne książki, a także czytniki e-booków
trafią do szkół i bibliotek w wybranych częściach
kraju w ramach programu wspierania czytelnictwa. – W Sosnowcu nasza firma niebawem rozpocznie swoją działalność, ale my już teraz chcemy być
obecni w świadomości mieszkańców. „Elektronik”
to pierwsza ze szkół, której przekazaliśmy książki
i czytniki. W przyszłym roku szkolnym obdarujemy
kolejne szkoły – podkreślają przedstawiciele firmy
Amazon.
Wybór pozycji był konsultowany z przedstawicielami szkoły. – Trafiło do nas sporo książek bran-

żowych, za każdą serdecznie dziękujemy. Osobna sprawa to czytniki. Jako szkoła informatyczna jesteśmy otwarci na wszelkie innowacje, stąd bardzo
cieszy nas fakt, że teraz uczniowie także z takiej formy czytelnictwa będą mogli korzystać – powiedział
dyrektor sosnowieckiego „Elektronika”, Krzysztof
Będkowski.
Amazon wystartował z Kindloteką w 2015 r. Według pomysłodawców programu, w biorących w nim
udział placówkach, czytelnictwo wzrosło średnio
o 20 proc.
– Cieszymy się zarówno z obecności fir my
Amazon w naszym mieście, która już niedługo zainauguruje swoją działalność, jak również z bardzo fajnej inicjatywy wspierania czytelnictwa
wśród młodzieży. Doskonale wiemy, że trzeba iść
z duchem czasu, stąd nasze działania, m. in. remont biblioteki, gdzie stworzymy rozbudowany
dział multimediów. Raz jeszcze słowa uznania dla
władz firmy za wsparcie – podziękował przedstawicielom Amazon prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński. KP
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Ogród polisensoryczny w nowej odsłonie

Magiczny ogród zaprasza
Zakończył się kolejny etap budowy ogrodu
polisensorycznego w Parku Harcerskim
przy ulicy Ostrogórskiej. Powstał niezwykły świat, ponieważ udało się stworzyć
spójny system edukacji, opieki, wsparcia
i rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami w integracji ze środowiskiem. Brakuje jedynie małych chatek hobbitów, ale niewykluczone,
że i one w przyszłością staną się częścią tego ogrodu.
– Zakończyliśmy trzeci etap budowy,
w czasie którego powstał sad owocowy,
pergola, rozarium, siłownia, 12-metrowa
altana oraz park psiej aktywności.
W ogrodzie są także umieszczone przestrzenie aktywizacji, rehabilitacji i zabawy dla dzieci młodszych, starszych oraz
siłownia dla seniorów, która cieszy się
wielkim zainteresowaniem – opisuje Iwo-

na Durek, dyrektorka Zespołu Szkół Specjalnych nr 4.
Sad owocowy liczy ponad 60 drzew,
a w nim znajdują się stare gatunki jabłoni,
grusz, śliw i wiśni. W parku psiej aktywności dla każdego psa stworzono bezpieczną przestrzeń do treningu i zabawy.
Z kolei 12-metrowa altana już cieszy oczy
pięknymi odmianami róż. Życie w ogrodzie toczy się w określonym rytmie. Rankami spędzają w nim czas uczniowie okolicznych szkół i przedszkoli, a po południu
przybywają całe rodziny z dziećmi, maluchy, nieco starsi i seniorzy. Na terenie
ogrodu znalazło się miejsce nie tylko dla
psów, ale i koni, dla których stworzono
padok.
Niezwykły ogród polisensoryczny powstaje od kilku lat i cieszy się coraz większą
popularnością mieszkańców. W pierwszym
etapie prac powstał plac zabaw dla maluchów. W kolejnym zbudowano m. in. wieżę

Maciej Łydek

Sylwia Kosman

W ogrodzie polisensorycznym powstał m.in. park psiej aktywności.
linową, koło szumiących traw oraz tzw.
ścieżki utrudnień, na których dzieci poruszające się nawózkach, mogą ćwiczyć jazdę

i trenować mięśnie rąk. Nie zawiedli także
społecznicy z Klubu Gaja, którzy posadzili
intensywnie pachnące rośliny, m. in. wiśnie

W ra mach kon tynu acji cy klu
„Poznajmy się” na łamach „Kuriera Miejskiego” chcemy państwu przybliżyć Rejon Obsługi
Wspól not nr 2. Mie ści się on
w dzielnicy Pogoń przy ulicy
Niepodległości 8 i usytuowany
jest w samym centrum osiedla,
co ułatwia szybki dostęp do niego naszym klientom. W ostatnim czasie w celu poprawy jakości obsługi klientów pomieszczenia ROW nr 2 zostały wyremontowane.
Budynki, które znajdują się
pod opieką tego Rejonu, zostały
wybudowane w latach 50. i 60.
poprzedniego wieku i charakteryzują się niską zabudową.
Obecnie w tym Rejonie nasza
spółka zarządza 57 budynkami.
Pracownicy MZBM – TBS sp.
z o. o, zajmujący się administra-

cją budynków, posiadają wieloletnie doświadczenie niezbędne
w dobrej obsłudze wspólnot
mieszkaniowych. Charakterystyczne jest to, że powierzonymi
sobie budynkami administrują
już od kilkunastu lat, więc znają
problemy i bolączki wspólnot,
co pozwala im szybko reagować
na zgłaszane kwestie. Ponadto
dzięki szkoleniom pracownicy
cały czas podnoszą swoje kwalifikacje, aby dzięki rozwojowi
swoich kompetencji jak najbardziej kompleksowo obsługiwać
klientów.
W tej chwili jedną z ważniejszych kwestii, którymi zajmuje
się ROW nr 2, jest podję cie
działań w celu podłączenia budyn ków z dziel ni cy Po goń
do sieci centralnego ogrzewania, m. in. przy ulicach Niepodległości i Mireckiego. W latach
po przed nich do sie ci zo sta ło
podłączonych już kilka budynków. Obecne działania to konty nu acja wcze śniej roz po czę tych prac.

Około 75 procent budynków,
za rzą dza nych przez MZBM –
TBS sp. z o.o. w tej dzielnicy,
jest po ter mo mo der ni za cji.
W tym roku będą realizowane
jeszcze trzy termomodernizacje
budynków, a w la tach na stępnych planowane jest przeprowadzenie kolejnych pięciu.
W wie lu bu dyn kach za rzą dza nych przez na szą spół kę
w ostatnim czasie doprowadzono światłowodową instalację teletechniczną, pozwalającą naszym miesz kańcom poprawić
kom fort korzysta nia m.in.
z szybkiego internetu.
Pracownicy Rejonu Obsługi
Wspólnot nr 2 wzięli aktywny
udział w promowaniu jednego
z projek tów w Bu dże cie Oby wa tel skim na sze go mia sta.
Dzia ła nia te do prowa dzi ły
do tego, że przy ulicy Patriotów
zostanie utworzony skwer. Aktualnie pracownicy Rejonu prowadzą działania, mające na celu
poprawę infrastruktury wokół
bu dyn ków, przez m. in. za go -

Ruszyła akcja „Podaruj tornister”

Z tego powodu ruszyła corocz- Celem kampanii jest pozyskanie funduszy na zakup jak
na akcja Caritas Diecezji Sosno- największej liczby plecaków.
wieckiej pod hasłem „Podaruj tornister”. Celem kampanii jest po- cji w tym roku w tym roku jest akcji – „Tornister Pełen Uśmiezyskanie funduszy na zakup jak firma Semi Line.
chów”, zbierając przybory szkolnajwiększej ilości plecaków, któKoszt jednego plecaka to tyl- ne, aby wypełnić plecaki po brzere będą przekazane dzieciom ko 20 zł. Zakupione tornistry tra- gi. Następnie z pomocą pedagoz ubogich rodzin. Akcja potrwa fią do Parafialnych Zespołów Ca- gów szkolnych podarują pełne
do końca sierpnia. Partnerem ak- ritas, które prowadzić będą II etap plecaki najbardziej potrzebująlipiec 2017 nr 7

spodarowanie miejsc zielonych
oraz powstanie nowych miejsc
parkingowych. JOK
KONTAKT Z PRACOWNIKAMI
ROW NR 2
row2@mzbm.sosnowiec.pl
Tel: 32 263 20 94
Fax: 32 363 32 12
Od 1 lipca zmieniają się godziny
pracy MZBM – TBS sp. z o.o.
Godziny pracy
MZBM-TBS sp. z o.o.
ul. Korczaka 7
Pon. - piątek: 7.00 - 15.00
Rejony Obsługi Wspólnot
Centrum Obsługi Klienta nr 1
ul. Modrzejowska 32A
Rejon Obsługi Wspólnot nr 2
ul. Niepodległości 8
Rejon Obsługi Wspólnot nr 3
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10
Poniedziałek: 7.00 - 17.00
Wtorek - Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

arc

ROK SZKOLNY DOBIEGŁ KOŃCA.
NADESZŁY DŁUGO WYCZEKIWANE
WAKACJE, ALE PO NICH DZIECI ZNÓW
BĘDĄ MUSIAŁY WRÓCIĆ DO SZKOŁY.
JEDNAK NIEKTÓRE BOJĄ SIĘ
POWROTU DO SAL LEKCYJNYCH. NIE
DLA TEGO, ŻE NIE LUBIĄ SZKOŁY,
A DLATEGO, ŻE ZE WZGLĘDU
NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ
RODZICÓW NIE BĘDĄ MIAŁY
WYPRAWKI SZKOLNEJ.

„Czas napiknik”już wParku Sieleckim
arc UM w Sosnowcu

Kolejne inwestycje przed nami

japońskie Amanogawa i głóg porzeczkowy,
które stworzyły „węchowisko”, stymulujące u niepełnosprawnych zmysł węchu.
Nad całym parkiem góruje imponująca
czerwona konewka, która stała się magazynem dla sprzętu ogrodniczego. – Liczę, że
ostatnim akcentem ogrodu będzie budowa
domków hobbitów lub skrzatów, czyli pracowni, w których będzie prowadzona terapia – podsumowała Iwona Durek.
– Budowa tego ogrodu to w dużej mierze
zasługa Iwony Durek, pani dyrektor ZSS
nr 4. Włożyła w ten projekt masę energii
i zaangażowania, za co jej serdecznie dziękuję. To piękne miejsce, jakiego zazdroszczą nam inne miasta. Ogród jest ogrodzony,
ale dostępny dla wszystkich mieszkańców.
Zadbaliśmy także o to, by był objęty monitoringiem – stwierdził Arkadiusz Chęciński,
prezydent Sosnowca.
Budowa ogrodu kosztowała ponad
3 mln zł.

cym dzieciom. Do dzieci trafią
w pełni wyposażone tor nistry.
Dziewczynki dostaną inne plecaki niż chłopcy, a ich zawar tość
będzie się różnić w zależności
od wieku dziecka.
Kampania „Podaruj tornister”
wpisuje się w ogólnopolską kampanię „Tornister pełen uśmiechów”, organizowaną przez Caritas w całej Polsce. Szczegółowe
informacje znajdują się na stronie:
www.podarujtornister.pl. Znajdziemy tam też licznik, dzięki któremu wiadomo jest, na ile plecaków przekazano już fundusze.
Akcję można również wspomóc,
wpłacając dowolną kwotę na konto Caritas Diecezji Sosnowieckiej: 25 2490 0005 0000 4520 445
9 1536 z dopiskiem: Tornister. red

Pikniki będą odbywać się w każdą niedzielę do 3 września.
W ostatnią niedzielę czerwca
w Parku Sieleckim odbyła się ponownie impreza plenerowa „Czas
na piknik”. To atrakcyjna oferta
spędzenia niedzieli na świeżym powietrzu, skierowana do mieszkańców Sosnowca i okolic. Po raz
pierwszy impreza odbyła się
w 2015 roku i przyciągnęła wówczas do Parku Sieleckiego prawdziwe tłumy. „Czas na piknik” to dobre śniadanie, mile spędzony czas
i zakupy na świeżym powietrzu.–
Wracamy do sprawdzonej formuły.
W każdą niedzielę, od 25 czerwca
do 3 września, będziemy się spotykali w Parku Sieleckim, tuż obok
ogrodu jordanowskiego. „Czas
na piknik” potrwa od godz. 9.30

do 14.00 – mówi Michał Mercik,
naczelnik Wydziału Rozwoju
i Promocji Miasta.
W parku nie zabraknie lokalnych smakołyków, produktów
zdrowej żywności, smacznych potraw, mocnej kawy, jak i wygodnych leżaków.
Nie zabraknie także atrakcji dla
najmłodszych. – Idea, jaka nam
przyświeca, to chęć połączenia kreatywnego spędzania czasu z dziećmi na zewnątrz. Przygotowujemy
ciekawe warsztaty, w których
udział mogą wziąć dzieci wraz
z rodzicami. Oczywiście, wystawcy przygotują też pyszne jedzenie – wyjaśnia Marta Szafraniec,
jedna z organizatorek pikniku. SK

Umowa na przebudowę ulicy
Modrzejowskiej podpisana
W URZĘDZIE MIEJSKIM PODPISANO
UMOWĘ, DOTYCZĄCĄ PRZEBUDOWY
KOLEJNEJ ULICY W CENTRUM
SOSNOWCA.
TKS Spółka z o.o. podpisała 13
czerwca umowę na przebudowę
ulicy Modrzejowskiej od skrzyżowania z ulicą Kościelną
do skrzyżowania z Warszawską. – To dla nas bardzo ważna inwestycja. Ulica Modrzejowska
straciła swoją renomę i charakter.
Liczymy, że po zakończeniu prac
to się zmieni – mówi pierwszy
zastępca prezydenta, Mateusz
Rykała.
Zgodnie z zapowiedziami firmy, prace ruszą na początku lipca.
Zanim jednak się rozpoczną, od-

będzie się spotkanie z najemcami
lokali przy ulicy Modrzejowskiej.
Na ulicy wymieniona zostanie nawierzchnia, pojawi się mała architektura oraz nowe oświetlenie. Pojawi się także odwodnienie.
Prace mają potrwać do końca
grudnia 2017 roku. Równolegle
spółka Tauron Ciepło zbuduje
w centrum miasta ciepłociąg.
To nie koniec dobrych wiadomości. Podpisana została także umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej
rozbudowy i przebudowy DK-94
w Sosnowcu – Etap I Rozbudowa
skrzyżowania DK-94 z ul. Długosza oraz umowa na rozbudowę ul.
Południowej wraz z ul. Szymanowskiego. KP
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Do sanatorium z ZUS

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości
a warunkowe umorzenie postępowania

Joanna Biniecka, specjalista
ds. komunikacji społecznej i edukacji

W ramach prewencji rentowej ZUS realizuje program rehabilitacji leczniczej. Jego celem jest przywrócenie zdolności do pracy osobom, które w następstwie choroby,
urazu lub wypadku są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy, a jednocześnie rokują odzyskanie tej zdolności.
Aby otrzymać skierowanie do ośrodka rehabilitacyjnego,
należy posiadać orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika ZUS o potrzebie rehabilitacji.
Orzeczenie może być wydane na wniosek lekarza prowadzącego leczenie albo podczas kontroli prawidłowości
orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich. Może być wydane również przy ustalaniu uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego lub podczas orzekania o niezdolności do pracy
dla celów rentowych.
Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej może być prowadzona w systemie stacjonarnym lub ambulatoryjnym – w zależności od rodzaju schorzenia. Poniżej
zamieszczamy listę ośrodków rehabilitacyjnych, do których kieruje swoich klientów wydział orzecznictwa lekarskiego i prewencji Oddziału ZUS w Sosnowcu. Realizują
one program rehabilitacji leczniczej w systemie stacjonarnym.
• Ośrodki realizujące program rehabilitacji leczniczej
w schorzeniach narządu głosu:
Ciechocinek, Jelenia Góra, Polanica, Świeradów Zdrój.
• Ośrodki realizujące program rehabilitacji leczniczej
w schorzeniach narządu ruchu:

Iwonicz Zdrój, Jelenia Góra, Krynica Zdrój, Lądek Zdrój,
Muszyna, Polańczyk, Rymanów Zdrój, Szczawno Zdrój,
Świeradów Zdrój, Ustroń, Wysowa Zdrój.
• Ośrodki realizujące program rehabilitacji leczniczej
w schorzeniach układu krążenia: Kudowa Zdrój, Rabka
Zdrój, Rymanów Zdrój, Ustroń.
• Ośrodki realizujące program rehabilitacji leczniczej
w schorzeniach onkologicznych po leczeniu nowotworu
gruczołu piersiowego: Polanica Zdrój, Rymanów Zdrój,
Gościm.
• Ośrodki realizujące program rehabilitacji leczniczej
w schorzeniach psychosomatycznych: Jelenia Góra, Krynica Zdrój, Ustroń, Wysowa Zdrój.
• Ośrodki realizujące program rehabilitacji leczniczej
w schorzeniach układu oddechowego: Ustroń, Wysowa
Zdrój.
Program rehabilitacji leczniczej w schorzeniach narządu
ruchu w systemie ambulatoryjnym realizowany jest przez
ośrodki znajdujące się w Sosnowcu.
Rehabilitacja lecznicza odbywa się na podstawie ustalonego indywidualnie programu, który uwzględnia schorzenie podstawowe oraz choroby współistniejące. Program zawiera:
– kinezyterapię i fizykoterapię, czyli zabiegi z zakresu ciepłolecznictwa, krioterapii, magneto i elektroterapii, leczenia ultradźwiękami, laseroterapii i różne formy masażu,
– rehabilitację psychologiczną, w tym m. in. psychoedukację i treningi relaksacyjne,
– edukację zdrowotną.
Rehabilitacja lecznicza w ośrodku rehabilitacyjnym
trwa 24 dni, ale w uzasadnionych przypadkach okres ten
może być skrócony lub wydłużony.
ZUS ponosi całkowity koszt rehabilitacji leczniczej łącznie z kosztami zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu z miejsca zamieszkania do ośrodka rehabilitacyjnego i z powrotem najtańszym środkiem komunikacji publicznej.
Oprócz rehabilitacji leczniczej ZUS podejmuje również inne działania mające na celu aktywizację zawodową osób
niepełnosprawnych. I tak m. in. umożliwia im zdobywanie doświadczenia zawodowego poprzez odbywanie
praktyk studenckich i staży zawodowych w ZUS.

