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Sylwia Kosman

Nawet w mieście wakacje nie muszą być
nud ne, ale mo gą stać się praw dzi wą i nie -
za po mnia ną przy go dą. Na wy so ko ści za -
da nia sta nę ły miej skie in sty tu cje kul tu ry
i spor tu, któ re dla dzie cia ków or ga ni zu ją
moc atrak cji. W pla nach zna la zły się m. in.
pół ko lo nie, za ję cia, warsz ta ty, spo tka nia
i wy ciecz ki. Po zo sta je tyl ko nie prze ga pić
oka zji i dać się po rwać do brej za ba wie. 

Te go rocz ne wa ka cje z Miej ską Bi blio te -
ką Pu blicz ną za po wia da ją się fan ta stycz -
nie. Inie jest to prze sa da, po nie waż pod czas
te go la ta w bi blio te ce bę dzie re ali zo wa ny
pro jekt „Li te rac cy wład cy fan ta zji”. Uczest -
ni cy ra zem zbo ha te ra mi swych ulu bio nych
ksią żek fan ta sy i scien ce fic tion, a tak że le -
gend, ba śni i mi tów, bę dą mie li oka zję się
prze ko nać, jak nie zmie rzo najest ludz ka wy -
obraź nia! W każ dym ty go dniu uczest ni cy
ak cji prze nio są się do in nej kra iny ze świa ta
fan ta zji, za miesz ka nej przez nie sa mo wi te
stwo rze nia, wy kre owa ne przez naj lep szych
twór ców pol skiej i za gra nicz nej li te ra tu ry.
Po nad to mło dzi czy tel ni cy w każ dej fi lii
utwo rzą Wa ka cyj ne Klu by FUN ta sty ki. 

– Przez ca łe dwa mie sią ce wa ka cji we
wszyst kich na szych fi liach, w po nie dział -
ki, śro dy i piąt ki, bę dzie my or ga ni zo wać
za ję cia li te rac kie, pla stycz ne, spor to we,
warsz ta ty i wy ciecz ki. Nie za brak nie tak -
że wie lu nie spo dzia nek, kon kur sów i in -
nych atrak cji. Wszyst kie za pla no wa ne im -
pre zy krą żyć bę dą wo kół jed ne go te ma -
tu – fan ta sty ki, po nie waż w tym ro ku bę -
dzie my or ga ni zo wać ak cję, za ty tu ło wa ną
„Li te rac cy wład cy fan ta zji, czy li la to z bi -
blio te ką” – za po wia da Kin ga Ba ra now -
ska -Ja wo rek, spe cja li sta ds. pro mo cji
i mar ke tin gu w MBP w So snow cu. 

Za ję cia nie bę dą od by wa ły się je dy nie
w Bi blio te ce Głów nej ze wzglę du na trwa -
ją cy re mont. To już ko lej ny rok, kie dy so sno -
wiec cy bi blio te ka rze re ali zu ją in ter dy scy pli -
nar ny pro jekt wa ka cyj ny, któ ry jest do fi nan -
so wa ny przez Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie -
dzic twa Na ro do we go w ra mach pro gra mu
„Pro mo cja czy tel nic twa” i jest ad re so wa ny
dodzie ci wwie ku od6 do15 lat. 

Z ko lei warsz ta ty pod na zwą „Ob ra zy
ma lo wa ne ma rze nia mi” bę dą re ali zo wa ne
w So sno wiec kim Cen trum Sztu ki – Zam -
ku Sie lec kim. Warsz ta ty pla stycz ne są
prze zna czo ne dla dzie ci w wie ku od 6 do
10 lat i bę dą się od by wa ły w każ dą śro dę,
czy li 5,12,19,26 lip ca oraz2,9,16,23,30
sierp nia wgodz. od12.00 do14.00. Wstęp
jest wol ny, ale na le ży się wcze śniej za pi sać,
ze wzglę du na to, że licz ba miejsc jest ogra -
ni czo na. DoZam ku Sie lec kie go trze ba ko -
niecz ne zaj rzeć ze wzglę du napre zen to wa -
ną wy sta wę Ra fa ła Ol biń skie go, jed ne go

znaj wy bit niej szych pol skich ar ty stów, któ -
rej wer ni saż od był się 23 czerw ca. Je go
pra ce po win ny ocza ro wać każ de go wi dza
bo gac twem wy obraź ni ar ty sty, któ ra wy da -
je się być nie wy czer pa na. – Mo ty wem
prze wod nim or ga ni zo wa nych warsz ta tów
dla dzie ci bę dzie wła śnie twór czość Ra fa -
ła Ol biń skie go, któ re go pra ce pre zen tu je -
my w Zam ku po raz pierw szy – przy zna je
Ka ro li naSkrzecz kow ska, spe cja li sta ds. or -
ga ni za cji im prez. – Po nad to pre zen tu je my
wy sta wę „So sno wiec ocza mi miesz kań -
ców”, na któ rej zna la zły się fo to gra fie wy -
ko na ne przez na szych so sno wi czan oraz
wy sta wę „115 twa rzy So snow ca na115-le -
cie Mia sta”, wra mach któ rej pre zen tu je my
ar chi wal ne ma te ria ły ob ra zu ją ce dy na -
micz ny roz wój mia sta. Po nad to pod czas
wa ka cji or ga ni zu je my tra dy cyj nie już kon -
cer ty na dzie dziń cu – do da je. 

Warsz ta ty pla stycz ne dla dzie ci or ga ni -
zu je rów nież Pa łac Scho ena – Mu zeum

w So snow cu. Za ję cia pla stycz ne, pod czas
któ rych dzie cia ki bę dą wy ko ny wać ku -
kieł ki te atral ne, ele men ty sce no gra fii czy
ko stiu mów, bę dą od by wa ły się 5, 12 i 19
lip ca w go dzi nach od 10.00
do 12.00. – Warsz ta ty bę dą na wią zy wać
do na szej obec nej wy sta wy, zwią za nej
z ju bi le uszem 120-le cia Te atru Za głę bia,
czy li „Pta szar ni z uli cy Te atral nej”, któ rej
fi ni saż od bę dzie się 10 sierp nia o go dzi -
nie 18 – za po wia da Jo an na Ku nysz, ku -
stosz w Pa ła cu Scho ena – Mu zeum. 

Na nu dę nie po win ni na rze kać uczest ni -
cy, któ rzy zde cy du ją się sko rzy stać z ofer -
ty, przy go to wa nej przez Miej ski Klub
„Macz ki”. In struk to rzy przy go to wa li m.
in. warsz ta ty ma lar skie nie tyl ko dla dzie ci,
ale tak że warsz ta ty ar ty stycz ne dla do ro -
słych, tur niej pe ta nque, tur niej e -spor to wy
CS: Go „He ad shot” 7 oraz kon kurs kre -
atyw ny Mi ne cra fta „Bu dow ni czy 6.0”,
tur niej gry w lo te ryj kę i „wa ka cyj ne ła ma -
nie gło wy”. – W pla nach ma my tak że wy -
ciecz kę ro we ro wą na Rysz kę, rajd za ko la -
mi Bia łej Prze mszy, raj dy pie sze, pod cho -
dy dla dzie ci oraz wy ciecz kę na ba sen
w Bu kow nie – za po wia da Agniesz ka Ko -
ziń ska, dy rek tor ka Miej skie go Klu bu
„Macz ki”. – Za pra sza my rów nież do ko -
rzy sta nia z in fra struk tu ry Klu bu. W go dzi -
nach od 10 do 18 od da je my do dys po zy cji
miesz kań ców pra cow nię kom pu te ro wą
oraz stół do bi lar da, pił ka rzy ków, te ni sa
sto ło we go oraz gry plan szo we. Za chę ca -
my rów nież do ko rzy sta nia z pra cow ni pla -
stycz nej, gdzie pod okiem in struk to ra
moż na roz wi jać swo je ar ty stycz ne pa -
sje – do da je. 

W lip cu i sierp niu za ję cia bę dzie or ga ni -
zo wał tak że Miej ski Dom Kul tu ry „Ka zi -
mierz”. W pla nach są m. in. za ję cia jo gi,

kon kur sy pla stycz ne, roz gryw ki gier plan -
szo wych i pro jek cje ba jek dla dzie ci oraz
warsz ta ty mu zycz ne. Tra dy cyj nie, pod ko -
niec wa ka cji wPar ku im. Jac ka Ku ro nia, od -
bę dzie się26 sierp niaXIFe sti wal Reg gae. 

Od 26 do 30 czerw ca oraz od 28 sierp -
nia do 31 sierp nia po trwa ak cja „La to”
w Miej skim Klu bie im. Ja na Kie pu ry. Za -
ję cia bę dą się od by wać w klu bie przy ul.
Bę dziń skiej 6, a uczest ni cy mo gą li czyć
na wo kal ne warsz ta ty dla dzie ci, za ję cia
w ra mach Mło dzie żo wej Aka de mii Te -
atral nej i na ukę tań ca to wa rzy skie go. 

Im pre zy re kre acyj ne i spor to we, tur nie -
je i roz gryw ki przez ca łe wa ka cje or ga ni -
zu je Miej ski Ośro dek Spor tu i Re kre acji,
któ ry udo stęp nia ką pie li ska i obiek ty spor -
to we oraz tra dy cyj nie or ga ni zu je pół ko lo -
nie, któ re cie szą się wiel ką po pu lar no ścią.

Uczest ni ka mi pół ko lo nii mo gą być
dzie ci, któ re są miesz kań ca mi So snow ca
lub ucznia mi so sno wiec kich szkół pod sta -
wo wych. Opie kę nad ni mi bę dą spra wo -
wać wy cho waw cy w go dzi nach od 7.00
do 16.00. Te go la ta or ga ni zo wa nych jest 8
tur nu sów, z któ rych każ dy trwa pięć dni.
Dzie cia ki bę dą mia ły nie po wta rzal ną oka -
zję, by uczyć się wspi nacz ki, pły wa nia,
gry w te ni sa ziem ne go, pił kę noż ną, jaz dy
na mo un ta in bo ar dzie i ski bo ar dzie czy
wrot kach. Pla no wa ne są tak że za ję cia ta -
necz ne, za ję cia pla stycz ne oraz jaz da kon -
na. Koszt pię cio dnio we go tur nu su wy no -
si 250 zł, a opła ta za wie ra wy ży wie nie
w po sta ci  dwu da nio we go obia du, ubez -
pie cze nie NW i trans port. 

Wię cej in for ma cji na te mat or ga ni zo wa -
nych wy da rzeń moż na zna leźć na stro nach
in ter ne to wych po szcze gól nych in sty tu cji
oraz na stro nie: www.so sno wiec.pl. 
Więcej na str. 17

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. str. 2

Ruszyła akcja „Lato”
Precz z nudą w wakacje! Pora na fantastyczną zabawę i ładowanie akumulatorów 

Eskalator, czyli wakacyjny projekt miasta i radia
Eska, już po raz siódmy zagości w Parku Sieleckim.
Tym razem 4 sierpnia na scenie wystąpią: Kamil
Bednarek, Kaliber 44, DJ Puoteck oraz
Prezes X Prorok. Imprezę poprowadzą znani
i lubiani dziennikarze radia Eska Śląsk, którzy
w ramach akcji Eska Summer City zapewnią
zebranym pod sceną emocje, dobrą zabawę
i ogromną dawkę prezentów i gadżetów,
które przygotowali na ten dzień.
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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. str. 5 str. 15

str. 9

Dzieciaki mogą liczyć na lato pełne atrakcji. 

arc UM w Sosnowcu
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Krzysztof Polaczkiewicz

Przed się bior stwo Ko mu ni ka cji Miej skiej
w So snow cu oraz pol ski pro du cent So la -
ris Bus&Co ach pod pi sa ły 12 czerw ca
umo wę na do sta wę trzech au to bu sów ba -
te ryj nych. Po nad to przed koń cem czerw -
ca po je dzie do So snow ca ostat nia par tia
no wych So la ri sów Urbi no 12, któ re są
czę ścią za mó wie nia na 24 no we So la ri sy
Urbi no 12, speł nia ją ce re stryk cyj ną nor -
mę emi sji spa lin Eu ro 6. W re zul ta cie
licz ba „jam ni ków” wzro śnie w na szym
mie ście do 110 po jaz dów. 

So la ri sy Urbi no 12 elec tric to no wo -
cze sne i nie za wod ne au to bu sy miej skie,
któ re po ru sza ją się po uli cach kil ku dzie -
się ciu eu ro pej skich miast. Do gro na miast
sta wia ją cych na po jaz dy ba te ryj ne do łą -
czył tak że So sno wiec. 

– Po jaz dy te bę dą w peł ni bez e mi syj -
ne, bar dzo ci che, a dzię ki te mu za pew nią
wy so ki kom fort jaz dy, za rów no po dró żu -
ją cym, jak i kie row com. Trzy no we So la -
ri sy Urbi no 12 elec tric bę dą pierw szy mi
au to bu sa mi elek trycz ny mi w So snow cu.
War to do dać, że au to bu sy te jeź dzić bę dą
po uli cach miast Za głę bia okle jo ne ha -
słem „… czy ste nie bo nad Za głę biem!”.
Elek trycz ne So la ri sy przy czy nią się tym

sa mym do ob ni że nia za nie czysz czeń po -
wie trza na te re nie aglo me ra cji – pod kre -
ślał pod czas pod pi sa nia umo wy Ma rek
Pi ku ła, pre zes za rzą du PKM So sno wiec.

Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So -
snow ca, już za po wie dział, że na trzech
„elek try kach” się nie skoń czy. – Bę dzie -
my szu kać środ ków na za kup ko lej nych

no wo cze snych au to bu sów. Wy da je się, że
pój ście w kie run ku roz wią zań elek trycz -
nych w trans por cie to przy szłość. Jest to
je den z ele men tów, któ ry po mo że nam
w wal ce ze smo giem – po wie dział pre zy -
dent.

Ba te ryj ne po jaz dy dla So snow ca wy -
po sa żo ne zo sta ną w sil nik cen tral ny

oraz osprzęt elek trycz ny pol skie go pro -
du cen ta fir my Med com z funk cją od zy -
sku ener gii elek trycz nej pod czas ha mo -
wa nia. – Ba te rie o po jem no ści 200 kWh
ła do wa ne bę dą za po mo cą złą cza plug -
-in ła do war ka mi dwu za kre so wy mi
o mo cy 80 kW i 40 kW. Au to bu sy przy -
sto so wa ne zo sta ną rów nież do wy po sa -
że nia ich w przy szło ści w ła do wa nie
pan to gra fo we, dzię ki cze mu ba te rie bę -
dą mo gły zo stać do ła do wa ne tak że pod -
czas tra sy w mie ście – in for mo wał Zbi -
gniew Pa le ni ca, czło nek za rzą du So la -
ris Bus&Co ach.

Przy jem ną po dróż w każ dych wa -
run kach po go do wych za pew ni w So la -
ri sach wy daj na kli ma ty za cja, któ ra jest
w peł ni zauto ma ty zo wa na, a dzię ki
tem pe ra tu rze mie rzo nej we wnątrz po -
jaz du, zo sta je ona na bie żą co do sto so -
wa na do po trzeb po dró żu ją cych. Ca -
łość oświe tle nia we wnętrz ne go, ze -
wnętrz ne go wy ko na na zo sta nie
w przy ja znej śro do wi sku tech no lo gii
LED. Tak jak po przed nie So la ri sy dla
So snow ca, tak i te, wy po sa żo ne zo sta -
ną w al ko lock, z któ re go kie row ca zo -
bo wią za ny jest sko rzy stać przed uru -
cho mie niem po jaz du. Jest to do dat ko -
we wy po sa że nie zwięk sza ją ce bez pie -

czeń stwo na dro gach. Elek trycz ne So -
la ri sy ja ko pierw sze w So snow cu wy -
po sa żo ne zo sta ną w spe cjal nie ozna ko -
wa ną prze strzeń dla wóz ków in wa lidz -
kich oraz dzie cię cych. 