Ilona Cebo-Kubiczek, adwokat

Jeśli zostałeś zatrzymany za prowadzenie pod wpływem alkoholu, policja najczęściej zaproponuje ci przyznanie się
do winy i wyrażenie zgody na skazanie
bez przeprowadzenia rozprawy, proponując tym samym określoną karę i okres,
na jaki stracisz prawo jazdy. Praktyka
wskazuje, iż sprawcy przestępstwa
z art. 178 KK najczęściej skazywani są
w ramach procedury tzw. skazania bez

przeprowadzania rozprawy, czyli dobrowolnego poddania się karze.
Jeżeli kierujący pojazdem w stanie nietrzeźwości są osobami, które po raz pierwszy w życiu weszły w konflikt z prawem,
war to rozważyć kwestię warunkowego
umorzenia postępowania. Szanse na warunkowe umorzenie mają osoby niekarane za przestępstwo umyślne. Dużo łatwiej
będzie uzyskać warunkowe umorzenie, jeżeli stężenie alkoholu we krwi nie jest
znaczne. Istotne są również właściwości
i warunki osobiste zainteresowanego oraz
dotychczasowy sposób życia. Wnioskując
o warunkowe umorzenie postępowania,
możesz również starać się, aby sąd nie
orzekł w stosunku do ciebie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.
Wniosek taki można złożyć już na etapie postępowania przygotowawczego. Należy złożyć go w formie pisemnej. Praktyka

pokazuje jednak, że prokuratura niechętnie przychyla się do takiego wniosku, kierując do sądu akt oskarżenia. Dlatego też
po otrzymaniu informacji, że w twojej sprawie przesłany został akt oskarżenia, należy
niezwłocznie ponowić wniosek o warunkowe umorzenie, przesyłając go bezpośrednio do sądu. Do wniosku można dołączyć
dodatkowe dokumenty, np. dokumentacje
medyczną, zaświadczenie z uczelni, zaświadczenie z pracy. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawca pozostaje osobą niekaraną.
Należy pamiętać, że skazanie może mieć
bardzo niekorzystny wpływ na życie osobiste i zawodowe. Dlatego też warunkowe
umorzenie jest rozwiązaniem korzystnym
szczególnie dla osób, którym skazanie
za przestępstwo umyślne spowodowałoby
niewspółmiernie krzywdzące do stopnia
winy konsekwencje w postaci np. utraty
pracy.

Wybierz wygodny system elektroniczny e-faktur
Sosnowieckie Wodociągi udostępniły
swoim klientom elektroniczny system
e-faktur. Zusługi mogą korzystać
wszyscy odbiorcy, którzy korzystają
zInternetowego Biura Obsługi Klienta eBOK. Pozalogowaniu dosystemu
oraz wyrażeniu zgody klient otrzyma
dostęp dotych samych danych, jakie
zawarte są wpapierowej formie faktury. Całodobowy dostęp dousługi
ułatwi odbiorcom zarządzanie finansami. Owystawieniu faktury klienci
będą informowani napodany wcześniej adres e-mail. SK
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MIASTO

Kolejne mieszkanie chronione
W II PÓŁROCZU TEGO ROKU PRZY UL. CHEMICZNEJ 2
ZOSTANIE URUCHOMIONE DRUGIE MIESZKANIE
WSPIERAJĄCE DLA 6-8 OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ, W TYM DLA OSÓB Z AUTYZMEM.
PIERWSZE PRZY ULICY NIWECKIEJ ODDANO DO UŻYTKU
W LIPCU 2014 ROKU.

Mieszkanie na Niweckiej posiada 110 m kw. składające się z 4 sypialni, 2 łazienek oraz pokoju dziennego wraz z aneksem kuchennym, jest w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W roku 2016 mieszkało w nim 9 osób – obecnie 8. Mieszkanie prowadzone jest przez Instytut Twórczej Integracji w ramach dofinansowanego przez gminę Sosnowiec projektu „Bezpieczna Samodzielność 2016”. Służy osobom z niepełnosprawnościami, przy czym formą mieszkania wspomaganego nie
jest mieszkanie socjalne. Projektem objęte są osoby – mieszkańcy Sosnowca, zagrożone marginalizacją, które pozbawione są odpowiedniej opieki lub
wspomagania przez ich rodziny biologiczne czy innych opiekunów wiarygodnie gwarantujących im
godne warunki egzystencji. Projektem objęte są również najbliższa rodzina (głównie rodzice), którzy
uzyskują pomoc terapeutyczną, polegającą na przygotowaniu do zmiany – opuszczenie domu przez ich
dorosłe dzieci.
Zorganizowanie w środowisku otwartym, miejsca pobytu dla osób niepełnosprawnych, poprawiło
w sposób znaczący efektywność oddziaływań rehabilitacyjnych, integracyjnych i aktywizujących. – Funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej
w mieszkaniu zintegrowanym bardzo znacząco
wpłynęło na proces rozwoju i funkcjonowania osoby niepełnosprawnej. Opieka asystencka pełniona w trakcie pobytu w mieszkaniu jest ukierunkowana i organizowana wyłącznie w zakresie potrzeb tej
małej grupy. Pozwala to efektywniej realizować podstawową zasadę indywidualizowania wszelkich odreklama
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działywań, a w szczególności oddziaływań rehabilitacyjnych i integracyjnych – mówi Leszek Falis, dyrektor Centrum Usług i Wsparcia w Sosnowcu.
Proponowane mieszkanie przy ul. Chemicznej
posiada ok. 130 m kw. i składa się z 4 sypialni, 2
łazienek, pokoju dziennego oraz kuchni z jadalnią – w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Projekt realizowany
będzie przez organizację pozarządową jako zlecone zadanie publiczne na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
z dnia 14 paździer nika 2016r. (Dz. U. z 2016r.
poz. 1817).
Z analizy potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 2, w którym świadczone są usługi z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie
w ich readaptacji oraz rehabilitacji wynika, że potrzebne jest uruchomienie dodatkowych 60 nowych miejsc. – Zarówno dzieci, jak i młodzież
z różnymi niepełnosprawnościami intelektualnymi, ma możliwość rozwoju i pobierania nauki
w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych lub placówkach z oddziałami integracyjnymi. Ba za szkol nic twa spe cja li stycz ne go w So snowcu zapewnia ok. 200 miejsc dla niepełnospraw nych dzie ci i mło dzie ży z te re nu gmi ny.
Dzięki niemu dzieci i młodzież niepełnosprawna zdobywa zdolności, umiejętności i postawy pozwalające na funkcjonowanie w życiu rodzinnym,
społecznym i zawodowym. Jednak osoby te, kończąc naukę w szkołach potrzebują dalszego wsparcia i opieki, nie tylko ze strony rodzin/opiekunów,
ale właśnie w specjalistycznych placówkach, których działania wpływają korzystnie na podtrzymanie umiejętności nabytych na poziomie szkoły
specjalnej, a także w dużym stopniu zapobiegają
wy klu cze niu spo łecz ne mu tej gru py spo łecz nej – dodaje Leszek Falis. KP

Powstała spółdzielnia socjalna„Pola”
Gmina Sosnowiec oraz fundacja „Pomoc szkole” powołały do życia spółdzielnię socjalną osób prawnych
(jednostka samorządu terytorialnego oraz organizacja
pozarządowa – podmioty posiadające osobowość prawną) o nazwie „Pola”.
Utworzenie spółdzielni socjalnej współfinansowane będzie ze środków EFS w ramach projektu realizowanego przez „Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej Centralno -Wschodni” oraz środków
Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pozyskane fundusze
przeznaczone zostaną na zakup sprzętu niezbędnego do rozpoczęcia prowadzenia działalności oraz
działania promocyjne.
– Pracownicy spółdzielni „Pola” rekrutowani będą
spośród osób z niepełnosprawnościami, uczestników
warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) oraz środowisko-

wych domów samopomocy (ŚDS) – tłumaczy Anna Jedynak, zastępca prezydenta miasta.
Oferta kierowana jest również do osób zagrożonych
wykluczeniem: bezdomnych, realizujących indywidualnych program wychodzenia z bezdomności, uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych środków
odurzających, chorych psychicznie, długotrwale bezrobotnych, zwalnianych z zakładów karnych, mających
trudności w integracji ze środowiskiem.
– Celem, jaki przyświeca założycielom spółdzielni,
jest ułatwienie wejścia na rynek pracy podopiecznych
oraz pomoc przy reintegracji społecznej i zawodowej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach działalności spółdzielni socjalnej planowane jest
realizowanie usług utrzymania terenów zielonych,
sprzątania i prowadzenia prac porządkowych na terenie
Sosnowca – dodaje prezydent Jedynak. KP

Samochód za PIT – poznaliśmy laureatów
Od 1 kwietnia do 5 maja 2017 roku wszyscy mieszkańcy Sosnowca mogli wziąć udział w nowej akcji
promocyjnej stolicy Zagłębia – loterii Samochód
za PIT – rozlicz podatek w Sosnowcu. Loteria, zorganizowana przez Agencję Promocyjno-Reklamową
SMOLAR, przy współudziale Urzędu Miasta Sosnowca, jest jednym ze sposobów miasta na przyciągnięcie nowych, ale i zatrzymanie obecnych mieszkańców miasta, pozytywnie przyczyniając się
do trendów demograficznych oraz pokazując, że
warto płacić podatki właśnie w Sosnowcu.
Każdy mieszkaniec Sosnowca, który na dzień 31
grudnia 2016 roku wskazał nasze miasto jako miejsce zamieszkania oraz rozliczył podatek dochodowy
w sosnowieckim Urzędzie Skarbowym, miał prawo
wziąć udział w losowaniu nagrody głównej: samochodu Fiat Panda oraz nagród dodatkowych: 5 tabletów Samsung oraz 5 rowerów Merida.
Akcja cieszyła się ogromną popular nością.
Wzięło w niej udział aż 5048 sosnowiczan. 4641

skorzystało z elektronicznej formy, a 407 wrzuciło formularze do głosowania do urny znajdującej
się w gmachu głównym Urzędu Miejskiego. Losowanie „na żywo” miało miejsce na głównej scenie w Parku Sieleckim podczas Dni Sosnowca,
tuż przed koncer tem Lady Pank. Szczęśliwym
posiadaczem nagrody głównej, Fiata Pandy, został pan Krzysztof. Po losowaniu miała miejsce
formalno-prawna weryfikacja beneficjentów nagród, które zostaną wydane do 31 lipca 2017 roku
(w przypadku nagród dodatkowych) oraz do 11
sierp nia (w przy pad ku sa mo cho du). Dzię ki
uprzej mo ści jed ne go z lo kal nych pod miotów,
sponsorem nagrody głównej jest dealer samochodowy Szczęsny Zjawiony sp. z o.o., a sama loteria została przeprowadzona na podstawie pozytywnej decyzji Dyrektora Izby Celnej w Katowicach, zgod nie z obowią zują cym prawem,
w szcze gól no ści z Ustawą z dnia 19 li sto pa da 2009 r. o grach hazardowych. KP
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Tęcza malowana twoją kredką
Rozmawiamy z Elżbietą Kowacką, prezesem Fundacji Edukacji i Integracji Społecznej

Orszak stukonny
Jesteś młody, zarządzasz grupą ludzi, masz „pozycję” i poczucie, że
„jesteś fajny”, że jesteś we właściwym miejscu, a przede wszystkim,
że coś znaczysz. Zaczynasz się nakręcać, zaczynasz tym żyć… nieustanne wyjazdy, delegacje, spotkania i praca, którą uwielbiasz, ale
z której właściwie nie wychodzisz,
a która zastępuje ci wszystko – rodzinę, życie prywatne, czas wolny… Jedyne, czego nie posiadasz,
to przestrzeni życiowej, przestrzeni
na zatrzymanie się…
bo to się właśnie tak zaczyna…
Prowadziłam czasopismo dedykowane straży pożarnej. Dużo pracy
kosztowało mnie, aby nauczyć się

tych ludzi, bo to jest bardzo specyficzna grupa, która rządzi się własnymi prawami… Przecież nie każdy idzie w ogień, ludzie unikają
ognia ito akurat trzeba zrozumieć…
Dużo czasu zajęło mi, aby wypracować ztą grupą porozumienie, aby się
ich nauczyć ioswoić… iwmomencie, kiedy te relacje między nami były już silnie ugruntowane, wtedy zaczęły pojawiać się w mojej głowie
pytania, czy to, co robię teraz, jest to
spójne zmoim „ja”... iwtedy pojawiła się myśl, że muszę odejść, by zrobić miejsce na nowe.
… i to jest bardzo dobry pomysł, Ela!
Usłyszałam od Komendanta, gdy
powiedziałam o swoim pomyśle
wstąpienia do Ochotniczej Straży
Pożarnej. Wtedy nie mogłam się
już wycofać, nie pozostało mi już
nic innego, jak tylko zacząć działać! Więc działam. Kursy, szkolenia, nieustanne dokształcanie się…
dokształcanie, które może uratować komuś życie!
Żeby przekonać się, że rzeka jest zimna… trzeba do niej najpierw wejść
Pomysł utworzenia Fundacji Edukacja i Integracja Społeczna był
wynikiem mojej głębokiej, wewnętrznej potrzeby. Zawsze szłam

arc SCOP

Zawsze trzeba wybierać odpowiednią dla siebie drogę
ito, wczym czujesz się najlepiej, wczym siedzisz pouszy
iwczym się sprawdzasz. Żeby
to osiągnąć, najpierw musisz
zrobić jedno – musisz znaleźć
czas, aby się nadtym zastanowić.Imy dajemy kobietom
ten czas.

w stronę kobiet, dlatego działania
fundacji również zostały zaprogramowane w tym kierunku. Fundacja Edukacja i Integracja Społeczna ma za zadanie stworzyć im takie
warunki, w których będą czuły się
bezpiecznie, komfortowo i dzięki
którym będą mogły się rozwijać.
Wtedy nie będzie miejsca na tego
rodzaju wątpliwości.
Afrodytą być
Każda kobieta potrzebuje czuć się
piękna i żaden wiek nie wyklucza
tej potrzeby. Dzięki projektom takim jak „Być jak Afrodyta” dajemy kobietom to, czego potrzebują.
Dajemy im czas dla siebie i wiedzę.
To właśnie na bazie naszych poprzednich doświadczeń powstała
idea stworzenia czegoś na większą
skalę. Zależało nam, aby w jednym
miejscu i w jednym czasie spotkały się nasze doświadczenia, poglądy i potrzeby i tak powstała idea
utworzenia Śląsko-Zagłębiowskiego Kongresu Mam, który swoim
zasięgiem trafia do kobiet – mam
z naszego regionu, dając im przestrzeń do wymiany doświadczeń,
współpracy i rozwoju.
Chcemy stworzyć społeczność,
chcemy dać kobietom możliwość
dialogu i działania.