– No wy So la ris Urbi no 12 elec tric zo -
stał na gro dzo ny ty tu łem „Bus of the
Year 2017”. Do tej po ry So la ris Bus&Co -
ach sprze dał po nad 1500 po jaz dów wy -
po sa żo nych w na pęd elek trycz ny. Na pę -
dza ne ener gią elek trycz ną Urbi no oprócz
Pol ski jeż dżą tak że mię dzy in ny mi w Au -
strii, Cze chach, Fin lan dii, Hisz pa nii,
Niem czech, Nor we gii, Szwe cji i Wło -
szech – do dał Pa le ni ca.

Przy oka zji pod pi sa nia umo wy PKM
za pre zen to wał na pla cu przed Urzę dem
Miej skim w So snow cu kil ka no wych po -
jaz dów ze swo jej flo ty. Po raz pierw szy
zo sta ły po ka za ne hy bry do we au to bu sy
mar ki Vo lvo, a tak że no wy au to bus mar ki
Mer ce des. W su mie w ra mach kon trak tu
so sno wiec ki PKM ku pił 35 au to bu sów
z na pę dem hy bry do wym za kwo tę 72
mln zł. 

Dla po rów na nia, jak na prze strze ni lat
zmie niał się ta bor au to bu so wy w So -
snow cu, miesz kań cy mo gli tak że obej -
rzeć za byt ko we już au to bu sy mar ki Ika -
rus i Jelcz.

Elektryczne autobusy w Sosnowcu

Tram wa je Ślą skie ogło si ły prze targ na prze bu do -
wę in fra struk tu ry tram wa jo wej w So snow cu w cią -
gu ul. Pił sud skie go do dro gi eks pre so wej S86.
W su mie pra ce obej mą od ci nek ok. 2,6 km to ru po -
je dyn cze go.

Prze bu do wą zo sta nie ob ję ty od ci nek to ro wi ska
w cią gu uli cy Pił sud skie go od skrzy żo wa nia z ul. So -
bie skie go do dro gi eks pre so wej S86 z wy łą cze niem
od cin ka to ro wi ska o dłu go ści ok. 257 m wraz z pe ro -

na mi przy stan ko wy mi na skrzy żo wa niu ulic Pił sud -
skie go – Kie ro ciń skiej – Gra bo wej. W su mie do prze -
bu do wy prze wi dzia no ok. 2,6 km to ru po je dyn cze go. 

W ra mach in we sty cji zo sta ną wy ko na ne no we
pod bu do wa, od wod nie nie, oświe tle nie i sieć trak -
cyj na i na wierzch nia to ro wi ska. Za sto so wa na zo -
sta nie kon struk cja z płyt pre fa bry ko wa nych w sys -
te mie szy ny w otu li nie. Prze bu do wą zo sta nie ob -
ję tych sześć przy stan ków. KP

Dwie To yo ty Au ris za ku pio no ze
środ ków wspól nych Po li cji
(z do ta cją z Wo je wódz kie go
Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi -
cach) oraz Urzę du Miej skie go
w So snow cu. Mia sto wy ło ży ło
na każ dy z ra dio wo zów po 35 ty -
się cy zło tych.

War tość każ de go z za ku pio -
nych po jaz dów prze kra cza kwo -
tę 92 tys. zło tych. Do za ku pu
każ de go z nich z wła sne go bu -
dże tu mia sto do ło ży ło po 35 ty -
się cy zło tych. Resz ta środ ków
po cho dzi z fun du szy Po li cji,
któ ra uzy ska ła wspar cie z Wo je -
wódz kie go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod -
nej w Ka to wi cach. Każ dy po -
jazd ma na pęd hy bry do wy. Je -

den z nich zo stał prze ka za ny
do użyt ku po li cjan tom Ko mi sa -
ria tu Po li cji II w So snow cu,

dru gi za si li ta bor Wy dzia łu Ru -
chu Dro go we go KMP w So -
snow cu. KP

Sosnowiec dołączył do grona miast stawiających na elektryczne autobusy. 

Tram wa je Ślą skie prze bu du ją to ry przy Pił sud skie go „Wspólnie dla Sosnowca” ponad podziałami 

Sosnowiecka Policja może pochwalić się dwoma nowymi radiowozami hybrydowymi

Hybrydowe radiowozy dla Policji

Radiowozy kosztowały ponad 180 tys. zł. 
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Krzysztof Polaczkiewicz 

Kon wen cja in au gu ra cyj na, ofi -
cjal nie otwie ra ją ca dzia łal ność
sto wa rzy sze nia „Wspól nie dla
So snow ca”, od by ła się 7 czerw ca
w Sa li Kon cer to wo -Wi do wi sko -
wej „Mu za”. Za ło ży cie la mi sto -
wa rzy sze nia są so sno wiec cy sa -
mo rzą dow cy z róż nych opcji po -
li tycz nych, a zor ga ni zo wa ne spo -
tka nie sta ło się oka zją do przed -
sta wie nia pro gra mu „So sno -
wiec 2020”. Głów ne za ło że nia
pro gra mu za pre zen to wał dzia ła -
ją cy w sto wa rzy sze niu Ma te usz
Ry ka ła, za stęp ca pre zy den ta So -
snow ca.  Z ko lei pre zy dent So -
snow ca i jed no cze śnie pre zes sto -
wa rzy sze nia Ar ka diusz Chę ciń -
ski stwier dził: – Trzy la ta te mu
pod ję li śmy de cy zję, że chce my
zmie nić So sno wiec. Po dzi siej -
szym dniu czu ję jesz cze więk szą
ener gię od lu dzi, któ rzy chcą
prze obra żać mia sto ra zem z na -
mi. Za in au gu ro wa li śmy dzia łal -
ność sto wa rzy sze nia „Wspól nie
dla So snow ca”, któ re jed no cze -
śnie jest czę ścią „Wspól nie dla
Za głę bia”. To nic in ne go jak plat -
for ma po ro zu mie nia sa mo rzą -
dow ców z ca łe go Za głę bia Dą -
brow skie go.

W So snow cu po ja wi li się
tak że sa mo rzą dow cy z in nych
miast, m. in. pre zy dent Pie kar
Ślą skich, Sła wa Umiń ska -Du -
raj oraz przed sta wi cie le Bę dzi -

na i Dą bro wy Gór ni czej. Nie
za bra kło tak że wspar cia sa mo -
rzą dow ców z Woj ko wic i Cze -
la dzi.

– Chce my, aby dzię ki sto wa -
rzy sze niu po li ty ka nie by ła łą -
czo na z sa mo rzą dem. Za mie rza -
my pra co wać wspól nie, po -
nad po dzia ła mi, a już dzi siaj są
z na mi oso by, któ rych po glą dy
nie ko niecz nie są zbież ne, jed nak
łą czy nas jed no – chęć zmian
w So snow cu. Chce my, aby głos
Za głę bia był sły szal ny bar dziej
niż do tych czas, a przede wszyst -
kim, chce my współ pra co wać dla
do bra na sze go re gio nu, a tak że
mia sta. „Wspól nie dla So snow -

ca” to tak że mło dzi lu dzie, któ -
rym So sno wiec nie jest obo jęt ny,
a któ rzy ma ją gło wy peł ne po -
my słów. Wie rzę, że uda ło nam
się stwo rzyć sto wa rzy sze nie,
któ re nie bę dzie ry wa li zo wać
z kim kol wiek, ale bę dzie wspie -
rać i da wać roz wią za nie wie lu
trud nych kwe stii. W So snow cu
już się wie le dzie je, ale
przed na mi na praw dę spo ro
pra cy. Zda je my so bie spra wę
z po trzeb miesz kań ców. Za pra -
szam wszyst kich, któ rym
na ser cu le ży do bro So snow ca
i ca łe go re gio nu, do współ pra cy
i wspól ne go dzia ła nia – pod su -
mo wał pre zy dent. SK

Stowarzyszenie skupia nie tylko samorządówców z różnych
opcji, ale i młodych ludzi, którzy chcą działać na rzecz miasta.  

arc stow
arzyszenie "W

spólnie dla Sosnow
ca" 
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115. rocz ni cę nada nia praw miej skich
świę to wa li za pro sze ni go ście oraz miesz -
kań cy pod czas uro czy stej nad zwy czaj -
nej 49. se sji Ra dy Miej skiej, któ ra od by ła
się 10 czerw ca w Sa li Kon cer to wej
przy Ze spo le Szkół Mu zycz nych w So -
snow cu. 

Prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej, Wil -
helm Zych, po wi tał ser decz nie wszyst kich
go ści, któ rzy licz nie przy by li na uro czy -
stość, w szcze gól no ści przed sta wi cie la
pre zy den ta RP, po słów, se na to rów, kon su li
ho no ro wych, pre zy den tów i sa mo rzą dow -
ców są sied nich miast, przed sta wi cie li
miast part ner skich So snow ca, wyż szych
uczel ni i du cho wień stwa. Na uro czy stość
przy by li m. in. mar sza łek wo je wódz twa
ślą skie go Woj ciech Sa łu ga i wi ce mar sza -
łek wo je wódz twa ślą skie go Sta ni sław Dą -
bro wa oraz Ja cek Maj chrow ski, pre zy dent
Kra ko wa i jed no cze śnie ho no ro wy oby wa -
tel mia sta So snow ca. 

– Cie szę się, że je ste ście dzi siaj z na mi,
by świę to wać 115. rocz ni cę nada nia praw
miej skich. Dzi siej sze spo tka nie to dla nas
wiel kie świę to. Mi ło jest dzie lić się ra do -
ścią z do tych cza so wych do ko nań w tak
sza cow nym gro nie. 115. rocz ni ca nada nia
praw miej skich to oka zja do przy po mnie -

nia hi sto rii i re flek sji nad współ cze snym
je go ob ra zem – za in au gu ro wał prze mó -
wie nia Wil helm Zych, któ ry przy po mniał
o naj waż niej szych wy da rze niach, któ re
kształ to wa ły hi sto rię So snow ca. – Każ dy
z nas ma dwie oj czy zny tę wiel ką: Pol skę,
Fran cję, Sło wa cję Gru zję czy Ukra inę,
z któ rej przy by li goście na dzi siej szą uro -
czy stość i ma łą kra inę po cho dze nia, ro -
dzin ne mia sto, dom. Do do mu po wra ca się
naj chęt niej. A gdy czło wiek go opusz cza,
no si Oj czy znę za wsze w ser cu. Bo wiem
jak pi sał Se ne ka Młod szy: „Oj czy znę ko -
cha się nie dla te go, że jest wiel ka, ale dla -
te go, że wła sna”. Wie lu miesz kań ców na -
sze go mia sta, któ rzy roz je cha li się po kra -
ju i świe cie, z du mą mo gą po wie dzieć:
„Po cho dzę z So snow ca”. Ob cho dzi my
dzi siaj uro dzi ny, więc czas na ży cze nia.
Oby w na szym mie ście speł ni ły się pięk ne
ma rze nia nas wszyst kich, by śmy ży li spo -
koj nie, do stat nio i szczę śli wie. By śmy po -
zo sta wi li ko lej nym po ko le niom na szą ma -
łą Oj czy znę jesz cze pięk niej szą. By śmy
wspól nie spo tka li się na ko lej nych uro dzi -
nach na sze go za cne go gro du – pod su mo -
wał prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej. 

Głos za brał tak że Ar ka diusz Chę ciń ski,
pre zy dent mia sta: – So sno wiec to mia sto,
któ re za wsze łą czy ło. To nie jest ha sło, któ -
re po wsta ło kil ka lat te mu. Świad czy

o tym hi sto ria te go mia sta – mó wił pre zy -
dent, wy li cza jąc zmia ny, któ re za szły
w So snow cu, mie ście, któ re prze szło dłu -
gą i trud ną dro gę, zwłasz cza w ostat nich
la tach. – W cią gu kil ku lat na stą pi ły
ogrom ne prze mia ny, któ re spo wo do wa ły,
że So sno wiec sta je się mia stem no wo cze -
snym i przy ja znym miesz kań com. To mia -
sto wie lu kul tur, gdzie ście ra ły się wpły wy
kul tu ry Ży dów, Ro sjan, Niem ców, któ rzy
two rzy li pod wa li ny pod przy szłe mia sto
i je go wiel kość. Ni gdy na te re nie na sze go
mia sta nie do szło do wa śni, kon flik tów, ni -
gdy miesz ka niec nie sta nął prze ciw ko
miesz kań co wi ja ko wróg. Wczo raj na ko -
la cji, na któ rej spo tka li śmy się  z przy ja -
ciół mi z miast part ner skich, mó wi li śmy,
jak tragiczna jest hi sto ria Eu ro py, jak wie -
le by ło trud nych mo men tów, w któ rej ro -
dzi li się bo ha te ro wie, ale nie ste ty, w tych
cza sach umie ra li lu dzie. So sno wiec też ma
swo ich bo ha te rów, ale za wsze mo że słu -
żyć ja ko przy kład mia sta, któ re po ka zu je,
jak na le ży roz ma wiać, z sza cun kiem się
trak to wać i ze so bą współ pra co wać.
W cza sach, w któ rych ży je my, gdy Pol ska
zo sta ła po dzie lo na na dwa obo zy, gdy
w Eu ro pie do cho dzi do trud nych sy tu acji,
mam na dzie ję, że So sno wiec bę dzie za -
wsze sym bo lem współ pra cy i sza cun ku
dla dru gie go czło wie ka, nie za leż nie od po -

glą dów, ko lo ru skó ry, wy zna wa nej re li gii.
Za wsze moż na ze so bą roz ma wiać i roz wi -
jać pięk ne pro jek ty i na szą ma łą Oj czy -
znę – pod kre ślił pre zy dent, dzię ku jąc
za pra cę sa mo rzą dow com, swo im po -
przed ni kom, a tak że by łym i do tych cza so -
wym rad nym, du chow nym i par la men ta -
rzy stom. – Za głę bie to przy ja ciel wszyst -
kich, bo chcie li śmy za wsze łą czyć, a ni gdy
dzie lić – do dał pre zy dent, przy po mi na jąc
o po wsta niu Me tro po lii Ślą sko -Za głę -
biow skiej. 

Szcze gól ną czę ścią uro czy sto ści by ły
tak że wy róż nie nia nada ne przez Mi ni stra
Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go, czy li
me da le „Za słu żo ny kul tu rze Glo ria Ar tis”
i od zna ki ho no ro we „Za słu żo ny dla Kul -
tu ry Pol skiej”, któ re w imie niu mi ni stra
prze ka za ła po słan ka Ewa Ma lik. Srebr ne
me da le „Za słu żo ny Kul tu rze Glo ria Ar tis”
otrzy ma li Ma rian Ki siel i Bog dan Mi zer -
ski, a brą zo we me da le: Elż bie ta La skie -
wicz i Zbi gniew Le ra czyk. Ho no ro wa od -
zna ka „Za słu żo ny dla Kul tu ry Pol skiej”
zo sta ła przy zna na Kry sty nie Gaw roń skiej.
Ko lej ne od zna ki „Za słu żo ny dla Kul tu ry
Pol skiej” otrzy ma ły Ju sty na Ada mow ska,
An na Ka miń ska, Agniesz ka Py tlik, Syl -
wia Szal wark i Be ata Szym czak. 

Po nad to Te atr Za głę bia zo stał wy róż -
nio ny Zło tą Od zna ką „Za za słu gi dla Wo -

je wódz twa Ślą skie go”. Z ko lei od zna kę
„Za słu żo ny dla Mia sta So snow ca” otrzy -
mał Jan Szot, a po śmiert nie Mar cin Bab -
ko. 