Jak to jest, że to jest takie kolorowe…?!
Każdy ma inne oczekiwania, my
jednak wychodzimy z założenia,
że jeżeli na wejściu mamy te same
potrzeby, to nie ma takiej siły, która nas powstrzyma przed wypracowaniem wspólnego działania.
Sztuką jest dojść do porozumienia. Niestety, nie zawsze jest to takie proste, jednak zawsze w takich momentach mamy na względzie, że przecież po każdej burzy
wychodzi słońce. Mało tego!
Przyświeca temu kolorowa tęcza!
Jak jest gorzej, ciężej czy trudniej,
wiem, że później będzie tęcza.
Któż nie cieszy się na widok tęczy?!
A potem zwyczajnie stoisz, przyglądasz się i szukasz gdzieś początku i końca tej tęczy i myślisz – jak
to jest, że to jest takie kolorowe…?!
Rozmawiała: KatarzynaKarbowniczek
zSosnowieckiego Centrum Organizacji
Pozarządowych
Oryginalny tekst znajdziesz na stronie:
www.wsparcie.sosnowiec.pl.
Fundacja Edukacja i Integracja Społeczna
Plac Kościuszki 5
41- 200 Sosnowiec
Stronainternetowa: www.feiis.pl
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DZIEJE SIĘ W SOSNOWU

Eskalator po raz siódmy!
arc UM w Sosnowcu

zdjęcia: Paweł Leśniak

Już po raz siódmy Sosnowiec zaprasza na koncert
pod hasłem Eskalator. 4 sierpnia na scenie w Parku
Sieleckim wystąpią: Kamil Bednarek, Kaliber 44,
DJ Puoteck oraz Prezes X Prorok.
Eskalator to wakacyjny projekt miasta i Radia
ESKA nacechowany wyłącznie pozytywnymi
emocjami. – Autorski program koncertu zagwarantuje doskonałą rozrywkę: muzykę na wysokim poziomie oraz wspaniałe nagrody, które zostaną rozdane zebranym przed sceną miłośnikom dobrej zabawy – tłumaczy Jacek Wagner, szef promocji Radia Eska Śląsk 99,1 FM. Imprezę poprowadzą znani i lubiani dziennikarze radia Eska Śląsk, którzy
wramach akcji Eska Summer City zapewnią zebranym pod sceną ogromną dawkę gadżetów, którą
przygotowali na ten dzień.
Impreza rozpocznie się tuż po godz. 18.00.
Pierwszy na scenie pojawi się Prezes X Prorok.
Po nich wystąpi Kamil Bednarek, Kaliber 44,
a na zakończenie DJ Puoteck.– Liczymy na świetną zabawę imiły początek drugiej połowy wakacji.
Wszystkich serdecznie zapraszamy do Sosnowca
na Eskalator, przygotowaliśmy mnóstwo konkursów i niespodzianek. Warto spędzić piątek 4 sierpnia w Sosnowcu, zwłaszcza, że wstęp na koncerty
wszystkich artystów jest bezpłatny – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. KP

Eksplozja kolorów
na rozpoczęcie lata

W tym roku podczas Eskalatora wystąpią Kamil Bednarek, Kaliber 44 i DJ Puoteck.
arc UM w Sosnowcu

Balony z wodą pokonają lato?
Wielka bitwa na balony rozegra się 8 lipca na Stawikach.
Będzie to już czwarta odsłona, w której uczestnicy staną
naprzeciwko siebie z balonami wypełnionymi wodą. Nie
zwycięstwo będzie najważniejsze, dla dobra zabawa i
potężna dawka radości, a także pokonanie upałów. Imprezę poprowadzi Maciej Wasik, a muzyczny klimat
stworzy Dr Love z Sosnowca. Impreza rozpocznie się o
godz. 16.00, a zakończy około godz. 20.00. Organizatorami bitwy na balony są Młodzieżowa Rada Miasta i
Urząd Miejski. SK

Na
Stawikach
po raz
czwarty
odbędzie się
balonowa
bitwa.

arc UM w Sosnowcu

Tor dla rolkarzy już jest
Pierwsze rolkowisko powstało w Parku Sieleckim. Tor mierzy 1500 metrów długości i znajduje się w nowej części Parku Sieleckiego. Ma
szerokość przynajmniej 2,5 metra w jednym
kierunku, ale są odcinki, w których szerokość
drogi liczy ponad 3 metry. – Początkowo była
planowana nieco węższa droga, która miała
mieć dwa metry. Sam jeżdżę na rolkach
i wiem, że to za mało szczególnie na łukach,
dlatego postanowiliśmy tak przeprojektować
trasę, żeby była jeszcze bezpieczniejsza. Warto przypomnieć, że trasa jest zaprojektowana w taki sposób, by rolkarze i osoby spacerujące sobie wzajemnie nie przeszkadzały. Położyliśmy też duży nacisk na to, by miejsca konfliktowe były bardzo dobrze oznaczone – wyjaśnia
Jakub Owczarek, naczelnik Wydziału Archireklama
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tektoniczno-Budowlanego w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu.
Rolkarze są zadowoleni, ale liczą na to, że
z czasem trasa będzie jeszcze dłuższa. – Cieszę się, że wygodny tor został zbudowany, ale
naszym marzeniem jest wydłużenie trasy.
Wówczas byłby to niemal prawdziwy raj dla
rolkarzy – przyznaje Adam Witkowski z Sosnowca.
Trasa została właściwie oznakowana, a ponadto specjalnie dla rolkarzy zostały usadowione ławki.
– Trasa jest jednokierunkowa, z poziomym
i pionowym oznaczeniem, by nikt nie miał wątpliwości, czy wybrał dobry kierunek jazdy. Dodatkowo zadbaliśmy o nasadzenia zieleni w tych
miejscach, gdzie nowa trasa będzie przylegać
reklama

W tym dniu królowały kolory i beztroska zabawa.

Rolkowisko znajduje się w nowej części
parku.
do ścieżki dla pieszych oraz o ławki, które będą
ustawione w taki sposób, by rolkarze mogli swobodnie usiąść i zdjąć obuwie – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. SK

Było wystrzałowo i kolorowo.
Na scenie w Parku Sieleckim 24
czerwca wystąpili Kłak i Kamel,
a za oprawę muzyczną odpowiadał
DJ Simple. W powietrze wystrzeliły setki woreczków z kolorowym
proszkiem, jako wielobarwna zapowiedź przebojowych wakacji.
Mieszkańcy, którzy tłumnie
stawili się w Parku Sieleckim,
znakomicie się bawili. – To bar-

dzo fajny pomysł – przyznaje Katarzyna Smalczewska z Sosnowca. – Wszyscy, niezależnie
od wieku, bawią się jak dzieci.
W końcu nawet dorosły ma w sobie coś z dziecka. A wyrzut kolorów… wywołuje prawdziwy entuzjazm. Eksplozja kolorów to taka impreza, że choć na chwilę
można się zresetować – stwierdziła. SK
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Ale się działo!
Wielkie święto miasta, czyli Dni Sosnowca, wypełniły pierwszy weekend czerwca. Zabawa w Parku Sieleckim była przednia.
W parku bawiły się i odpoczywały całe rodziny oraz goście z sąsiednich miast. Działo się na scenie, jak i poza sceną. Zaproszone
gwiazdy spełniły oczekiwania publiczności i nie zawiodły swoich fanów. Zmieniały się rytmy, przeboje i muzyczne klimaty.
Zaśpiewali m. in. Power Play, Shazza, Mario Bischin, Cleo, Lady Pank i T. Love. To nie był koniec świętowania narodzin miasta.
Tydzień później, 11 czerwca na Placu Papieskim w Sosnowcu, mieszkańcy wspaniałym koncertem uczcili 115-lecie nadania
praw miejskich oraz 25-lecie powstania Diecezji Sosnowieckiej. We wspaniałej i podniosłej atmosferze wysłuchali „Santo
Subito”, czyli muzycznej biografii Jana Pawła II. Libretto napisał pochodzący z Sosnowca Jacek Cygan, a chórem i orkiestrą
dyrygował sam Piotr Rubik. To był niezapomniany, uroczysty, a momentami niezwykle wzruszający koncert.

Tegorocznym Dniom Sosnowca patronowali „Rozryw

Niezwykły koncert na Placu Papieskim zgromadził tłumy sosnowiczan i gości z całego regionu.

Mieszkańcy mieli okazję wygrać grę Monopoly Recy

Podczas Dni Sosnowca zaprezentowali się m.in. rewelacyjna Sosnowiecka Orkiestra Dęta oraz zespół Silver Dance z pełnym energii, Jackiem Górką.

To były trzy dni dobrej zabawy, podczas której mieszkańcy nie tylko dobrze się bawili, korzystali z pięknej pogody, jak i chłodzili się wodą sodową, serwowaną przed Sosnowieckie Wodociągi S.A.
10
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zdjęcia: arc UM w Sosnowcu

wkowa Pola” i„Kulturalny Janek”, czyli Pola Negri i Jan Kiepura.

ykling w Sosnowcu.

Koncert „Santo Subito” poprowadził dyrygent Piotr Rubik. Libretto do koncertu napisał Jacek Cygan.

Zespół Power Play i Cleo udowodnili, kto rządzi na sosnowieckiej scenie.

Nie zawiedli ani muzycy, ani mieszkańcy. Świętowanie trwało do późnej nocy.
lipiec 2017 nr 7
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Industrialnie i sentymentalnie
w Pałacu Schoena
Mieszkańcy nie zawiedli podczas tegorocznej „Industriady” i wydarzeń, które 10 czerwca przygotowali pracownicy
Pałacu Schoena – Muzeum w Sosnowcu. Program tegorocznej „Industrady”
obejmował zwiedzanie całego kompleksu: terenu byłej fabryki, osiedla patronackiego i pałacu potentatów przemysłu włókienniczego, czyli rodziny
Schoenów. Największym zainteresowaniem cieszyło się właśnie zwiedzanie
z przewodnikiem całego kompleksu,
w którym uczestniczyli, pomimo złej
pogody, nie tylko mieszkańcy Sosnowca, ale i całego województwa śląskiego.
Zwiedzanie odbyło się w dwóch turach.
Dodatkowym i niezwykłym wydarzeniem był dedykowany pokaz malowania
piaskiem. Oryginalny pokaz, który
po raz pierwszy został zorganizowany
w Sosnowcu i wykonany przez Galitsynę Art Group, został zainspirowany właśnie losami rodziny włókienników
z Saksonii.

arc Pałac Schoena – Muzeum w Sosnowcu

Sylwia Kosman

Niezwykłe wrażenie wywarło artystyczne malowanie... piaskiem.
Warto przypomnieć, że to właśnie
za sprawą pochodzących z Saksonii fabrykantów – braci Schoenów od końca
lat 70. XIX wieku Sosnowiec w krótkim czasie stał się jednym z głównych
ośrodków włókiennictwa na terenie
Królestwa Polskiego, a nawet cesarstwa
rosyjskiego. Schoenowie uruchomili
dwie przędzalnie – wigoniową

przy obecnej ul. 1 Maja w 1879 roku
oraz wełny czesankowej naŚrodulce (ul.
Chemiczna) w 1886 roku. Chłonny rynek rosyjski zapewniał łatwy zbyt wyrobów i wysokie zyski, co pozwoliło
właścicielom na uruchomienie w 1902
r. kolejnego zakładu, tym razem trykotaży i pończoch w Sielcu. W 1904 r. fabryki zatrudniały ok. 3 tysięcy robotni-

Miłosne perypetie i komedia pomyłek na scenie „Muzy”

Wiedeńska krew
Jedna z najbardziej znanych operetek, czyli „Wiedeńska krew” Johanna Straussa zostanie wystawiona na deskach Sali Widowisko-Koncer towej „Muza” już 27 sierpnia.
Widzowie mogą liczyć na prawdziwie muzyczną ucztę, piękną muzykę
i śpiew, zachwycające kostiumy
i barwną scenografię.
Fabuła „Wiedeńskiej krwi” jest
ponadczasowa, bo osnuta wokół miłosnych perypetii głównych bohaterów. Libretto opowiada historię hrabiego Zedlau, którego żona poczuwszy niedługo po ślubie
reklama

„wiedeńską krew”, opuszcza młodego i naiwnego małżonka. Młodzi
zostali zresztą do małżeństwa zmuszeni przez rodziców, co nie wróżyło dobrze tej historii od samego początku. Hrabia nie cier pi jednak
zbyt długo i zmienia się w pierwszorzędnego uwodziciela i casanovę, o którego względy walczą dwie
piękne kobiety: urocza tancerka
i sama hrabina. On tymczasem
umawia się z… kolejną damą. Czy
komedia pomyłek i nieporozumień
przyniesie szczęśliwą miłość i upragnione szczęście bohaterom?

W spektaklu występują ar tyści
Teatru Muzycznego Arte Creatura,
m. in. Jarosław Wewióra, Natalia
Piechowiak, Ewelina Sobczyk, Anna Jankowiak, Chaoran Zuo, Magdalena Czar necka, Adam Żaak,
Agnieszka Styblińska, Grażyna Bieniek-Żaak, Piotr Rybak, Kuba Bergel i Marceli Pałczyński. Śpiewakom towarzyszyć będzie Orkiestra
Teatru Muzycznego Arte Creatura
pod dyrekcją Marka Kudry.
Spektakl
rozpocznie
się
o godz. 17.00. Bilety są w cenie 30
i 40 zł, dostępne online na stronie

ków. W 1921 r. firmę przemianowano
na spółkę akcyjną Zakłady Przemysłu
Włókienniczego C. G. „Schön” z kapitałem 3.500.000 marek polskich.
Po 1945 roku została upaństwowiona i funkcjonowała jako Przędzalnia
Czesankowa „Intertex”, aż do upadku
w 2006 roku. Obecnie właścicielem terenu jest „Sarens Polska” Sp. z o.o.
Wbezpośrednim sąsiedztwie swoich fabryk Schoenowie wybudowali na przełomie XIX i XX wieku osiedle patronackie dla robotników i urzędników,
które do dzisiaj spełnia funkcje mieszkalne. Ze względu na unikatowy charakter zabudowania te są dzisiaj cennym
świadectwem kultury materialnej wczesnego etapu industrializacji. W pobliżu
fabryki Schoenowie wznieśli dwa okazałe pałace. Obecnie należą one do najcenniejszych zabytków XIX-wiecznej
architektury miasta. Cały kompleks usytuowano przy trasie kolei warszawsko – wiedeńskiej, co zapewniało łatwy
dostęp do rynków zbytu w najdalszych
zakątkach cesarstwa rosyjskiego.