Pre lek cję na te mat hi sto rii mia sta wy -
gło sił prof. Da riusz Na wrot. Nie za bra kło
licz nych prze mó wień za pro szo nych go ści,
gra tu la cji i ser decz nych ży czeń. 

Oprócz nad zwy czaj nej se sji Ra dy Miej -
skiej od by ły się dwie se sje Ra dy Miej -
skiej, 31 ma ja i 22 czerw ca. Pod czas ma -
jo wej se sji, pre zy dent So snow ca otrzy mał
ab so lu to rium za wy ko na nie ubie gło rocz -
ne go bu dże tu. Po za po zna niu się ze spra -
woz da niem fi nan so wym oraz po wy słu -
cha niu opi nii Re gio nal nej Izby Ob ra chun -
ko wej rad ni uzna li, że bu dżet zo stał wy ko -
na ny zgod nie z pla nem i po sta no wi li przy -
znać ab so lu to rium pre zy den to wi mia sta.
Za tą de cy zją za gło so wa ło 15 rad nych,
nikt nie był prze ciw, a 12 rad nych wstrzy -
ma ło się od gło su. – My ślę, że to, co się
dzie je w ostat nich pa ru la tach i zmia ny, ja -
kie za szły w na szym mie ście, są wi docz -
ne dla na szych miesz kań ców go łym
okiem – pod kre ślił Ar ka diusz Chę ciń -
ski. – Ubie gły rok to rok mrów czej pra cy
wszyst kich pra cow ni ków Urzę du Miej -
skie go, w przy go to wa nie te go wszyst kie -
go, co już się dzie je lub wkrót ce za -
cznie – pod su mo wał. 

Sosnowiec – miasto, które łączy 
48., 49. i 50. sesja Rady Miejskiej 

reklama

- Sosnowiec zawsze był i będzie symbolem współpracy i szacunku dla drugiego człowieka, niezależnie od poglądów, koloru skóry czy wyznawanej religii - podkreślał prezydent Arkadiusz Chęciński. 
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Po nad 300 osób świę to wa ło 9
czerw ca ju bi le usz20-le cia Wyż szej
Szko ły Hu ma ni tas w So snow cu.
Wy da rze nie zo sta ło po łą czo ne
z XII Ga lą Kon kur su o Za głę biow -
ską Na gro dę „Hu ma ni tas”, któ ra
wtym ro ku tra fi ła doprof. Hen ry ka
Kuź nia ka, Fun da cji Tim ken oraz
So sno wiec kie go Alar mu Smo go -
we go. Uro czy stość uświet nił wy stęp
zna ko mi te go ni ge ryj skie go mu zy -
ka, KC Nwo koye z ze spo łem.
Wuro czy sto ści wzię li udział przed -
sta wi cie le sa mo rzą dów, in sty tu cji
spo łecz nych, go spo dar czych ikul tu -
ral nych, pra cow ni cy na uko wi i ad -
mi ni stra cyj ni, stu den ci iprzy ja cie le. 

– Wyż sza Szko ła Hu ma ni tas to
uczel nia, w któ rej dy dak ty ka za -
wsze re ali zo wa na jest w życz li wej
wo bec stu den tów at mos fe rze,
wspo sób przy ja zny ipart ner ski. To
uczel nia otwar ta nawszyst ko to, co
waż ne dla mia sta i re gio nu. Pań -
stwa obec ność pod czas dzi siej szej
uro czy sto ści świad czy o tym, że
Wyż sza Szko ła Hu ma ni tas wła ści -
wie re ali zu je swo ją mi sję. Że jest
uczel nią waż ną i po trzeb ną, któ ra
przez 20 lat swo je go ist nie nia do -
cze ka ła się wie lu spraw dzo nych
przy ja ciół, któ rzy są znią dziś – za -

in au gu ro wał uro czy stość dzien ni -
karz ipre zen ter te le wi zyj ny, Ma rek
Czyż, któ ry pro wa dził ga lę. 

Z oka zji ju bi le uszu wła dze
Wyż szej Szko ły Hu ma ni tas po sta -
no wi ły przy znać spe cjal ne wy róż -
nie nia pod na zwą „Laur Hu ma ni -
tas” dla osób i in sty tu cji, któ re
w cią gu 20 lat szcze gól nie mocno
współ pra co wa ły zuczel nią. Me da -
le otrzy ma li przed sta wi cie le ad mi -
ni stra cji pu blicz nej, in sty tu cji go -
spo dar czych, in sty tu cji kul tu ry
ipart ne rzy za gra nicz ni. Wy róż nie -
nia ode bra li: Ar ka diusz Chę ciń ski,
Zbi gniew Sza le niec, Ra fał Adam -
czyk, prof. Jan Kli mek, Ta de usz
Do no cik, An drzej Ma dej, Ka zi -
mierz Gór ski, Mi chał Gó ral, Ilo -
naKanc lerz, Ja nusz Woź niak, Zbi -
gniew Ce bo, prof. dr hab. Pa weł
Chmiel nic ki, Ta de usz Po płon kow -
ski, Mał go rza ta Ma jew ska, Do ro ta
Gro lik, Wil helm Zych, prof. dr
hab. Bo rys Kho lod, prof. Ro bert H.
Paul, insp. mgr Krzysz tof Ju styń -
ski, ppłk. mgr inż. Je rzy Mi rek oraz
An drzej Wilk. Uczel nia przy zna ła
tak że Me dal Ho no ro wy „Laur Hu -
ma ni tas”, któ ry tra fił do prof. Je -
rze go Ko pla, wie lo let nie go rek to ra
Wyż szej Szko ły Hu ma ni tas, obec -
nie spra wu ją ce go god ność Rek to ra
Ho no ro we go WSH.

Szcze gól ne wy róż nie nie otrzy -
mał tak że za ło ży ciel i kanc lerz
WSH, Alek san der Du dek. Zoka zji
ju bi le uszu uczel ni Izba Rze mieśl ni -
cza oraz Ma łej i Śred niej Przed się -
bior czo ści wKa to wi cach przy zna ła
mu Me dal im. Ja na Ki liń skie go. 

Pod czas dru giej czę ści uro czy -
sto ści zo sta ły wrę czo ne Za głę -
biow skie Na gro dy Hu ma ni tas.
Owy róż nie nia w tej edy cji ubie ga li
się: w ka te go rii ho no ro wej – prof.
Hen ryk Kuź niak, Mar ta Pu da, Ka -
ta rzy na Wa lo tek -Ściań ska, Ja ni -
na Bar ba ra So ko łow ska, Ro bert

Garst ka, Ga briel Gietz ky, Bar ba ra
i Pa weł Ba du ro wie, prof. Da riusz
Na wrot; w ka te go rii pro mo cyj -
nej – Gim na zjum nr 3 im. Pol skiej
Ma cie rzy Szkol nej wCze la dzi, Za -
głę biow ski Alarm Smo go wy, Mu -
zeum Sa turn – Ga le ria Sztu ki
Współ cze snej „Elek trow nia”,
MKS MOS Pło mień So sno wiec,
Miej ska i Po wia to wa Bi blio te ka
Pu blicz na im. Ste fa na Że rom skie -
go w Bę dzi nie, Gru pa Ju raj ska
Gór skie go Ochot ni cze go Po go to -
wia Ra tun ko we go, Sto wa rzy sze nie
Brac two Ry cer skie Zam ku Bę dzin,

Cen trum Ak tyw no ści Oby wa tel -
skiej wDą bro wie Gór ni czej; wka -
te go rii go spo dar czej – A to do bre!,
Fun da cja Tim ken, Re gio nal na Izba
Go spo dar cza w Ka to wi cach, Tau -
ron Pol ska Ener gia S.A., Wa der -
-Woź niak, Pod stre fa So sno wiec ko -
-Dą brow ska Ka to wic kiej Spe cjal -
nej Stre fy Eko no micz nej.

De cy zją Wy so kiej Ka pi tu ły na -
gro dą pro mo cyj ną zo stał uho no ro -
wa ny Za głę biow ski Alarm Smo go -
wy – od dol na ini cja ty wa miesz kań -
ców So snow ca, któ rej ce lem jest
zwró ce nie uwa gi na pro blem moc -
no za nie czysz czo ne go po wie trza
i wal ka ze smo giem. Na gro da go -
spo dar cza tra fi ła do Fun da cji Tim -
ken, któ ra od lat wspie ra mia sto So -
sno wiec, prze ka zu jąc znacz ne fun -
du sze, w su mie już po nad mi lion
do la rów, na re ali za cję pro jek tów
pro spo łecz nych i proz dro wot -
nych. – Bar dzo się cie szę, że zo sta li -
śmy wy róż nie ni tak pre sti żo wą na -
gro dą. To, że mo że my wspie rać
wspa nia łych lu dzi, któ rzy re ali zu ją
fan ta stycz ne pro jek ty, to suk ces nas
wszyst kich. Bar dzo mi mi ło, że pra -
cu jąc dla fir my Tim ken iwspie ra jąc
rów no cze śnie fun da cję, mo że my
ro bić tak cie ka we rze czy dla mia sta
i je go miesz kań ców – pod kre ślił
Ka zi mierz Ły dek, wi ce pre zes spół -

ki Tim ken. Zko lei na gro da ho no ro -
wa zo sta ła przy zna na prof. Hen ry -
ko wi Kuź nia ko wi. Prof. Kuź niak
skom po no wał mu zy kę do kil ku set
fil mów fa bu lar nych, do ku men tal -
nych i spek ta kli te atral nych. 

Prof. Mi chał Kacz mar czyk, rek -
tor uczel ni, mó wił m. in. o mi sji
uczel ni i ro li na uki. – „Jesz cze ni -
gdy na uka nie by ła tak istot nym
klu czem do prze trwa nia” po wie -
dział kil ka lat te mu ame ry kań ski
pre zy dent Ba rack Oba ma. Ale my
wie dzie li śmy to już 20 lat te mu,
kie dy po wsta wa ła Wyż sza Szko ła
Hu ma ni tas. Wie dział to kanc lerz,
wie dział to rek tor Je rzy Ko pel, że
na uka jest klu czem do suk ce su nie
tyl ko dla ab sol wen tów, ale tak że
dla re gio nu. Kanc lerz i rek tor wie -
dzie li coś jesz cze – że uczel nia mu -
si być miej scem nie tyl ko przy ja -
znym, ale tak że wy jąt ko wym
w wy mia rze spo łecz nym, in ter -
per so nal nym, kul tu ro wym. Mu si
być miej scem, w któ rym chce się
być. Po tych 20 la tach mo gę po -
wie dzieć, że to prze ko na nie, któ re
le ża ło u pod staw za ło że nia tej
uczel ni, wy ni ka ją ce z obec nej
w na zwie idei „hu ma ni tas”, uda ło
się w peł ni zre ali zo wać, z cze go
je ste śmy dum ni – stwier dził prof.
Kacz mar czyk. 

Wielki jubileusz uczelni
Znamy laureatów tegorocznej Zagłębiowskiej Nagrody „Humanitas”

Prof. Michał Kaczmarczyk, rektor WSH, mówił m.in. o misji
i roli nauki. 

100 ksią żek, 500 e -bo oków, 10 czyt ni ków e -bo ok
wraz z in te rak tyw nym ką ci kiem czy tel ni czym tra fi -
ło dziś do so sno wiec kie go „Elek tro ni ka”. Wszyst ko
w ra mach Kin dlo te ki Ama zon, fir my, któ ra nie ba -
wem roz pocz nie dzia łal ność w So snow cu. Cen trum
Lo gi stycz ne przy ul. In we sty cyj nej ma być otwar te
już je sie nią.

Kin dlo te ka to pro gram opar ty na współ pra cy
z pla ców ka mi w spo łecz no ściach, w po bli żu któ rych
swo je sie dzi by w Pol sce ma Ama zon. Pa pie ro we
i elek tro nicz ne książ ki, a tak że czyt ni ki e -bo oków
tra fią do szkół i bi blio tek w wy bra nych czę ściach
kra ju w ra mach pro gra mu wspie ra nia czy tel nic -
twa. – W So snow cu na sza fir ma nie ba wem roz pocz -
nie swo ją dzia łal ność, ale my już te raz chce my być
obec ni w świa do mo ści miesz kań ców. „Elek tro nik”
to pierw sza ze szkół, któ rej prze ka za li śmy książ ki
i czyt ni ki. W przy szłym ro ku szkol nym ob da ru je my
ko lej ne szko ły – pod kre śla ją przed sta wi cie le fir my
Ama zon.

Wy bór po zy cji był kon sul to wa ny z przed sta wi -
cie la mi szko ły. – Tra fi ło do nas spo ro ksią żek bran -

żo wych, za każ dą ser decz nie dzię ku je my. Osob -
na spra wa to czyt ni ki. Ja ko szko ła in for ma tycz na je -
ste śmy otwar ci na wszel kie in no wa cje, stąd bar dzo
cie szy nas fakt, że te raz ucznio wie tak że z ta kiej for -
my czy tel nic twa bę dą mo gli ko rzy stać – po wie dział
dy rek tor so sno wiec kie go „Elek tro ni ka”, Krzysz tof
Będ kow ski.

Ama zon wy star to wał z Kin dlo te ką w 2015 r. We -
dług po my sło daw ców pro gra mu, w bio rą cych w nim
udział pla ców kach, czy tel nic two wzro sło śred nio
o 20 proc.

– Cie szy my się za rów no z obec no ści fir my
Ama zon w na szym mie ście, któ ra już nie dłu go za -
in au gu ru je swo ją dzia łal ność, jak rów nież z bar -
dzo faj nej ini cja ty wy wspie ra nia czy tel nic twa
wśród mło dzie ży. Do sko na le wie my, że trze ba iść
z du chem cza su, stąd na sze dzia ła nia, m. in. re -
mont bi blio te ki, gdzie stwo rzy my roz bu do wa ny
dział mul ti me diów. Raz jesz cze sło wa uzna nia dla
władz fir my za wspar cie – po dzię ko wał przed sta -
wi cie lom Ama zon pre zy dent So snow ca, Ar ka -
diusz Chę ciń ski. KP

„Elek tro nik” z książ ka mi i e -bo oka mi od Ama zon

Uczniowie „Elektronika” nie kryli radości z otrzymanych książek i czytników. 

Bartosz Kow
al/LatającyKow

al.pl
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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.

Ucznio wie so sno wiec kich szkół i przed szko li ry wa li zo wa li w kon -
kur sie zbiór ki zu ży tych ba te rii i ma ku la tu ry. Po raz dru gi zwy cięz cą
w obu ka te go riach zo sta ło Gim na zjum nr 3 w ZSO nr 10 im. Cze sła -
wa Mi ło sza i tym sa mym obro ni ło ubie gło rocz ny ty tuł So sno wiec -
kie go Li de ra Eko lo gii. Pu char pre zy den ta mia sta oraz na gro dę 10 tys.
zło tych tra fi po now nie do gim na zjum z Ju liu sza.

Z ko lei w ry wa li za cji przed szko la ków zwy cię ży ło Przed szko le
Miej skie Nr 2 w So snow cu, ul. Szpa ków 14A, z wy ni kiem 2,224 kg
ba te rii w prze li cze niu na 1 przed szko la ka. Wszyst kim zwy cięz com
gra tu lu je my! red

Gim na zjum nr 3 obro ni ło ty tuł So sno wiec kie go Li de ra Eko lo gii!