Johann Strauss „Wiedeńska
Krew”
Libretto: Victor Léon i Leo Stein
Przekład: Janusz Minkiewicz, Jan
Brzechwa, Artur Tur
Reżyseria: Dariusz Wiktorowicz
Choreografia: Anna Siwczyk
Projekt scenografii i kostiumów:
Barbara Wójcik-Wiktorowicz
Kostiumy: Dorota Wewióra
Akompaniator: Rafał Gudyka
Asystent reżysera i choreografa:
Maria Pałczyńska
Produkcja: Jarosław Wewióra

Listy do Redakcji
SZANOWNA PANI REDAKTOR,
Przeżyłam piękne chwile na koncercie prof. Lidii Grychtołównej
w Sosnowcu w dniu 5 czerwca i pragnę podzielić się tym
przeżyciem z mieszkańcami Sosnowca, którzy nie wiedzieli
o koncercie.
Ocalić od zapomnienia pragniemy przyjaciół i najpiękniejsze
momenty w naszym życiu, które dane nam było przeżyć.
Pragniemy utrwalić nazwiska poetów, pisarzy, artystów,
muzyków – wszystkich tych, którzy swoją pracą łączyli
Dziedzictwo Kultury z Historią. Dziedzictwo naszego
kraju – Polski, znajdujemy wtedy, gdy rzeczywistość sprzed
wieków łączymy z poszukiwaniem nowych wartości, ale
opartych na tych już sprawdzonych.
Dzięki Panu Prezydentowi Chęcińskiemu, Sosnowiec doznał
zaszczytu goszczenia z recitalem fortepianowym p. prof. Lidię
Grychtołównę, jedną z największych polskich pianistek
w świecie. Ta 89-letnia MAESTRO swoją grą oczarowała nie
tylko słuchaczy muzyki na całym świecie, ale również cieszy się
podziwem i szacunkiem najwybitniejszych kompozytorów
i artystów muzyki w świecie, wachlarz nazwisk jest
oszałamiająco bogaty:
Artur Rubinstein, Mścisław Rostropowicz, Zbigniew
Drzewiecki, Nikita Magaloff, Arturo Benedetii Michelangeli,
Aram Chaczaturian, Krzysztof Penderecki.
Listę Przyjaciół można byłoby długo jeszcze wymieniać.
Pianistka wykonując utwory, przekazuje dziedzictwo kulturowe,
czaruje swoją wrażliwością na dźwięk, ekspresję, nastroje,
wszechstronną techniką i kolorystyką odcieni dźwięków.
Będąc absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach – jest
wizytówką godną podziwu. Swoim wykonaniem udowadnia
wielki wkład w budowę wartości polskiej kultury.
Jej życie to nieustanne koncerty na wszystkich kontynentach
świata. Ponadto jest głęboko związana uczuciowo
z Sosnowcem. Wspomnieniami z czasów okupacji, gdy znalazła
tutaj oparcie, możliwość uczenia się (była m. in. uczennicą prof.
Polańskiego). Artystka ciągle o tym pamięta i mówi.
Czy byłoby możliwe uczcić prof. Lidię Grychtołównę, obdarzając
ją HONOROWYM OBYWATELSTWEM miasta Sosnowiec?
Wielka szkoda, że nie była rozpropagowana ta wspaniała Uczta
Duchowa. Program był bardzo ciekawy. Artystka grała utwory
Chopina, Schumana, Schuberta i Paderewskiego.
Sosnowiec może poszczycić się wachlarzem wielkich
Artystów, którzy nas zaszczycali swoimi występami, bądź byli
mieszkańcami Sosnowca.
Ale to wymaga innego artykułu.
PANIE PREZYDENCIE – DZIĘKUJEMY!

www.kiepura.pl oraz w kasach Sali
Widowiskowo – Koncertowej „Muza” i Energetycznego Centrum Kultury. SK

Pozostaję z wyrazami szacunku
dla Pani Redaktor i całej Redakcji,
Teresa Kamieńska
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Oglądaj to, na co masz ochotę,
nawet do 7 dni wstecz
bez nagrywania!
reklama

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
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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ZDROWIE

RAFAŁ SZYJA, FIZJOTERAPEUTA Z SOSNOWIECKIEGO
SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O., PRZEKONUJE OSOBY
STARSZE DO AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
Wszyscy wiemy, że aktywność fizyczna ma dobrotliwy wpływ
na nasz organizm. W niniejszej publikacji chciałbym jednak przybliżyć temat oddziaływania aktywności fizycznej na funkcjonowanie naszego organizmu. Skupię się głównie na osobach starszych. Dzięki postępowi w medycynie średnia długość życia uległa wydłużeniu. Ruch w życiu seniorów pełni niezwykle istotną
rolę, dlatego to właśnie u nich najbardziej zauważalny jest jego
niedobór. Aktywność fizyczna powinna być istotnym elementem
codziennego życia. Niestety, fakty są inne. Świadomość społeczeństwa jednak na przestrzeni ostatnich lat wzrasta, co skutkuje coraz częstszym i świadomym podejmowaniem aktywności fizycznej. Według Światowej Organizacji Zdrowia każdy z nas
powinien codziennie poświęcić minimum 30 minut na aktywność fizyczną o umiarkowanej intensywności. W takim razie,
czym jest umiarkowana aktywność fizyczna? Otóż jest to aktywność, podczas której można prowadzić swobodną rozmowę. Nie
dochodzi do uczucia zadyszki, gdyż podczas jej wykonywania
mamy do czynienia z nieznacznym zwiększeniem częstotliwości
oddechów. Do tego rodzaju aktywności zaliczamy np. szybki
marsz, spokojną jazdę na rowerze, pracę w ogrodzie, spacer
z psem, nordick walking, aktywny udział w grach i zabawach
z dziećmi, spokojne pływanie, aerobik oraz aqua aerobik. Istotne
jest, aby rodzaj aktywności, jaką zamierzamy podjąć, sprawiał
nam przyjemność, abyśmy chcieli do niej wracać. Systematyczny ruch pozwoli nam utrzymać odpowiednią wagę ciała, poprawić wydolność fizyczną, wzmocnić system odpornościowy, zachować siłę mięśniową, poprawić działanie stawów oraz kręgosłupa, ale przede wszystkim polepszyć samopoczucie. Ruch pozwala przeciwdziałać chorobom cywilizacyjnym, takim jak cho-
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roby sercowo-naczyniowe, choroby układu oddechowego, otyłość, cukrzyca, osteoporoza, choroby układu pokarmowego,
a także chorobom pochodzenia psychologicznego. Aktywność
fizyczna pomaga w rozładowaniu stresów dnia codziennego.
U osób starszych spowalnia proces inwolucji i przyczynia się
do dłuższej samodzielności w codziennym życiu. Regularnie podejmowana oddziaływuje pozytywnie na układ sercowo-naczyniowy. Musimy pamiętać o tym, że wraz z wiekiem ciśnienie tętnicze zwiększa się. U seniorów w czasie maksymalnego wysiłku fizycznego obserwujemy mniejszą siłę skurczów mięśnia sercowego, wzrost ciśnienia krwi oraz zwiększenie oporu naczyniowego. Codzienny ruch pozwala obniżyć ciśnienie krwi, zwiększa wydajność komór serca, poprawia elastyczność tętnic oraz
pozytywnie wpływa na krążenie obwodowe. Siedzący tryb życia
sprzyja mechanicznemu osłabieniu kości i zwiększa ich podatność na złamania.
Brak ruchu powoduje także upośledzenie mechanizmu smarowania stawów mazią stawową, a to z kolei przyczynia się do
powstawania zmian zwyrodnieniowo-zniekształcających w stawach. Odpowiednia codzienna aktywność fizyczna spowalnia
zmiany zwyrodnieniowe, jakie zachodzą w układzie ruchu, poprawia elastyczność tkanek okołostawowych, wpływa na zachowanie zakresu ruchomości w stawach. Niestety, fizjologiczny
spadek wydolności i sprawności fizycznej jest nieunikniony. Codzienna aktywność fizyczna osób starszych pozwala spowolnić
ten proces. Ruch ma także wpływ na układ nerwowy. Dzieje się
tak poprzez związek układu nerwowego z mięśniowym. Ta zależność szczególnie zauważalna jest przy wpływie regularnych
ćwiczeń na: koordynację, szybkość, automatyzację ruchów,
funkcję poznawczą mózgu, stany emocjonalne oraz samopoczucie. Osoby starsze zauważają zdecydowaną poprawę nastroju
po podjętej aktywności fizycznej. Regularny ruch ma ogromny
wpływ na układ oddechowy. Z jego strony zauważamy takie korzyści jak poprawa wentylacji płucnej, zwiększenie ruchomości
klatki piersiowej, głębszy oddech, dłuższy wydech oraz efektywniejsze odksztuszanie. Wysiłek fizyczny korzystnie wpływa
na układ odpornościowy. Regularna, umiarkowana aktywność
fizyczna usprawnia działanie systemu immunologicznego, powodując przyrost liczby przeciwciał we krwi oraz zwiększenie
produkcji cytokin. Aktywni seniorzy zdecydowanie rzadziej zapadają na infekcje dróg oddechowych. W układzie wewnątrzwydzielniczym wraz z wiekiem zachodzą zmiany związane z pogorszeniem metabolizmu glukozy, zwiększa się wtedy ryzyko wystąpienia cukrzycy typu II. Przyczynia się do tego zła dieta, otyłość, siedzący tryb życia. Dlatego codzienna aktywność fizyczna powinna być traktowana jako profilaktyka w zapobieganiu
cukrzycy. Dzieje się tak dzięki zużyciu glukozy przez pracujące
mięśnie, co sprzyja wyrównaniu glikemii. Osoby z cukrzycą powinny skupić się na wykonywaniu wysiłku wytrzymałościowego o umiarkowanej intensywności. Codzienna aktywność fizyczna, zwłaszcza u osób starszych, daje wymierne korzyści ze strony wielu układów naszego organizmu. Wpływa także na styl życia. Osoby starsze w dalszym ciągu pozostają aktywne społecznie. Ze swojej strony szczerze polecam im aktywny udział w zajęciach organizowanych przez Uniwersytety Trzeciego Wieku.
Zajęcia te są niezwykle atrakcyjne, a przede wszystkim dostosowane do ich potrzeb i możliwości.

Pokażą, na co ich stać
arc Sosnowiecka Rada Seniorów

arc Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.

Aktywność fizyczna
osób starszych na wagę złota

Radni seniorzy przy współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej planują już z rozmachem
„Tydzień Seniora”

Radni-seniorzy już po raz drugi przygotowują się do organizacji „Tygodnia Seniora”.
Sylwia Kosman

Członkowie Sosnowieckiej Rady
Seniorów 20 maja uczestniczyli
w Dniu Seniora w Mysłowicach. – Pomimo nie najlepszej pogody wspólnie bawiliśmy się
na mysłowickim rynku, gdzie stanęła scena i liczne stoiska. Na scenie prezentowały się miejscowe zespoły artystyczne. Występowali zarówno seniorzy, jak i młodzież,
a na stoiskach można było m. in.
zbadać poziom cukru i wykonać
spirometrię płuc. Seniorki i seniorzy z Mysłowic zaprezentowali
uczestnikom festynu modę z lat 40.
i 50. ubiegłego wieku. Poszczególne elementy programu przeplatane
były muzyką z czasów naszej młodości – przyznaje Jerzy Dudek,
rzecznik prasowy Rady Seniorów.
Sosnowieccy seniorzy także
przygotowują się do organizacji
swojego święta, które odbędzie się
po wakacjach, już we wrześniu. – Dzięki przychylności władz
miasta będziemy kolejny raz świętować i bawić się przez cały tydzień.

Przygotowywany program będzie
bardzo bogaty i różnorodny w wydarzenia, zarówno kulturalne, jak
i sportowe. O wszystkich atrakcjach
„Tygodnia Seniora” w Sosnowcu
poinformujemy w późniejszym terminie – zapowiada Jerzy Dudek.
Radni – seniorzy uczestniczyli
także 7 czerwca w Forum Seniora,
zorganizowanym przez „Dziennik
Zachodni”, które odbyło się w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie
Górniczej. Tym razem tematyka
forum poświęcona była głównie
bezpieczeństwu seniorów w mieście oraz w sezonie urlopowym,
na wakacjach oraz tworzeniu dla
nich przyjaznej przestrzeni w celu
pobudzenia aktywności ruchowej.
Forum zgromadziło seniorki i seniorów z całego województwa śląskiego.
Sosnowiecka Rada Seniorów
zaprezentowała się także 11 czerwca podczas Festiwalu Organizacji
Pozarządowych na Placu Papieskim w Zagórzu. – Mieliśmy własne stoisko i możliwość przedstawienia swojej oferty dla seniorów

miasta. Odwiedziło nas sporo
mieszkańców, zainteresowanych
współpracą z Radą Seniorów – przyznaje Jerzy Dudek.
Seniorzy byli także obok Urzędu Miejskiego i Młodzieżowej Rady Miasta partnerami „Gry Miejskiej Sosnowiec 2017”, którą zorganizowało stowarzyszenie „Młodzi wspólnie DLA”. Całe przedsięwzięcie zakończyło się na Górce
Środulskiej wspólnym grilowaniem, treningiem fitness oraz koncertem.
– Po Olimpiadzie Sportowej Seniorów w Łazach pozostały nam
już tylko miłe wspomnienia. Podsumowując zawody i dzieląc się
wrażeniami, sosnowieccy seniorzy
postanowili zgodnie, że w przyszłorocznej edycji olimpiady zaprezentują się we wszystkich konkurencjach sportowych. Poza tym
ostatnie imprezy, w których licznie
braliśmy udział, stały się dla nas
także inspiracją dla stworzenia ciekawego programu podczas „Tygodnia Seniora” – podsumował
rzecznik prasowy.
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HISTORIA
Mozaiki autorstwa Zbigniewa Drążkiewicza jak nowe

„Geneza” i „Wolne ptaki” odzyskały dawny blask
zdjęcia: Maciej Łydek

Dla byłych górników KWK „Sosnowiec” oraz nieco starszych
mieszkańców naszego miasta będzie to zapewne nostalgiczna podróż w czasie. Dla młodszych spotkanie ze sztuką nieco zapomnianego rodzimego artysty, który
przez lata wypracował własny styl
artystyczny do dziś budzący podziw. W wyremontowanym przejściu przy ul. Narutowicza można już podziwiać odnowione mozaiki Tadeusza Drążkiewicza,
wielkiego artysty zagłębiowskiej
i polskiej sztuki.
Dwie mozaiki – pierwsza „Wolne ptaki” oraz druga „Geneza” to
jeden z ostatnich śladów po dawnej
kopalni „Sosnowiec”. Powstały
w przejściu podziemnym, którym
przez lata do pracy przemieszczały
się setki górników. Układ obu płaskorzeźb zaplanowano w taki sposób, by górnik idący do pracy widział „Genezę”, a wychodzący
po szychcie – „Wolne ptaki.”.
Po tym jak kopalnię zamknięto,
przejście podziemne, a wraz z nim
urokliwe mozaiki, sukcesywnie
popadały w nicość. Był nawet pomysł, aby przejście przy byłej kopalni zasypać, ale jako główny argument przeciw podawano właśnie
znajdujące się tam niezwykłe dzieło sztuki. Po wielu latach przejście
wreszcie doczekało się remontu,
a wraz z nim drugie życie otrzymały dzieła zagłębiowskiego artysty
przez lata związanego z kopalnią
„Sosnowiec”. – Od dłuższego czasu mieliśmy sygnały dotyczącego
tego miejsca. Zwracali się do nas
zarówno ludzie związani na co
dzień ze sztuką, jak również mieszkańcy, zwłaszcza ci, którzy pamiętali świetność tego miejsca. Kiedy
podjęliśmy decyzję o modernizacji
tego przejścia, od razu zapewniliśmy, że zrobimy wszystko, aby
przywrócić mozaikom dawny

Po wielu latach mozaiki zostały odnowione i wzbudzają podziw mieszkańców.

Mozaika „Geneza” to jeden z ostatnich śladów po dawnej kopalni „Sosnowiec”.
blask. Cieszę się, że udało nam się
dotrzymać słowa, bo widać jak to
miejsce, to przejście, ten kawałek
historii, jest ważny dla mieszkańców, a przede wszystkim dla osób
związanych z Sielcem, kopalnią.
Dziś to miejsce łączące nowoczesność z historią. Przejście jest gruntownie przebudowane, wyposażone w platformy dla osób niepełnosprawnych, w sumie cztery – dwie
na przystanki autobusowe i dwie
na tramwajowe. Dodatkowo zain-

stalowany jest monitoring, tak aby
piękne dzieło zagłębiowskiego artysty już nigdy nie zostało zniszczone – podkreśla prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.
Tadeusz Drążkiewicz urodził
się 22 września 1932 roku w Dąbrowie Górniczej, jednak większość swojego życia spędził w stolicy Zagłębia Dąbrowskiego. Był
postacią niezwykle charyzmatyczną i nietuzinkową. Wyróżniał
go oryginalny i nowatorski styl.

Uprawiał grafikę, malarstwo, rysunek. Co warte podkreślenia, był
samoukiem. Nigdy nie ukończył
żadnej szkoły artystycznej.
Uprawnienia uzyskał w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Zajmował
się grafiką użytkową, malarstwem
sztalugowym i monumentalnym,
mozaiką, formami przestrzennymi, projektowaniem wnętrz i aranżacją wystaw. Piękne mozaiki
w przejściu przy KWK „Sosnowiec” nie znalazły się tam przy-

padkiem. Artysta przez ponad 30
lat był związany z kopalnią. Był
w niej zatrudniony jako plastyk.
Na terenie kopalni zaprojektował
i wykonał wystrój wielu wnętrz.
Niestety, dziś jego dzieła można oglądać już tylko na historycznych fotografiach, gdyż z budynku po dawnej KWK nie zostało
już niemal nic. Ostał się jedynie
dawny szyb „Anna”, w którym
dziś mieści się ścianka wspinaczkowa „Poziom 405”.