Eko lo gicz na ry wa li za cja 
za koń czo na

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

reklama
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MIASTO

Syl wia Ko sman

Za koń czył się ko lej ny etap bu do wy ogro du
po li sen so rycz ne go w Par ku Har cer skim
przy uli cy Ostro gór skiej.  Po wstał nie zwy -
kły świat, po nie waż uda ło się stwo rzyć
spój ny sys tem edu ka cji, opie ki, wspar cia
i re ha bi li ta cji dla osób z nie peł no spraw no -
ścią in te lek tu al ną i sprzę że nia mi win te gra -
cji ze śro do wi skiem. Bra ku je je dy nie ma -
łych cha tek hob bi tów, ale nie wy klu czo ne,
że i one w przy szło ścią sta ną się czę ścią te -
go ogro du. 

– Za koń czy li śmy trze ci etap bu do wy,
w cza sie któ re go po wstał sad owo co wy,
per go la, ro za rium, si łow nia, 12-me tro wa
al ta na oraz park psiej ak tyw no ści.
W ogro dzie są tak że umiesz czo ne prze -
strze nie ak ty wi za cji, re ha bi li ta cji i za ba -
wy dla dzie ci młod szych, star szych oraz
si łow nia dla se nio rów, któ ra cie szy się
wiel kim za in te re so wa niem  – opi su je Iwo -

na Du rek, dyrektorka Ze spo łu Szkół Spe -
cjal nych nr 4.  

Sad owo co wy li czy po nad 60 drzew,
a w nim znaj du ją się sta re ga tun ki ja bło ni,
grusz, śliw i wi śni. W par ku psiej ak tyw -
no ści dla każ de go psa stwo rzo no bez -
piecz ną prze strzeń do tre nin gu i za ba wy.
Z ko lei 12-me tro wa al ta na już cie szy oczy
pięk ny mi od mia na mi róż. Ży cie w ogro -
dzie to czy się w okre ślo nym ryt mie. Ran -
ka mi spę dza ją w nim czas ucznio wie oko -
licz nych szkół i przed szko li, a po po łu dniu
przy by wa ją ca łe ro dzi ny z dzieć mi, ma lu -
chy, nie co star si i se nio rzy. Na te re nie
ogro du zna la zło się miej sce nie tyl ko dla
psów, ale i ko ni, dla któ rych stwo rzo no
pa dok. 

Nie zwy kły ogród po li sen so rycz ny po -
wsta je odkil ku lat icie szy się co raz więk szą
po pu lar no ścią miesz kań ców. Wpierw szym
eta pie prac po wstał plac za baw dla ma lu -
chów. Wko lej nym zbu do wa no m. in. wie żę

li no wą, ko ło szu mią cych traw oraz tzw.
ścież ki utrud nień, na któ rych dzie ci po ru -
sza ją ce się nawóz kach, mo gą ćwi czyć jaz dę

i tre no wać mię śnie rąk. Nie za wie dli tak że
spo łecz ni cy z Klu bu Ga ja, któ rzy po sa dzi li
in ten syw nie pach ną ce ro śli ny, m. in. wi śnie

ja poń skie Ama no ga wa igłóg po rzecz ko wy,
któ re stwo rzy ły „wę cho wi sko”, sty mu lu ją -
ce u nie peł no spraw nych zmysł wę chu.
Nad ca łym par kiem gó ru je im po nu ją ca
czer wo nako new ka, któ ra sta ła się ma ga zy -
nem dla sprzę tu ogrod ni cze go. – Li czę, że
ostat nim ak cen tem ogro du bę dzie bu do wa
dom ków hob bi tów lub skrza tów, czy li pra -
cow ni, w któ rych bę dzie pro wa dzo na te ra -
pia – pod su mo wa ła Iwo naDu rek.

– Bu do wa te go ogro du to wdu żej mie rze
za słu ga Iwo ny Du rek, pa ni dy rek tor ZSS
nr 4. Wło ży ła w ten pro jekt ma sę ener gii
i za an ga żo wa nia, za co jej ser decz nie dzię -
ku ję. To pięk ne miej sce, ja kie go za zdrosz -
czą nam in ne mia sta. Ogród jest ogro dzo ny,
ale do stęp ny dla wszyst kich miesz kań ców.
Za dba li śmy tak że o to, by był ob ję ty mo ni -
to rin giem – stwier dził Ar ka diusz Chę ciń ski,
pre zy dent So snow ca. 

Bu do wa ogro du kosz to wa ła po nad
3 mln zł.

Magiczny ogród zaprasza
Ogród polisensoryczny w nowej odsłonie

W URZĘDZIE MIEJSKIM PODPISANO
UMOWĘ, DOTYCZĄCĄ PRZEBUDOWY
KOLEJNEJ ULICY W CENTRUM
SOSNOWCA. 

TKS Spół ka z o.o. pod pi sa ła 13
czerw ca umo wę na prze bu do wę
uli cy Mo drze jow skiej od skrzy -
żo wa nia z uli cą Ko ściel ną
do skrzy żo wa nia z War szaw -
ską. – To dla nas bar dzo waż na in -
we sty cja. Uli ca Mo drze jow ska
stra ci ła swo ją re no mę i cha rak ter.
Li czy my, że po za koń cze niu prac
to się zmie ni – mó wi pierw szy
za stęp ca pre zy den ta,  Ma te usz
Ry ka ła.

Zgod nie z za po wie dzia mi fir -
my, pra ce ru szą na po cząt ku lip ca.
Za nim jed nak się roz pocz ną, od -

bę dzie się spo tka nie z na jem ca mi
lo ka li przy uli cy Mo drze jow skiej.
Na uli cy wy mie nio na zo sta nie na -
wierzch nia, po ja wi się ma ła ar chi -
tek tu ra oraz no we oświe tle nie. Po -
ja wi się tak że od wod nie nie.

Pra ce ma ją po trwać do koń ca
grud nia 2017 ro ku. Rów no le gle
spół ka Tau ron Cie pło zbu du je
w cen trum mia sta cie pło ciąg.

To nie ko niec do brych wia do -
mo ści. Pod pi sa na zo sta ła  tak -
że umo wa na opra co wa nie do ku -
men ta cji pro jek to wej do ty czą cej
roz bu do wy i prze bu do wy DK -94
w So snow cu – Etap I Roz bu do wa
skrzy żo wa nia DK -94 z ul. Dłu go -
sza oraz umo wa na roz bu do wę ul.
Po łu dnio wej wraz z ul. Szy ma -
now skie go. KP

W ostat nią nie dzie lę czerw ca
w Par ku Sie lec kim od by ła się po -
now nie im pre za ple ne ro wa „Czas
na pik nik”. To atrak cyj na ofer ta
spę dze nia nie dzie li naświe żym po -
wie trzu, skie ro wa na do miesz kań -
ców So snow ca i oko lic. Po raz
pierw szy im pre za od by ła się
w 2015 ro ku i przy cią gnę ła wów -
czas doPar ku Sie lec kie go praw dzi -
we tłu my. „Czas na pik nik” to do -
bre śnia da nie, mi le spę dzo ny czas
i za ku py na świe żym po wie trzu.–
Wra ca my dospraw dzo nej for mu ły.
W każ dą nie dzie lę, od 25 czerw ca
do3 wrze śnia, bę dzie my się spo ty -
ka li w Par ku Sie lec kim, tuż obok
ogro du jor da now skie go. „Czas
na pik nik” po trwa od godz. 9.30

do 14.00 – mó wi Mi chał Mer cik,
na czel nik Wy dzia łu Roz wo ju
i Pro mo cji Mia sta. 

W par ku nie za brak nie lo kal -
nych sma ko ły ków, pro duk tów
zdro wej żyw no ści, smacz nych po -
traw, moc nej ka wy, jak i wy god -
nych le ża ków.  

Nie za brak nie tak że atrak cji dla
naj młod szych. – Idea, ja ka nam
przy świe ca, to chęć po łą cze nia kre -
atyw ne go spę dza nia cza su zdzieć -
mi na ze wnątrz. Przy go to wu je my
cie ka we warsz ta ty, w któ rych
udział mo gą wziąć dzie ci wraz
z ro dzi ca mi. Oczy wi ście, wy staw -
cy przy go tu ją też pysz ne je dze -
nie – wy ja śnia Mar ta Sza fra niec,
jed na z or ga ni za to rek pik ni ku.  SK

Umowa na przebudowę ulicy
Modrzejowskiej podpisana

„Czas na piknik” już w Parku Sieleckim Kolejne inwestycje przed nami 

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. 