Zaprojektował i wykonał wiele
obiektów kultury na terenie Sosnowca: kawiarnię sportową GKS
„Zagłębie” w dawnym budynku
Domu Kultury „Gór nik”, Młodzieżowy klub „Kociołek”
w dawnym Domu Kultury „Metalowiec”. Jego wizytówką w zakresie aranżacji wnętrz był dom
wczasowy „Ewa” w Szczyrku,
należący dawniej do Kopalni „Sosnowiec”.
Brał udział w ponad 80 wystawach zbiorowych oraz ponad 50
prezentacjach indywidualnych.
Prace artysty znajdują się w zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych w kraju oraz za granicą,
m. in. w Belgii, Ukrainie, Rosji,
Anglii, Armenii, Gruzji, Niemczech, Holandii, Izraelu, Szwecji,
Chinach, Tunezji, Bułgarii, Austrii,
Stanach Zjednoczonych, Kanadzie
i we Włoszech.
Można je także oglądać w innych obiektach na terenie miasta,
m. in. płaskorzeźba „Kopalnia”
w budynku Sądu Rejonowego
przy ul. Kaliskiej, malowidła
na osiedlu mieszkaniowym
przy ul. Narutowicza i Zamkowej,
mozaika w kawiarni „Kolorowa”,
na basenie przy ul. Legionów czy
fragment mozaiki przy Al. Zwycięstwa, wnętrza i mozaika
w dawnym klubie NOT-u kopalni
Niwka-Modrzejów. Tadeusz
Drążkiewicz był Członkiem Grupy Zagłębie. Otrzymał honorową
odznakę za zasługi w Euroregionie Bug, był Honorowym Obywatelem Rejowca i laureatem Nagrody Artystycznej Miasta Sosnowiec.
Przez lata zmagał się z chorobą.
Zmarł 18 października 2009 roku
w Sosnowcu w wieku 77 lat. Spoczął na cmentarzu w Będzinie.
Oprac. Krzysztof Polaczkiewicz

zdjęcia: Maciej Łydek

Sosnowiec pamięta o rocznicy przyłączenia
części Górnego Śląska do macierzy

Władze miasta i mieszkańcy upamiętnili przyłączenie części Górnego Śląska do Polski.
20 czerwca w naszym mieście odbyły się uroczystości z okazji 95.
rocznicy przyłączenia części Górnego Śląska do odradzającego się
państwa polskiego.
Podczas pierwszej części uroczystości złożono kwiaty pod tablicą
na budynku Urzędu Miejskiego przy al. Zwycięstwa 20. Władze miasta reprezentowali zastępca prezydenta Sosnowca Krzysztof Haładus
14

oraz przewodniczący Rady Miejskiej Wilhelm Zych. Obecni byli także m. in.: uczniowie sosnowieckich szkół (SP nr 10, SP nr 15, SP nr
39, ZSO nr 6, Gimnazjum nr 17), radni, przedstawiciele zagłębiowskich parlamentarzystów, przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajo-

znawcze Oddział im. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu.
Następnie uroczystości przeniosły się pod płytę upamiętniającą powrót Śląska do Macierzy przy ul. Sobieskiego. Kwiaty złożyli
pierwszy zastępca prezydenta Sosnowca Mateusz Rykała oraz Wilhelm Zych. Obecni byli także m. in.: radni, przedstawiciele zagłębiowskich parlamentarzystów oraz kombatanci. KP
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SPORT
PAGINA
„Piłka w klatce”, czyli sukcesy przedstawicieli jorkyball

Mistrzowie z Sosnowca
arc Jorkyball

Krzysztof Polaczkiewicz

Reprezentanci Jorkyball Sosnowiec nie
zawiedli. W tej odmianie piłki nożnej wywalczyli klubowe mistrzostwo świata podczas zawodów rozegranych we Włoszech.
To nie koniec dobrych wieści, gdyż reprezentacja Polski oparta na graczach z Sosnowca wywalczyła w Rzymie wicemistrzostwo świata, ulegając jedynie Francuzom, którzy wymyślili jorkyball. Do Sosnowca powędrowały także nagrody indywidualne. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Maciej Barć, a najlepszym
strzelcem Paweł Adamik.
W finale zmagań klubowych ekipa
z Sosnowca pokonała francuski Nimes 3: 0. Identycznym wynikiem zakończył się finał, w którym zagrały reprezentacje narodowe, z tą różnicą, że w tym
przypadku 3:0 triumfowała ekipa trójkolorowych. Gra naszej drużyny tak się spodobała Francuzom, że zaprosili klub z Sosnowca do gry w lidze francuskiej. – Na początku zaproponowali nam
trzeci poziom rozgrywkowy, ale z góry
odrzuciliśmy taki wariant. Klubowy
mistrz świata ma występować w III lidze?
Swoją drogą należy podkreślić, że Francja
ma trzy klasy rozgrywkowe, a w Polsce
mamy dwa ośrodki, jeden w Sosnowcu
i drugi w Łodzi. Powinna nas dzielić przepaść, a tymczasem my z nimi wygrywamy – nie kryje dumy Maciej Barć. MVP
turnieju podkreśla, że poziom jorkyball
stale rośnie. – Na pewno mamy powody

Zawodnicy świętowali znakomite wyniki osiągnięte w Rzymie.
do zadowolenia, bo graliśmy podczas tego
turnieju tak, jak sobie założyliśmy. Spokojnie, konsekwentnie, a zarazem widowiskowo. Oczywiście cały czas się uczymy,
z tych mistrzostw także sporo wynieśliśmy.
Pierwszy raz zagraliśmy z Japończykami,
którzy sporo już potrafią. Zaskoczyła nas
także postawa Kanady. Widać, że zainteresowanie tą odmianą piłki nożnej jest coraz
większe na świecie – podkreśla Barć.
Były zawodnik Zagłębia Sosnowiec ma
nadzieję, że uda się skorzystać z oferty złożonej przez Francuzów i dojdzie do występów sosnowiczan w kraju nad Sekwaną. – Nie ma szans, abyśmy jeździli

Budowlani na piątkę

do Francji co tydzień, ale moglibyśmy tam
pojechać raz na dwa miesiące. Od piątku
do niedzieli rozgrywalibyśmy po dwa mecze dziennie. W ten sposób nadganialibyśmy terminarz. Na pewno „podpaliliśmy”
się do tego pomysłu. Oczywiście, najważniejsza rzecz to koszty. Bez sponsorów nie
damy rady, ale wierzymy, że znajadą się
firmy, które docenią to, co robimy. To duża
szansa rozwoju dla nas, a zarazem promocja dla miasta, regionu. Myślę, że dzięki
temu, co udało się już nam osiągnąć, powstaną w naszym kraju kolejne ośrodki tej
odmiany piłki nożnej – podkreśla zawodnik sosnowieckiego klubu.

arc Budowlani Sosnowiec

okres przygotowawczy przed mistrzostwami – podkreśla Piotr Ślimak, jedyny, który
uczestniczył we wszystkich wyjazdach
Polaków na mistrzostwa. -Wspaniałe mistrzostwa, wspaniały turniej, no i przede
wszystkim wynik, który udało nam się
zrobić – dodaje doświadczony zawodnik.
– Nie zawiedli również pozostali nasi
zawodnicy, którzy odpowiednio w turniejach Junior Cup i Open Trophy zdobyli
srebrne medale – mówi kierownik drużyny i zarazem założyciel Jorkyballa w Polsce, Adrian Siejak.
WYNIKI I SKŁADY W POSZCZEGÓLNYCH
TURNIEJACH NASZYCH ZAWODNIKÓW:
Piotr Ślimak, Maciej Barć, Paweł
Adamik, Michał Krawczyk, Michał
Dziewanowski -Klubowe Mistrzostwo
Świata, Wicemistrzostwo Świata
Reprezentacji Narodowych, 3 miejsce
w turnieju Superchampions League
Maciej Barć – najlepszy zawodnik
turnieju
Paweł Adamik – król strzelców
Klubowych MŚ
Artur Pałasz i Mateusz Markowski –
Wicemistrzostwo Junior Cup
Marek Szczerba, Mirosław Czerniak
i Artur Pałasz – Wicemistrzostwo Open
Trophy
Marek Szczerba – najlepszym
zawodnikiem turnieju Open Trophy.
Robert Drążkiewicz i Marci
Słotwiński – 3 miejsce w Open Trophy

Ugościli najlepszych karateków
W Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR w Sosnowcu odbyły się 44. Mistrzostwa Polski Seniorów Karate Kyokushin, w których udział wzięło 102 zawodnikow z 47 ośrodków Kyokushin. Organizatorem mistrzostw był Sosnowiecki Klub
Karate, współorganizatorami Urząd Miejski Sosnowiec oraz MOSiR Sosnowiec.
– Dzięki współpracy między władzami miasta i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji udało się zorganizować widowisko na najwyższym
poziomie. Oficjalnego otwarcia mistrzostw dokonał prezydent miasta So snowca Arka diusz
Chęciński, który objął patronatem honorowym
całą imprezę – powiedział shihan Eugeniusz Dadzibug z SKK, który podczas inauguracji mistrzostw został nagrodzony podziękowa niami
za rozwój karate kyokuhin w Polsce przez Preze-

W BOŚNIACKIEJ BANJA LUCE
ODBYŁY SIĘ MISTRZOSTWA EUROPY
SENIORÓW W JU-JITSU.
TRADYCYJNIE JUŻ NIE OBYŁO SIĘ
BEZ MEDALI DLA NASZYCH
REPREZENTANTÓW, ZAWODNIKÓW
BUDOWLANYCH SOSNOWIEC. TYM
RAZEM PODOPIECZNI
MARIANA JASIŃSKIEGO SIĘGNĘLI
PO PIĘĆ MEDALI.

sa Polskiego Związku Karate Macieja Sokołowskiego.
Sędzią głównym mistrzostw był shihan Andrzej
Drewniak. – Cała impreza przebiegła zgodnie
z planem, zawody stały na najwyższym poziomie,
na trzech matach w Sosnowcu rywalizowali czołowi polscy zawodnicy i zawodniczki, którzy za swój
ciężki wysiłek nagrodzeni zostali wspaniałymi medalami oraz pucharami. Jako organizator pragniemy podziękować za wsparcie wszystkim sponsorom, wolontariuszom i wszystkim członkom oraz
sympatykom klubu, którzy przyczynili się
do wspólnego sukcesu organizacyjnego. Wszystkim zawodnikom dziękujemy za przybycie, zwycięzcom gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych na arenie krajowej oraz międzynarodowej – dodał Dadzibug. KP

Zawodnicy Budowlani Sosnowiec zdobyli pięć medali
podczas Mistrzostw Europy seniorów w ju-jitsu.
tować w lipcu na najważniejszej
imprezie w dyscyplinach nieolimpijskich World Games 2017
we Wrocławiu, do której to kwalifikowała się przez ostatnie 4 la-

arc Sosnowiecki Klub Karate

Złoto wywalczyli Justyna Sitko
(fighting waga +70 kg) oraz Rafał Riss (fighting waga +94 kg),
po srebro sięgnęli Magdalena Giec (fighting waga +49 kg)
i Justyna Sitko (ne waza +70 kg),
a brąz zdobyła Mar ta Walotek
(fighting waga 62 kg). Piąte
miejsce wywalczył z kolei Mateusz Duran. – Trzy dni przed startem w ME nasza najlepsza zawodniczka Mar tyna Bierońska
musiała się poddać zabiegowi
operacyjnemu, aby móc wystar-

Przypomnijmy. Jorkyball to połączenie
piłki nożnej i squash'a. Sosnowiczanie na co
dzień trenują w podziemiach centrum handlowego Europa przy ul. Sienkiewicza, gdzie znajduje się kompleks sportowy. Gra – podobnie jak squash – toczy się
w całkowicie lub częściowo przeszklonym
prostopadłościanie. Rywalizuje się dwóch
na dwóch – do trzech wygranych setów,
z których każdy kończy się po siódmym
strzelonym golu do bramki o wymiarach
metr na metr. Na początek warto jeszcze
wiedzieć, że piłki pod żadnym pozorem nie
wolno dotknąć ręką. Futbolówka jest mniejsza i kosmata. – We Francji gra w jorkyball
jest ważnym uzupełnieniem treningu zawodowych graczy. W ten sposób urozmaicają
sobie zajęcia piłkarze z Lille, Rennes czy
Nancy. Taktyki za szybą nie potrenują, ale
już szybkość reakcji i wyszkolenie techniczne na pewno – dodaje Marek Szczerba, prezes Stowarzyszenia Jorkyball Polska, który
nie ukrywa radości z osiągniętego rezultatu. – Cieszę się, że zrealizowaliśmy swój
cel, a wysiłek włożony w treningi przyniósł
oczekiwane skutki w postaci zdobycia cennych trofeów, promowania miasta za granicą a także zachęcenia jeszcze szerszego
grona ludzi do uprawiania tej kapitalnej dyscypliny jaką jest Jorkyball. Składamy serdeczne podziękowania naszym sponsorom,
którzy walnie przyczynili się do tego sukcesu – dodał.
Zawodnicy z Sosnowca już po raz ósmy
wystartowali w MŚ. – Jesteśmy naprawdę
dumni z tego, jak przepracowaliśmy cały

ta. Mimo jej nieobecności osiągnęliśmy znakomity wynik, a teraz będziemy czekać na start
Martyny – podkreśla Marian Jasiński. KP

Sosnowiecka dominacja szablistek
W Olsztynie odbyły się Mistrzostwa Polski Młodzików
w szabli dziewcząt i chłopców.
Rewelacyjnie zaprezentowały
się szablistki TMS ZAGŁĘBIE
Sosnowiec, które zdobyły 5
medali.
W tur nieju indywidualnym
zawodniczki TMS ZAGŁĘBIE
zajęły niemal całe podium. Tytuł
mistrzowski zdobyła Ewa Zając,
która w finale pokonała koleżankę klubową Klaudię Kozieł.
lipiec 2017 nr 7

Trzecie miejsce zajęła Paulina Porada TMS i Anastazja Nagórska z OŚ. AZS Poznań. Piąte
miejsce zajęła Zuzanna Lenkiewicz, również zawodniczka
TMS Sosnowiec.
W turnieju drużynowym
dziewcząt TMS ZAGŁĘBIE I
walczący w składzie: Ewa Zając,
Klaudia Kozieł, i Zuzanna Lenkiewicz i Paulina Porada zdobyły
srebrny medal, ulegając w finale
drużynie gospodarzy UKS Haj-

duczek Olsztyn 29-36. Medal
brązowy wywalczył drugi zespół
TMS ZAGŁĘBIE, walczący
w składzie: Zuzanna Porada,
Aleksandra Szweda, Emilia Myrta, Emilia Habryn. Drużyna Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego zajęła dziesiąte miejsce.
W rywalizacji drużynowej chłopców 12 miejsce zajął zespół TMS
ZAGŁĘBIE, a miejsce 14 drużyna Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego. KP

Aż 102 karateków wzięło udział w zawodach.
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Korona Gór Sosnowca. Wędrujemy dalej
W poprzednim numerze
„Kuriera Miejskiego”
zaprosiłem Państwa
na wyprawę po najwyższych
górach naszego miasta.
Szczęśliwie udało nam się
dojść na Górkę Środulską.
Teraz przyszedł czas, aby
ruszyć dalej.
Zatem ruszamy. Z Górki schodzimy
wzdłuż stoku narciarskiego – tak aby dotrzeć do chodnika przy ulicy 3 Maja. Następnie kierujemy się na północny wschód.
Jeśli dojdziemy do ulicy ks. Blachnickiego to znaczy, że jesteśmy na dobrej drodze.
Przez przejście dla pieszych przedostajemy się na drugą stronę ulicy,
po czym obieramy kurs na północny
wschód. Docieramy do Małego Zagórza.
Następnie kontynuujemy wędrówkę ulicą
o tej właśnie nazwie. Znajdujemy się
w spokojnej i wciąż zielonej enklawie
upchanej pomiędzy blokowiskiem i drogą
szybkiego ruchu. Panuje tu ten szczególny
klimat, charakterystyczny dla starych,
bocznych uliczek skrywających zaciszne
podwórka. Na rozstajach przy kasztanowcach kierujemy się w lewo, wprost
na kładkę zawieszoną nad torowiskiem
zbudowanej w 1982 roku linii tramwajowej. Za kładką skręcamy w prawo, by ponownie znaleźć się na ulicy Małe Zagórze. Kierując się na północ, przechodzimy
obok domów zbudowanych dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Rolnego mieszczącego się onegdaj w zagórskim
folwarku. Jesteśmy na Mecu (dawniej
Metz), którego nazwa pochodzi od francuskiego miasta związanego z Towarzystwem Kopalń i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich. Towarzystwo to miało w posiadaniu nie tylko Mec, ale również spory
obszar dzisiejszego miasta. Przechodzimy
przez ulicę Dworską i wkraczamy na łąkę,
pośrodku której wznosi się kopiec
z krzyżami. Wysokość zmierzona u jego
podstawy wynosi 311,8 m n. p. m. To Barani Cmentarz zwany także Baranim Kopcem. Według ludowych przekazów pogrzebano tutaj ulubione zwierzęta hrabiego Józefa Mieroszewskiego. Z kopcem
związana jest także legenda o budowie zagórskiego kościoła.
Jesteśmy w najstarszej części Zagórza
na tzw. „Górce”. W pobliżu znajduje się
kilka interesujących zabytków, którym
warto poświęcić nieco więcej czasu*. Polecam zatem mały spacerek po okolicy.
Idąc w kierunku kościoła św. Joachima,
przechodzimy obok nowego wikariatu
(początek XX wieku), plebanii (połowa XIX wieku) oraz figury Matki Bożej,
która została ustawiona po tym, jak papież Pius IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu NMP. Pierwotnie figura
(jej pierwsza wersja) znajdowała się
na pięknej, monumentalnej kolumnie.
Była ona na tyle atrakcyjna, że została
wymieniona w przedwojennym „Przewodniku po Zagłębiu Dąbrowskim”.
Minąwszy kapliczkę, schodzimy w dół
ulicą ks. Popiełuszki. Po prawej stronie
znajduje się Pomnik Nieznanego Żołnierzaii i pamiątkowy krzyż. To doskonały
moment, aby wybrać się na wycieczkę
po najstarszej części Zagórza, poznając
takie atrakcje jak kościół p. w. św. Joachima (1848-52/1898-1908), Akowską kapliczkę, Gródek Rycerski (XIII-XV wiek), teren osady hutniczej sprzed
ok. 1000 lat oraz dawny dworek Wrzo16

Na dachu Sosnowca. Po lewej bloki przy ul. Lenartowicza.

Zagórski Mortimer.
sków. Z tarasu widokowego na tyłach kościoła rozpościera się wspaniały widok
na wartościową pod względem przyrodniczym Dolinę Potoku Zagórskiego.
Obecnie planowane jest utworzenie tutaj
Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego.
W tle, na horyzoncie widnieje „Zagłębiowski Olimp”, czyli Góra św. Doroty
(381,3 m n. p. m.).
Spod kościoła ulicą Szpitalną maszerujemy w kierunku południowym. Poprzez szpitalną bramę wkraczamy na teren Parku Mieroszewskich (początek XIX wieku), który wraz ze znajdującym się po prawej stronie pałacykiem
wpisany jest do rejestru zabytków. Pałacyk, zwany również gościnnym, najprawdopodobniej powstał w pierwszej ćwierci XIX stulecia. Wewnątrz parku znajdują się tzw. „groty” kryjące wejścia (zasypane) do słynnych „Lochów Mieroszewskich”. Pośród starodrzewia spotkamy
pomniki przyrody, a wiosną zachwycające swą urodą łany czosnku niedźwiedziego. Na skraju parku znajduje się interesująca, pochodząca z okresu międzywojennego budowla zwana przez mieszkańców
Zagórza pałacem Malplatta (obecnie
przedszkole). Obiekt ten wzniesiono jako
rezydencję na potrzeby dyrekcji wspo-

mnianego wcześniej TKiZHS. Wprawne
oko obserwatora przyrody wypatrzy zapewne wiele innych osobliwości, w tym
zarys dawnej Alei Kasztanowej prowadzącej z zagórskiego kościoła do dworu
w Klimontowie. Aleja ta, zwana także
Kasztanami, w pewnym zakresie pokrywała się z biegnącą przez blokowiska aleją Wolności. Jeżeli podążylibyśmy nią
w kierunku południowo-wschodnim, to
dotarlibyśmy do najwyższego wzniesienia w Klimontowie zlokalizowanego
w okolicach ul. Gołębiej (304,1 m n.p.m.)
oraz do położonej nieco dalej „Górki”
zwanej także Bożą Mekką.
Odbywszy (lub nie) wypad do Klimontowa, odnajdujemy się przy przejściu
dla pieszych – skrzyżowanie ul. Braci
Mieroszewskich z Dworską i Lenartowicza. Przedostajemy się na drugą stronę
Braci Mieroszewskich, po czym kierujemy się na północ. Po prawej stronie górują pochodzące z 1931 roku zbior niki
maczkowskich wodociągów. Następnie
skręcamy w prawo w ul. Kasprzaka. Wedle przekazów właśnie tędy przebiegał
jeden z wariantów prastarego Traktu Królewskiego prowadzącego z Krakowa
na Śląsk. Zapewne pokrywał się on również ze słynnym szlakiem pątniczym Via

Regia prowadzącym z Kijowa do Santiago de Compostela w Hiszpanii.
Uliczka Kasprzaka wiedzie poprzez
tzw. Leszcze – dzisiaj już tylko najstarsi
mieszkańcy używają tej nazwy. Na końcu
asfaltu wchodzimy w wąską, prowadzącą
w dół ścieżynkę, która kieruje nas do ulicy
Kalagi. Istnieje również nieco bardziej
ekstremalna opcja marszruty – poprzez
ciasny przesmyk pomiędzy ogrodzeniami
i dalej na przełaj w kierunku południowo-wschodnim. Zostawiając wersję z przesmykiem dla doświadczonych globtroterów, udajemy się ulicą Kalagi w kierunku
wschodnim. Docieramy do ulicy Południowej, którą zgodnie z nazwą kierujemy
się na południe. Po dwóch minutach wyczerpującej wspinaczki po prawej stronie
pojawia się ledwo czytelna ścieżka. Korzystając z niej, wdrapujemy się na niewielką skarpę. Trafiamy w teren mocno
przekształcony przez człowieka. Wszak
przez dziesiątki, a może setki lat funkcjonował tutaj kamieniołom, którego malownicze pozostałości rozciągają się dookoła.
Góra ta podobnie jak wiele innych w naszej okolicy nazywana bywa kamionką.
Teraz możemy delektować się faktem,
że dotarliśmy na dach Sosnowca. W tym
miejscu pojawia się jednak pewien pro-

blem. Gdzie jest najwyższy punkt i na jaką wznosi się wysokość? Przygotowując
się do wycieczki, spotkałem się z rozbieżnymi informacjami co do wysokości, jak
i precyzyjnej lokalizacji najwyższego
szczytu w naszym mieście. Być może
jest to efektem wspomnianej eksploatacji
kamienia i związanej z nią stopniową rozbiórką góry. Najwyższa wartość, jaką odczytałem z mapy, wynosi 323,6 m i należy jej szukać w odległości ok. 250 metrów na południowy-wschód od miejsca,
gdzie aktualnie się znajdujemy. Ruszamy
zatem dalej. Wracamy na ulicę Południową, kontynuując marsz w kierunku południowym. Nie trwa on zbyt długo, bo
po przejściu ok. 100 metrów skręcamy
w lewo w ulicę Lenartowicza. Minąwszy
spółdzielnię mieszkaniową, docieramy
do restauracji. Tuż za nią znajduje się to,
czego szukamy – bezimienny szczyt najwyższej góry stolicy Zagłębia Dąbrowskiego. Trudno jednak znaleźć odpowiednie miejsce do zatknięcia flagi – wierzchołek jest niemal płaski.
Przed nami rozległa panorama. Mamy
stąd doskonały widok w kierunku Mortimera, Bukowej Góry, Trzebiesławskiej
Góry, Bocianka, Góry Bordowicza i Górki Gołonowskiej. Popuśćmy nieco wodze
wyobraźni i zobaczmy tę krainę w czasach, gdy królowały puszcze nieprzebyte, poprzecinane wodnymi strugami,
nad którymi nieśmiało przycupnęły
pierwsze ludzkie osady. Potem wsiądźmy
do autobusu linii 690, by po przejechaniu
trzech przystanków wysiąść na Mortimerze. Tutaj obok hali sportowej znajduje się
kolejne wzniesienie o wysokości 305 m
n. p. m. – doskonały punkt wypadowy, by
wyruszyć na wyprawę po najwyższych
górach Dąbrowy i Będzina.
Tekst i zdjęcia: Artur Ptasiński

Centrum Informacji Miejskiej
w Sosnowcu, ul. Warszawska 3/20,
tel. 32 265-60-04, e-mail: cim@um.sosnowiec.pl
*Ze względu na określone ramy niniejszego
artykułu zachęcam do zapoznania się z moimi
wcześniejszymi tekstami dotyczącymi tego
terenu. Artykuły są dostępne w
internetowych wydaniach Kuriera Miejskiego
na stronie: www.kuriermiejski.com.pl.
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AKCJA LATO

Miejska Biblioteka
Publiczna Tel. 32 266 43 76

Miejski Dom Kultury
„Kazimierz” Tel. 32 269 41 19

Fantastyczna Akademia Literatury
Spotkania autorskie:
Beata Ostrowicka – 7.07. godz. 11.00 – Filia nr 14, ul. Zapały 10
Izabela Skorupka – 11.08. godz. 12.00 – Filia nr 4, ul. Zamkowa 9
Rafał Witek – 25.08. godz. 11.00 – Filia nr 5, ul. Maliny 39

8.06-31.08. – „Przystanek Leśna” – wystawa
plenerowa w Parku im. Jacka Kuronia
8.07. godz. 10.00 – joga w parku (Park im.
Jacka Kuronia. Wstęp wolny)
15.07. godz. 17.00 – „Najpiękniejsze włoskie przeboje”. Koncert
w wykonaniu włoskiego piosenkarza Andrea Lattari z zespołem
Ciao Amore (park im. Jacka Kuronia. Wstęp wolny)
22.07. godz. 10.00 – joga w parku (park im. Jacka Kuronia.
Wstęp wolny)
26.08. XI Festiwal Reggae (park im. Jacka Kuronia. Wstęp
wolny)
Akcja „Lato”
Lipiec
4.07. godz. 10.00 – linie przyrody – zajęcia plastyczne
godz. 12.00 – projekcja bajki
5.07. godz. 10.00 – rozgrywki gier planszowych
godz. 12.00 – projekcja bajki
6.07. godz. 10.00 – muzyka na trawie – warsztaty muzyczne
11.07. godz. 10.00- bezpieczne wakacje – konkurs plastyczny
współorganizowany z Komendą Miejską Policji w Sosnowcu
godz. 12.00 – projekcja bajki
12.07. godz. 10.00 – rozgrywki gier planszowych
godz. 12.00 – projekcja bajki
13.07. godz. 10.00 – czytanie na trawie
18.07. godz. 10.00 – podwodny świat – zajęcia plastyczne
w plenerze
godz. 12.00 – projekcja bajki
19.07. godz. 10.00 – rozgrywki gier planszowych
godz. 12.00 – projekcja bajki
20.07. godz. 10.00 – muzyka na trawie – warsztaty muzyczne
25.07. godz. 10.00 – stempelkowy świat – zajęcia plastyczne
godz. 12.00- projekcja bajki
26.07. godz. 10.00 – rozgrywki gier planszowych
godz. 12.00 – projekcja bajki
27.07. godz. 10.00 – zielone grabki – zajęcia w parku
Sierpień
1, 2, 8, 9 – godz. 10.30 – projekcje filmów animowanych
Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Obowiązują zapisy. Zajęcia
przeznaczone są dla dzieci powyżej 7 lat.

Imprezy towarzyszące:
• Fantastyka po polsku – wernisaż wystawy 5.07. godz. 11.00 – Filia nr 1, ul.
Kossaka 10a
• Wycieczka do parku w Ogrodzieńcu 13.07. godz. 10.00 (zapisy)
• Fantastyczny świat gier komputerowych – warsztaty programowania z
Garmory 17, 18, 19, 20, 21.07. godz. 10.00 – Filia nr 15, ul. Kisielewskiego
9a (zapisy)
• Warsztaty w Ogrodzie Doświadczeń im. S. Lema w Krakowie – wycieczka
20.07. godz. 10.40 (zapisy)
• Czy to Batman czy Smerfetka – namaluje twoja kredka – warsztaty z
ilustratorem Adamem Wójcickim24.07. godz. 11.00 – Filia nr 7 „Bibliosfera”,
ul. Kalinowa
• Trzy noce w Śródziemiu – projekcje filmowe 26, 27, 28.07. godz. 17.00 –
Oddział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Parkowa 1a (zapisy)
• Rekordowy UFOGIGANT – impreza plastyczna2.08. godz. 10.00 – Oddział
dla Dzieci i Młodzieży, ul. Parkowa 1a
• Uważaj Automateuszu! – fantastyczna noc w bibliotece4/5.08. godz. 20.00
– 6.00 – Filia nr 15, ul. Kisielewskiego 9a (zapisy)
• Fantastyczny Sosnowiec – gra miejska 8.08. godz. 10.00 – start Oddział dla
Dzieci i Młodzieży, ul. Parkowa 1A; meta Plac Stulecia „Patelnia” (zapisy)
• Wielki Turniej Wiedzy o Harrym Potterze – konkurs wiedzy o młodym
czarodzieju, 10.08. godz. 10.00 – Biblioteka Dziecięca „Tajemniczy Ogród”,
ul. Grota Roweckiego 23
• W magicznym świecie za kurtyną – warsztaty teatralne z aktorami Teatru
Zagłębia, 16, 18, 21, 25.08. godz. 14.30 – Filia nr 20, ul. Piłsudskiego 19
(zapisy)
• O czym wiedział Kapitan Nemo? Z wizytą w Hydropolis we Wrocławiu –
wycieczka , 17.08. godz. 10.00 (zapisy)
• W spiżarni Bilbo Bagginsa – warsztaty kulinarne, 23.08. godz. 12.00 –
restauracja Magiel Kulinarny, ul Warszawska 5A (zapisy)
• W niesamowitym świecie gier planszowych – turniej gier planszowych ze
Śląskim Klubem Fantastyki, 28.08. godz. 11.00 – Filia nr 2, ul. Gospodarcza
32
• Festyn w kolorze blue, czyli Smerfy zapraszają – finał akcji lato, impreza
plenerowa, 31.08. godz. 11.00 - Filia nr 20, ul. Piłsudskiego 19

Miejski Klub„Maczki”

Miejski Klub
im. Jana Kiepury

Tel. 32 294 81 28

Tel. 32 788 33 60

5.07. godz. 12.00 - turniej petanque
11.07. godz. 15.00 - wakacyjne łamanie głowy turniej dla dzieci i młodzieży
17, 18.07. godz. 11.00 - warsztaty malarskie dla dzieci i młodzieży
26.07. godz. 10.30 - wycieczka rowerowa na Ryszkę
7-10.08. od 10.15 – „Headshot” turniej e-sportowy CS:GO 2v2
11.08. godz. 11.00 - „Zielone zakątki Sosnowca” – rajd zakolami Białej
Przemszy
22.08. godz. 11.00 – „Budowniczy 6.0" konkurs kreatywny Minecraft
24.08. godz. 12.00 - turniej gry w „Loteryjkę” dla dzieci i młodzieży
Zajęcia artystyczne PLAMA - w wakacje w środy od godz. 15.00
W okresie wakacji Miejski Klub „Maczki” czynny jest od pon. do pt. w godz.
10.00-18.00.

28.08. Klub Kiepury, ul. Będzińska 6
10.00 – 11.00: Młodzieżowa Akademia Teatralna (od 7 -11 lat)
11.00 – 12.00: Młodzieżowa Akademia Teatralna (od 12 lat
wzwyż)
12.00 – 13.00: Tuptusie – taniec towarzyski dla dzieci (od 4 - 6 lat)
13.00 – 14.00: taniec towarzyski dla dzieci i młodzież (od 7 lat wzwyż)
14.00 – 15.00: pożegnanie lata z piosenką (od 7 - 11 lat)
15.00 – 16.00: pożegnanie lata z piosenką (od 12 - 18 lat)
29.08. Klub Kiepury, ul. Będzińska 6
10.00 – 11.00: Młodzieżowa Akademia Teatralna (od 7 -11 lat)
11.00 – 12.00: Młodzieżowa Akademia Teatralna (od 12 lat
wzwyż)
12.00 – 13.00: Tuptusie – taniec towarzyski dla dzieci (od 4 - 6 lat)
13.00 – 14.00: taniec towarzyski dla dzieci i młodzież (od 7 lat
wzwyż)
14.00 – 15.00: pożegnanie lata z piosenką (od 7 - 11 lat)
15.00 – 16.00: pożegnanie lata z piosenką (od 12 - 18 lat)
30.08. Klub Kiepury, ul. Będzińska 6
10.00 – 11.00: Młodzieżowa Akademia Teatralna (od 7 -11 lat)
11.00 – 12.00: Młodzieżowa Akademia Teatralna (od 12 lat
wzwyż)
12.00 – 13.00 Tuptusie – taniec towarzyski dla dzieci (od 4 - 6 lat)
13.00 – 14.00: taniec towarzyski dla dzieci i młodzież (od 7 lat
wzwyż)
14.00 – 15.00: pożegnanie lata z piosenką (od 7 - 11 lat)
15.00 – 16.00: pożegnanie lata z piosenką (od 12 - 18 lat)
31.08. Klub Kiepury, ul. Będzińska 6
10.00 – 11.00: Młodzieżowa Akademia Teatralna (od 7 -11 lat)
11.00 – 12.00: Młodzieżowa Akademia Teatralna (od 12 lat
wzwyż)
12.00 – 13.00: Tuptusie – taniec towarzyski dla dzieci (od 4 - 6 lat)
13.00 – 14.00: taniec towarzyski dla dzieci i młodzież (od 7 lat
wzwyż)
14.00 – 15.00: pożegnanie lata z piosenką (od 7 - 11 lat)
15.00 – 16.00: pożegnanie lata z piosenką (od 12 - 18 lat)
Zajęcia są bezpłatne, z wyjątkiem wycieczki rekreacyjnej w dniu
29 czerwca, która kosztuje 20 zł (maksymalny limit 17
uczestników, decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń).

Zamek Sielecki
Tel. 32 266 38 42
Warsztaty plastyczne „Obrazy malowane
marzeniami”, towarzyszące wystawie
twórczości Rafała Olbińskiego dla dzieci od 6
do 10 lat w każdą środę: 5, 12, 19, 26 lipca, 2, 9, 16, 23, 30 sierpnia w godz.
od 12.00 do 14.00. Wstęp wolny. Organizatorzy zapewniają materiały
plastyczne. Wcześniejsze zapisy. Ilość miejsc ograniczona. Szczegółowe
informacje pod numerem tel.: 32/297 90 76.

Pałac Schoena –
Muzeum
Tel. 32 363 45 10
Warsztaty plastyczne dla dzieci „Lato z teatrem”
5.07. godz. 10.00 – kukiełki teatralne
12.07. godz. 10.00 – fragmenty scenografii
19.07. godz. 10.00 – projekty kostiumów
Wstęp wolny
10.08. godz. 18.00 – finisaż wystawy „Ptaszarnia z ulicy Teatralnej”
z udziałem aktorów Teatru Zagłębia
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
TEL. 32 266 34 26
Pływalnia Letnia przy ulicy 3-go Maja 41
Czynna codziennie od 23 czerwca do 3
września 2017 roku w godzinach 9.00 – 19.00
(od poniedziałku do czwartku)
oraz 9.00 – 20.00 (od piątku do niedzieli).
Na terenie obiektu: zespół basenów
kąpielowych, zjeżdżalnia wodna, wieża
do skoków, internet bezprzewodowy,
animatorzy gier i zabaw dziecięcych dla dzieci,
zespół boiskowy, pomieszczenie dla karmiących
matek, wypożyczalnia leżaków.
Nad bezpieczeństwem osób kąpiących czuwać
będą wykwalifikowani ratownicy wodni.
Na terenie Pływalni Letniej odbywać się będą
zajęcia aqua fitness, ZUMBA zgodnie
z grafikiem zamieszczonym na stronie MOSiR
w zakładce Akademii Fitness.
Pływalnia Letnia przy ulicy Wojska
Polskiego 181
Czynna codziennie od 23 czerwca do 3
września 2017 roku w godzinach 9.00 – 19.00
(od poniedziałku do czwartku)
oraz 9.00 – 20.00 (od piątku do niedzieli).
Pływalnia Kryta i Siłownia przy ulicy
Żeromskiego 5
Obiekt czynny codziennie
w godzinach 6.00 – 23.00.
Klimontowskie Centrum Aktywności
Rodzinnej przy ulicy Hubala
Dobrzańskiego 99
Obiekt czynny codziennie
w godzinach 6.00 – 23.00.
Kompleks Rekreacyjno-Sportowy
przy ulicy 3-go Maja 51 (Górka Środulska)
Teren rekreacyjny oraz siłownia na wolnym
powietrzu.
Stadion Lekkoatletyczny im. Stefana Płatka
w Sosnowcu przy alei Mireckiego 4
Boisko do siatkówki plażowej dla młodzieży
i studentów z Sosnowca
w godzinach 9.00 – 20.00 (po wcześniejszym
zgłoszeniu się pod nr tel. 513 478 877).
Kompleks Sportowy przy alei
Mireckiego 31
Boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy
syntetycznej.
Korty tenisowe czynne codziennie od godz. 7.00
do zmroku.
Kompleks Sportowy przy ulicy Orląt
Lwowskich 70
Boiska treningowe trawiaste dla grup
zorganizowanych z pełnoletnim opiekunem
(od poniedziałku do piątku, od godz. 9.00
do zmroku) – wstęp bezpłatny.
Hala sportowa dla grup zorganizowanych
z pełnoletnim opiekunem (od poniedziałku
do piątku, w godz. 9.00 – 15.00),
po wcześniejszym zgłoszeniu u kierownika
obiektu.
Kompleks Piłkarski przy ul. Kresowej 1
Boisko do beach soccera dla grup
zorganizowanych z pełnoletnim opiekunem
(od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00
do 16.00) po wcześniejszym zgłoszeniu
u kierownika obiektu.
Hala Widowiskowo-Sportowa przy ulicy
Żeromskiego 9
Hala sportowa dla grup zorganizowanych
z pełnoletnim opiekunem (od poniedziałku
do piątku w godz. 9.00 – 15.00),
po wcześniejszym zgłoszeniu u kierownika
obiektu.
Hala Widowiskowo-Sportowa przy ulicy
Braci Mieroszewskich 91
Hala sportowa dla grup zorganizowanych
z pełnoletnim opiekunem (od poniedziałku
do piątku w godz. 9.00 – 20.00),
po wcześniejszym zgłoszeniu u kierownika
obiektu.
Hala Sportowa przy ulicy Baczyńskiego 4
Hala sportowa dla grup zorganizowanych
z pełnoletnim opiekunem (od poniedziałku
do piątku w godz. 9.00 – 20.00),
po wcześniejszym zgłoszeniu u kierownika
obiektu.
Skate Park w Parku im. Jacka Kuronia
przy ulicy Jasieńskiego

Skate Park przy ulicy Braci
Mieroszewskich
Skate Park przy ul. Zamkowej
Stadion Piłkarski przy ul. Hubala
Dobrzańskiego 99a
Stadion Piłkarski przy ul. Gałczyńskiego 9
Stadion Piłkarski przy ul. Braci
Mieroszewskich 91
Korty tenisowe przy ul. Szkolnej 4b
Korty tenisowe na terenie Kompleksu
Sportowego przy al. Mireckiego 31
Czynne codziennie od godz. 7.00 do zmroku.
IMPREZY
Turniej Ekstraklasy w piłce nożnej plażowej
1-2 lipca, godz. 9.30.
Kompleks Piłkarski przy ulicy Kresowej 1.
Grand Prix w Siatkówce Plażowej o Puchar
Prezydenta Miasta Sosnowca
1 lipca
15 lipca
29 lipca
12 sierpnia
26 sierpnia– Turniej Zakończenia
Aleja Mireckiego 4 w Sosnowcu – boiska
na terenie stadionu lekkoatletycznego
Ekstremalna Bitwa o Sosnowiec
15 lipca, godz. 9.30
Skate Park w Parku im. Jacka Kuronia przy ulicy
Jasieńskiego
Extreme City
Warsztaty jazdy na rolkach, bmx, deskorolkach,
hulajnogach
2, 9, 16, 23, 30 lipca (co niedzielę
od godziny 11.00 – 14.00)
Skate Park w Parku im. Jacka Kuronia przy ulicy
Jasieńskiego
Półkolonie
Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci,
które są mieszkańcami Sosnowca lub
uczniami sosnowieckich szkół
podstawowych. Opiekę nad nimi sprawować
będą wychowawcy wypoczynku dzieci
w godzinach 7.00-16.00. VIII Turnusów wcześniejsze zapisy.
Zajęcia: nauka wspinaczki, nauka i doskonalenie
techniki pływania, nauka i doskonalenie gry
w tenisa ziemnego, nauka i doskonalenie gry
w piłkę nożną, nauka jazdy na mountainboardzie
i skiboardzie, wrotkach, zajęcia taneczne, zajęcia
plastyczne, jazda konna i inne.
Zasady: dziecko należy przywieźć na miejsce
zbiórki w godz. 7.00-8.00 oraz odebrać
do godz. 16.00 każdego dnia.
Grupy: 12-osobowe.
Koszt 5-dniowego turnusu: 250,00 zł/osoba;
opłata zawiera wyżywienie w postaci
dwudaniowego obiadu, ubezpieczenie NW,
transport.
Miejska Szkoła Pływania
W okresie wakacji zajęcia Miejskiej Szkoły
Pływania odbywać się będą na obiektach:
Pływalnia Kryta przy ulicy Żeromskiego 5,
Klimontowskie Centrum Aktywności Rodzinnej
przy ulicy Hubala Dobrzańskiego 99
Lekcje pływania oraz kursy pływania klienci
indywidualni – prowadzone na bieżąco. Kursy
pływania – zajęcia grupowe:
Terminy zajęć grupowych:
Turnus I: 03.07 – 14.07
Turnus II: 17.07 – 28.07
Turnus III: 31.07 – 11.08
Pływalnia Kryta przy ulicy Żeromskiego 5
Zajęcia prowadzone są od poniedziałku
do piątku w godzinach:
godz. 16.30 – nauka pływania 7-8 lat,
godz. 17.15 – nauka pływania 9-11,
Klimontowskie Centrum Aktywności
Rodzinnej przy ulicy Hubala Dobrzańskiego 99
Zajęcia prowadzone są od poniedziałku
do piątku w godzinach:
godz. 16.00 – nauka pływania 7-8 lat,
godz. 16.45 – nauka pływania 9-11,
Na bieżąco prowadzone są egzaminy na kartę
pływacką. Tel. kontaktowy: 506 808 871
Cennik poszczególnych obiektów na stronie
internetowej www.mosir.sosnowiec.pl.
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ROZRYWKA
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych
w prawym dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które
prosimy przesyłać do 25 lipca pod adres redakcji:
41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11.

WAŻNE TELEFONY
Urząd Miasta:
Centrala (32) 296 06 00
Informacja ogólna

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

(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

Poziomo: 1 – narciarski lub z banku, 5 – obchodzi imieniny
6 stycznia, 8 – jednostka monetarna w Rosji, 9 – ironia,
10 – egzotyczny owoc, 11 – zgrubienie żyły, 12 – ucieczka
z lekcji, 14 – rzadkie imię męskie, 16 – nieodzowne w karetce,
17 – nakrycie głowy, 19 – japońskie wyspy, 21 – materiał na
woalki, 22 – jest najlepszą obroną, 25 – dezodorant o stałej
konsystencji, w podłużnym pojemniku, 28 – atrybut
dyrygenta, 29 – imię perkusisty w zespole The Beatles,
30 – imitacja, 32 – drapieżnik z rodziny kotów, 34 – autor
„Procesu”, 35 – usterka, 36 – huragan, 37 – przysmak konia,
38 – urzędnik w sądzie, 39 – niejedna w parku.

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

Pionowo: 1 – miasto rodzinne Karola Wojtyły, 2 – hiszpańska
wyspa, 3 – imię żeńskie, 4 – rodzaj pomnika, 5 – klaszcze za
pieniądze, 6 – ... mary, 7 – tam obejrzysz wszelkie odmiany
róż, 13 – zapaśnik w starożytnym Rzymie, 15 – rodzaj
sprawowania władzy, 18 – narzędzie do kucia w skale,
20 – ojczyzna Odyseusza, 23 – wyspa w północnozachodniej Europie, 24 – ryba z rodziny śledziowatych,
26 – ciągnik, 27 – identyczny strój służby, obsługi sklepu,
hotelu lub tp., 28 – rodzaj sikorki, 31 – główna strona
monety, medalu, 33 – gruba kromka chleba.

Kryzysowej
(32) 298 93 87

Nagrody ufundowało Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

(32) 266 10 30

Rozwiązanie krzyżówki nr 6 /2017, WIESŁAWA MACIEJAK – A ŻYCIE SIĘ TOCZY

Schronisko dla zwierząt

Nagrody otrzymują: Magdalena Kardas z Sosnowca, Natalia Augustyn z Sosnowca oraz Robert Sarna z Dąbrowy Górniczej.

(32) 293 75 56

UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.

Katarzyna Rapczyńska-Lubieńska

tego było mało, Karolina pozna również narcystycznego Krystiana – prezesa firmy IT,
który zdoła wywrócić jej życie do góry nogami.
Czy uda jej się przetrwać w tym bezwzględnym świecie i zachować posadę sekretarki, czy może zbuntuje się przeciwko systemowi? I czy bez
względu na to, którą ścieżką podąży, to i tak jeden diabeł?
Premiera: 6 lipca 2017 r.

Nicky Pellegrino

Pod włoskim niebem (Wyd. Prószyński i S-ka)
Co wniesie w życie Stelli wakacyjna zamiana domów?
Stella prowadzi bardzo uporządkowane życie – i bardzo to lubi.
Po 25 latach musi jednak stawić czoło nowej rzeczywistości, ponieważ jej szefowa, znana projektanta mody, nagle umiera. Stella zostaje
bez pracy i bez wizji na przyszłość.
Szukając pomysłu, daje się namówić na wakacyjną zamianę domów.
W ten sposób trafia do pięknej starej willi w małym miasteczku na południu Włoch. Wyjeżdża tam na wakacje. Ostatecznie okazuje się, że
te wakacje mają stać się punktem wyjścia do zupełnie nowego życia.

KUPON
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Kulturalne czwartki w kinie„Helios”

Jeden diabeł (Wyd. Prószyński i S-ka)
Nie próbuj nawet zgadywać, co czeka za kolejnym uśmiechem losu.
Karolina Lubczyk – wielbicielka literatury amerykańskiej i orientalnych smaków – ma na koncie tytuł magistra kulturoznawstwa i kilka umów śmieciowych. Pewnego dnia otrzymuje posadę sekretarki
w administracji publicznej. Szybko jednak przekonuje się, że miejsce,
do którego trafiła, jest niewiele lepsze od paszczy lwa. Plotki biurowe
rozchodzą się szybciej niż wewnętrzna poczta, parafka w dzienniku
korespondencyjnym to rzecz święta, a wydziałem tak naprawdę rządzi nie naczelnik, lecz pani Mela – budząca postrach kadrowa. Jakby

✂

Izba Wytrzeźwień

Stella poznaje nowy kraj, jego zwyczaje
i kuchnię. Nawiązuje nowe znajomości
i przy okazji przekonuje się, że nie tylko
ona szuka nowego pomysłu na siebie.
Przez cały czas koresponduje z tajemniczym właścicielem willi, który pozostawił
dla niej specjalny autorski przewodnik po okolicy. Stopniowo stają się
sobie coraz bliżsi, chociaż w ogóle się nie znają.
Premiera: 18 lipca 2017 r.

„Kultura Dostępna” w kinach to akcja kina „Helios”, która rozpoczęła
się w 2015 roku. Co tydzień, w każdy czwartek o godz. 18.00, wyświetlane są polskie filmy w ramach ogólnopolskiego projektu pt. „Kultura
Dostępna”. Projekt umożliwia szerokiej publiczności dostęp do nowych
i docenianych polskich filmów. Głównymi organizatorami projektu są
Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego wraz z całą siecią kin Helios w Polsce. Projekt skierowany jest do wszystkich, którzy kochają polskie filmy i chcieliby zobaczyć
je w rozsądnej cenie. Bilety na seanse w ramach „Kultury Dostępnej”
kosztują jedynie 10 zł. Więcej na: www.kulturadostepna.pl. red
NA DUŻYM EKRANIE
W NAJBLIŻSZYM CZASIE
ZOSTANĄ WYŚWIETLONE:
6 lipca „Szczęście świata”
13 lipca „Sługi Boże”
20 lipca „Wołyń”
27 lipca „Porady na zdrady”
3 sierpnia „Maria SkłodowskaCurie”
10 sierpnia „Nawet nie wiesz jak
bardzo Cię kocham”

17 sierpnia „Amok”
24 sierpnia „Ostatnia rodzina”
31 sierpnia „PolandJa”
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.

Joshua Rubenstein

Ostatnie dni Stalina (Wyd. Prószyński i S-ka)
Jaki wpływ na historię świata miały ostatnie wydarzenia przed śmiercią Stalina?
W sobotni wieczór 28 lutego 1953 r. Stalin podejmował swój „wewnętrzny krąg” na Kremlu, a potem na daczy w podmoskiewskim
Kuncewie. Beria, Bułganin, Chruszczow i Malenkow opuścili go dopiero nad ranem. Stalin był pijany i w wyśmienitym humorze. Następnego dnia ochronę zaniepokoiła cisza panująca w prywatnych pokojach Stalina, jednak nikomu nie wolno było tam wejść bez wezwania.
Gdy w końcu o dziesiątej wieczorem otworzono drzwi pod pretekstem
przekazania Stalinowi urzędowej poczty, znaleziono go nieprzytomnego na podłodze.
Wydarzenia, które poprzedziły śmierć Józefa Stalina, wciąż są
przedmiotem niezliczonych dociekań, podobnie jak zdarzenia, które
18

nastąpiły bezpośrednio po niej i ukształtowały historię świata na kolejnych kilkadziesiąt lat. Książka „Ostatnie dni Stalina”
przedstawia je wszystkie szczegółowo, począwszy od XIX Zjazdu WKP (b) i przygotowań Stalina do kolejnych czystek, aż
do aresztowania Ławrientija Berii, pokazując, jak wielka szansa
na przemiany została wówczas zaprzepaszczona.
Śmierć Stalina tworzyła nową sytuację, zarówno w polityce wewnętrznej Związku Sowieckiego, jak i na arenie międzynarodowej.
Jednak świat, który mógł wreszcie odetchnąć z ulgą, natychmiast powrócił do zimnej wojny.
Premiera: 18 lipca 2017 r.
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ROZRYWKA
LIPIEC - SIERPIEŃ
PRZERWA WAKACYJNA

HOROSKOP

Teatr Zagłębia, ul. Teatralna 4, Sekr. tel./fax 32/266 07 91, centrala 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

Miłosz Gajewski

To już naprawdę koniec?
Od 26 czerwca do 9 lipca w Teatrze Zagłębia
trwają warsztaty „To już koniec?” w ramach
ogólnopolskiego programu „Lato w teatrze”.
Już po raz trzeci Teatr Zagłębia pozyskał
na ich realizację 40 tys. zł z Instytutu Teatralnego. Do udziału zaprosił młodzież w wieku
od 13 do 16 lat.
Dwutygodniowe warsztaty zakończone
będą pokazami spektaklu przygotowanego
przez uczestników z pomocą zaproszonych
ar tystów i pedagogów. Wszyscy wezmą
udział w warsztatach improwizacji, aktorskich, scenograficznych, multimedialnych
i kreatywnego pisania. Ideą projektu jest zabawa teatrem i twórcze wyrażenie siebie.

Inspiracją do tegorocznych warsztatów
były doświadczenia z poprzednich dwóch
edycji „Lata w teatrze”: koniec warsztatów
był dla sporej grupy uczestników problemem.
Dlatego tym razem teatr postanowił wyjść
od uczucia braku zgody na to, że kończy się
coś przyjemnego i przyjrzeć się różnym końcom, jakich możemy doświadczyć, by w bezpiecznych warunkach oswoić lęk przed tym,
co nowe i nieznane.
Pokazy dla publiczności odbędą się 8 i 9
lipca o godz. 17.00. Bezpłatne wejściówki
można zarezerwować w Biurze Obsługi Widzów, tel. 32 266 11 27 / bow@teatrzaglebia.pl. red

Pokazy dla publiczności odbędą się 8 i 9 lipca.

Uczestnicy Uniwersytetu III Wieku wystawili w „Kiepurze” spektakl teatralny „O życiu”

arc Uniwersytet III Wieku

Co to był za debiut…

Seniorzy pokonali tremę i zagrali brawurowo.
NIE BYŁO ŁATWO, ALE UDAŁO SIĘ! 9 CZERWCA
NA SCENIE ENERGETYCZNEGO CENTRUM
KULTURY UCZESTNICY
UNIWERSYTETU III WIEKU ZAGRALI SPEKTAKL,
ZATYTUŁOWANY „O ŻYCIU”. SPEKTAKL
WYREŻYSEROWAŁA AKTORKA, EWA
BRYK-NOWAKOWSKA, KTÓRA OD LAT W ECK
PROWADZI MŁODZIEŻOWĄ AKADEMIĘ
TEATRALNĄ.
Aktorzy-seniorzy, choć mieli tremę, to
poradzili sobie bardzo dobrze, a satysfakcja z osią gnię te go sukce su by ła
ogromna. Próby nad spektaklem ruszyły
reklama

w paździer niku. Wszystko zaczęło się
od te go, że uczest ni cy Uni wer sy tetu III Wieku, działającego przy Uniwersytecie Śląskim, zgłosili się do Młodzieżowej Akademii Teatralnej. – Postanowili śmy spró bować swo ich sił w te atrze.
Michał Góral, dyrektor Energetycznego
Centrum Kultury i pani Ewa Bryk-Nowa kowska wy ra zi li zgo dę i tak roz po częła się nasza przygoda. Próby odbywały się dwa, trzy ra zy w mie sią cu,
a przed samym spektaklem zdecydowanie częściej – opowiada Anna Rozenau,
która zagrała w spektaklu. – Wystawili-

śmy spektakl o życiu i ludziach. Powiedziałabym, że była to taka komedia z życia wzięta, o emocjach, ludziach, ich słabościach. Musieliśmy właściwie wczuć
się w ro lę, wie lu rze czy na uczyć się
w krótkim czasie, ale uważam, że nasza
reżyser świetnie nas przygotowała i chyba nie by ło naj go rzej… – mówi An na Rozenau.
Ak torka Ewa Bryk-Nowa kowska
przedstawiła do wyboru seniorom dwa
scenariusze: jeden o zabarwieniu komediowym i drugi, choć na pozór „lekki”, to
jednak bazujący na trudnych tekstach,
między innymi Juliana Tuwima. – Seniorzy wybrali ten drugi scenariusz i zmierzyli się z tekstem, choć moim zdaniem
powinno być odwrotnie, ale uszanowałam ich wolę. Poradzili sobie bardzo dobrze, jestem z ich pracy dumna – ocenia
Ewa Bryk-Nowakowska. – Pracowaliśmy

DLA PASJONATÓW TEATRU I PRZYSZŁYCH AKTORÓW
Młodzieżowa Akademia Teatralna powstała w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury
w Sosnowcu w 2003 roku. Kierownikiem artystycznym MAT jest Ewa Bryk
Nowakowska, aktorka z wieloletnim stażem scenicznym, wykładowca, reżyser, juror
konkursów i przeglądów teatralnych.
Obecnie w ramach MAT funkcjonuje już sześć zróżnicowanych pod względem
zaawansowania i wieku uczestników grup. Każda z grup spotyka się na zajęciach
teatralnych dwa razy w tygodniu. Uczestnicy szkolą dykcję, analizują i interpretują
teksty, budują rolę i ćwiczą ruch sceniczny. Do MAT można dołączyć we wrześniu,
po pozytywnym wyniku przesłuchania. Najmłodsze grupy zamykają kolejny rok nauki
etiudami, a grupy bardziej zaawansowane przygotowują spektakle teatralne.

KINO
REPERTUAR
KINA HELIOS SOSNOWIEC
30.06.-06.07.2017 r.
FILMOWE PORANKI: WYŁĄCZNIE
W NIEDZIELĘ
„LATO Z BOBEM BUDOWNICZYM CZ. 2”
GODZ. 10: 30
Animacja, b/o, USA, 66min, DUBBING
HELIOS NA SCENIE: WYŁĄCZNIE
W PONIEDZIAŁEK
„ŚWIĘTA JOANNA” GODZ. 18: 30
Spektakl teatralny, od 12lat, Wlk.
Brytania, 183min, napisy
KULTURA DOSTĘPNA: WYŁĄCZNIE
W CZWARTEK
„SZCZĘŚCIE ŚWIATA” GODZ. 18: 00
Dramat, od 15lat, Polska, 98 min,
PREMIERA:
„GRU, DRU I MINIONKI” DUBBING
9: 30*, 11: 45, 13: 15, 14: 00, 16: 15, 17: 30**,
Animacja, b/o, USA, 90min, DUBBING
17: 45***, 18: 30
* wyłącznie w piątek, sobotę i niedzielę
** z wyjątkiem czwartku
*** wyłącznie w czwartek

lipiec 2017 nr 7

w szybkim tempie, bo na przygotowanie
spektaklu mieliśmy zaledwie kilka miesię cy. W Mło dzie żowej Aka de mii Te atralnej organizacja pracy wygląda inaczej. Mamy sześć grup i stopniowo opanowuje my kolej ne umiejęt no ści. Naj pierw są ćwiczenia dykcyjne, emisyjne,
ruch sce nicz ny, za ję cia z re kwi zy tem,
elementami kostiumu, sceny uwalniające
emocje. Tutaj tego wszystkiego brakowało, więc seniorzy musieli w krótkim czasie odnaleźć ten warsztat w sobie. Służyły temu intensywne próby – dodaje.
Seniorzy w dalszym ciągu zamierzają
uczęszczać na zajęcia teatralne oraz występować przed publicznością. – Gramy
spektakl jeszcze dla studentów. Po wakacjach zamierzamy dalej ćwiczyć, a nawet
pozyskać kolejnych członków do naszej
grupy teatralnej – podsumowała Anna Rozenau. SK

„3D GRU, DRU I MINIONKI” DUBBING
11: 00, 15: 30
Animacja, b/o, USA, 90min, DUBBING
FILMY TYGODNIA:
„TRANSFORMERS: OSTATNI RYCERZ”
19: 45*, 20: 00**
Science-Fiction, od 12lat. USA, 150min, napisy
* z wyjątkiem czwartku
** wyłącznie w czwartek
„3D TRANSFORMERS: OSTATNI RYCERZ”
20: 15*, 20: 30**, 20: 45*, 21: 00**
Science-Fiction, od 12lat. USA, 150min, napisy
* z wyjątkiem czwartku
** wyłącznie w czwartek
„TRANSFORMERS: OSTATNI RYCERZ”
DUBBING 10: 00*, 10: 30**, 17: 00
Science-Fiction, od 12lat. USA, 150min,
DUBBING
* wyłącznie w niedzielę
** z wyjątkiem niedzieli
„3D TRANSFORMERS: OSTATNI RYCERZ”
DUBBING 13: 45
Science-Fiction, od 12lat. USA, 150min,
DUBBING
„KRÓL ARTUR” 20: 15*, 20: 30**
Akcja/Fantasy, od 15lat, Wlk.

Brytania/Australia/USA, 126min, napisy
* wyłącznie w czwartek
** z wyjątkiem czwartku
FILMY DLA DZIECI:
„AUTA 3” DUBBING
10: 00*, 12: 30**, 15: 00, 18: 00***
Animacja, b/0, USA, 109min, DUBBING
* z wyjątkiem niedzieli
** z wyjątkiem środy
*** z wyjątkiem poniedziałku i czwartku
„3D AUTA 3” DUBBING 13: 00*
Animacja, b/0, USA, 109min, DUBBING
* wyłącznie w środę
„LATO Z BOBEM BUDOWNICZYM CZ. 2”
10: 00*
Animacja, b/o, USA, 66min, DUBBING
* z wyjątkiem piątku, soboty i niedzieli

Dla naszych Czytelników
przygotowaliśmy pojedyncze
zaproszenia do kina, do odbioru
w naszej redakcji.
Regulamin odbioru nagród
znajduje się na stronie:
www.kuriermiejski.com.pl.

RAK (22.06. – 22.07.) – Po długich
negocjacjach wraz z rodziną wreszcie
dojdziecie do porozumienia w kwestii
tegorocznego wypoczynku. Jedno jest
pewno – będą to wakacje aktywne i nie
będziecie marnować czasu na leżaku.
Samotne raki powinny uważniej
przyglądać się nowym znajomym. Nie bądź
zdesperowana i nie podejmuj żadnych
decyzji pochopnie, bo długo możesz ich
żałować.
LEW (23.07. – 23.08.) –To będą jedne z
najlepszych wakacji w Twoim życiu. Nie
rozleniwiaj się jednak zbytnio, bo powrót
do codziennego życia będzie bolesny. Do
samotnych lwich serc miłość nadejdzie w
najbardziej nieoczekiwanym momencie.
Nie bój się jej! Wakacyjna przygoda, nie
zawsze kończy się z powrotem do domu, a
Twój adorator jest w stanie wiele zrobić, by
znajomość trwała jak najdłużej.
PANNA (24.08. – 22.09.) – Podczas
tegorocznych wakacji uda Ci się zwiedzić
niesamowitą ilość miejsc. Postaraj się
zapamiętać każdą chwilę, bo nie wiadomo,
kiedy ponownie uda Ci się wyrwać z
miasta. Pod koniec sierpnia czeka Cię
niespodziewana wizyta dalszej rodziny. Nie
ulegaj ich prośbom, bo mogą przynieść Ci
same kłopoty.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Postaraj się lepiej
wykorzystywać swój wolny czas. Masz go
aż nadto, a wiecznie coś odkładasz na
później. W przeciwnym razie z wielu
planów będziesz musiał zrezygnować, a
tego wolałbyś uniknąć. Wakacje spędzisz,
tak jak sobie wymarzyłaś, nie martw się
zatem na zapas. Czeka Cię kilka spotkań w
rodzinnym gronie, które tak Ci się
spodobają, że postanowisz urządzać je
regularnie.
SKORPION (23.10. – 21.11.) –Wspaniały
okres dla wszystkich skorpionów!
Zakochani będą spędzać ze swoimi
wybrankami każdy wolny moment i
wspólnie układać plany na przyszłość.
Samotne z kolei czeka masa imprez, na
których będziesz miała okazję poznać wielu
ciekawych ludzi. Nie bój się nowych
pomysłów. Pamiętaj, że lepiej żałować, że
coś się zrobiło, niż że się czegoś nie zrobiło!
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Wakacje
będą doskonałą okazją, by wasza rodzina
się do siebie zbliżyła. Wreszcie będziecie
mieli czas na wspólne spacery i długie
rozmowy. Postaraj się, by od tej chwili
wygospodarować choć jeden weekend w
miesiącu, który będzie tylko dla was. U
samotnych strzelców nie szykują się żadne
życiowe zmiany. Pomyśl nad nową fryzurą,
wakacje to doskonała okazja do
eksperymentów.
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) – Przed
Tobą dwa, naprawdę pracowite miesiące.
Przy dobrej organizacji uda Ci się jednak
wygospodarować trochę czasu dla
najbliższych. Dzięki temu nauczysz się
korzystać z każdej wolnej chwili i nie
będziesz marnować ich na nieistotne
sprawy. Nie odwlekaj dłużej badań
okresowych i zapisz się w końcu na wizytę u
lekarza. Choć czujesz się świetnie, może się
okazać, że nie wszystko jest w porządku.
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Nie czekaj na
wakacyjną propozycję od ukochanego i
sama weź urlop w swoje ręce. Szybko
okaże się, że planowanie masz we krwi i od
teraz to Ty będziesz waszym
przewodnikiem. Odwiedź babcię, jak tylko
znajdziesz na to czas. Bardzo potrzebuje
rozmowy z Tobą. Nie odwlekaj tego, bo
może być za późno.
RYBY (19.02. – 20.03.) – Postaraj się
realizować swoje plany. Szkoda czasu na
rozmyślanie, znacznie lepiej go wykorzystać
na działanie. Jeśli bliscy sugerują Ci, że nie
spełniasz wcześniej danych obietnic, nie
obrażaj się na nich, lecz spróbuj coś z tym
zrobić. Samotne ryby nie będą narzekać na
brak czasu. Ryby w związkach (nawet
krótkich) powinny zastanowić się poważniej
nad wspólną przyszłością ze swoją drugą
połówką.
BARAN (21.03. – 19.04.) – Przestań myśleć
tylko o sobie, a zacznij dostrzegać
problemy bliskich. Drobne kłopoty
finansowe, które spadną na Ciebie z
końcem lipca, nie są tak straszne, jak nagła
choroba Twojej najbliższej przyjaciółki.
Postaraj się wspierać ją duchowo, nieważne
jak skończy się ta historia. Samotnym
baranom los szykuje wiele niespodzianek.
Licz się zarówno z miłymi atrakcjami, jak i
niepowodzeniami.
BYK (20.04. – 22.05.) –Twój partner czuje się
od dłuższego czasu zaniedbany. Postaraj się
zorganizować chociaż jednodniowy wypad
za miasto tylko we dwoje, a od razu wasze
relacje ulegną poprawie. W połowie sierpnia
odezwą się stare problemy z kręgosłupem.
Najprawdopodobniej jednak zamiast wizyty
u lekarza i zastrzyków wystarczy więcej
spacerów.
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Początek
wakacji nie będzie zbyt łaskawy dla Twojej
rodziny. Gdy jednak problemy uda się
rozwiązać, będziecie mogli pozwolić sobie
na krótki urlop pod koniec sierpnia.
Samotne bliźnięta czeka życiowa rewolucja.
Nie bój się, że sprawy przybrały taki szybki
bieg. Czasami długoletnie związki ulegają
rozsypce, a Twoja przypadkowa wakacyjna
znajomość okaże się życiową miłością. red
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