Z te go po wo du ru szy ła co rocz -
na ak cja Ca ri tas Die ce zji So sno -
wiec kiej pod ha słem „Po da ruj tor -
ni ster”. Ce lem kam pa nii jest po -
zy ska nie fun du szy na za kup jak
naj więk szej ilo ści ple ca ków, któ -
re bę dą prze ka za ne dzie ciom
z ubo gich ro dzin. Ak cja po trwa
do koń ca sierp nia. Part ne rem ak -

cji w tym ro ku w tym ro ku jest
fir ma Se mi Li ne. 

Koszt jed ne go ple ca ka to tyl -
ko 20 zł. Za ku pio ne tor ni stry tra -
fią do Pa ra fial nych Ze spo łów Ca -
ri tas, któ re pro wa dzić bę dą II etap

ak cji – „Tor ni ster Pe łen Uśmie -
chów”, zbie ra jąc przy bo ry szkol -
ne, aby wy peł nić ple ca ki po brze -
gi. Na stęp nie z po mo cą pe da go -
gów szkol nych po da ru ją peł ne
ple ca ki naj bar dziej po trze bu ją -

cym dzie ciom. Do dzie ci tra fią
w peł ni wy po sa żo ne tor ni stry.
Dziew czyn ki do sta ną in ne ple ca -
ki niż chłop cy, a ich za war tość
bę dzie się róż nić w za leż no ści
od wie ku dziec ka. 

Kam pa nia „Po da ruj tor ni ster”
wpi su je się w ogól no pol ską kam -
pa nię „Tor ni ster pe łen uśmie -
chów”, or ga ni zo wa ną przez Ca ri -
tas w ca łej Pol sce. Szcze gó ło we
in for ma cje znaj du ją się na stro nie:
www.po da ruj tor ni ster.pl. Znaj -
dzie my tam też licz nik, dzię ki któ -
re mu wia do mo jest, na ile ple ca -
ków prze ka za no już fun du sze.
Ak cję moż na rów nież wspo móc,
wpła ca jąc do wol ną kwo tę na kon -
to Ca ri tas Die ce zji So sno wiec -
kiej: 25 2490 0005 0000 4520 445
9 1536 z do pi skiem: Tor ni ster. red

Ru szy ła ak cja „Po da ruj tor ni ster”

Celem kampanii jest pozyskanie funduszy na zakup jak
największej liczby plecaków. 

Pikniki będą odbywać się w każdą niedzielę do 3 września. 

W ra mach kon ty nu acji cy klu
„Po znaj my się” na ła mach „Ku -
rie ra Miej skie go” chce my pań -
stwu przy bli żyć Re jon Ob słu gi
Wspól not nr 2. Mie ści się on
w dziel ni cy Po goń przy uli cy
Nie pod le gło ści 8 i usy tu owa ny
jest w sa mym cen trum osie dla,
co uła twia szyb ki do stęp do nie -
go na szym klien tom. W ostat -
nim cza sie w ce lu po pra wy ja -
ko ści ob słu gi klien tów po miesz -
cze nia ROW nr 2 zo sta ły wy re -
mon to wa ne. 

Bu dyn ki, któ re znaj du ją się
pod opie ką te go Re jo nu, zo sta ły
wy bu do wa ne w la tach 50. i 60.
po przed nie go wie ku i cha rak te -
ry zu ją się ni ską za bu do wą.
Obec nie w tym Re jo nie na sza
spół ka za rzą dza 57 bu dyn ka mi.
Pra cow ni cy MZBM – TBS sp.
z o. o, zaj mu ją cy się ad mi ni stra -

cją bu dyn ków, po sia da ją wie lo -
let nie do świad cze nie nie zbęd ne
w do brej ob słu dze wspól not
miesz ka nio wych. Cha rak te ry -
stycz ne jest to, że po wie rzo ny mi
so bie bu dyn ka mi ad mi ni stru ją
już od kil ku na stu lat, więc zna ją
pro ble my i bo lącz ki wspól not,
co po zwa la im szyb ko re ago wać
na zgła sza ne kwe stie. Po nad to
dzię ki szko le niom pra cow ni cy
ca ły czas pod no szą swo je kwa li -
fi ka cje, aby dzię ki roz wo jo wi
swo ich kom pe ten cji jak naj bar -
dziej kom plek so wo ob słu gi wać
klien tów. 

W tej chwi li jed ną z waż niej -
szych kwe stii, któ ry mi zaj mu je
się ROW nr 2, jest pod ję cie
dzia łań w ce lu pod łą cze nia bu -
dyn ków z dziel ni cy Po goń
do sie ci cen tral ne go ogrze wa -
nia, m. in. przy uli cach Nie pod -
le gło ści i Mi rec kie go. W la tach
po przed nich do sie ci zo sta ło
pod łą czo nych już kil ka bu dyn -
ków. Obec ne dzia ła nia to kon -
ty nu acja wcze śniej roz po czę -
tych prac. 

Oko ło 75 pro cent bu dyn ków,
za rzą dza nych przez MZBM –
TBS sp. z o.o. w tej dziel ni cy,
jest po ter mo mo der ni za cji.
W tym ro ku bę dą re ali zo wa ne
jesz cze trzy ter mo mo der ni za cje
bu dyn ków, a w la tach na stęp -
nych pla no wa ne jest prze pro wa -
dze nie ko lej nych pię ciu. 

W wie lu bu dyn kach za rzą -
dza nych przez na szą spół kę
w ostat nim cza sie do pro wa dzo -
no świa tło wo do wą in sta la cję te -
le tech nicz ną, po zwa la ją cą na -
szym miesz kań com po pra wić
kom fort ko rzy sta nia m.in.
z szyb kie go in ter ne tu.

Pra cow ni cy Re jo nu Ob słu gi
Wspól not nr 2 wzię li ak tyw ny
udział w pro mo wa niu jed ne go
z pro jek tów w Bu dże cie Oby -
wa tel skim na sze go mia sta.
Dzia ła nia te do pro wa dzi ły
do te go, że przy uli cy Pa trio tów
zo sta nie utwo rzo ny skwer. Ak -
tu al nie pra cow ni cy Re jo nu pro -
wa dzą dzia ła nia, ma ją ce na ce lu
po pra wę in fra struk tu ry wo kół
bu dyn ków, przez m. in. za go -

spo da ro wa nie miejsc zie lo nych
oraz po wsta nie no wych miejsc
par kin go wych. 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
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W ogrodzie polisensorycznym powstał m.in. park psiej aktywności. 
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Jo an na Bi niec ka, spe cja li sta
ds. ko mu ni ka cji spo łecz nej i edu ka cji

W ra mach pre wen cji ren to wej ZUS re ali zu je pro gram re -
ha bi li ta cji lecz ni czej. Je go ce lem jest przy wró ce nie zdol -
no ści do pra cy oso bom, któ re w na stęp stwie cho ro by,
ura zu lub wy pad ku są za gro żo ne dłu go trwa łą nie zdol no -
ścią do pra cy, a jed no cze śnie ro ku ją od zy ska nie tej zdol -
no ści.
Aby otrzy mać skie ro wa nie do ośrod ka re ha bi li ta cyj ne go,
na le ży po sia dać orze cze nie wy da ne przez le ka rza orzecz -
ni ka ZUS o po trze bie re ha bi li ta cji. 
Orze cze nie mo że być wy da ne na wnio sek le ka rza pro wa -
dzą ce go le cze nie al bo pod czas kon tro li pra wi dło wo ści
orze ka nia o cza so wej nie zdol no ści do pra cy oraz wy sta -
wia nia za świad czeń le kar skich. Mo że być wy da ne rów -
nież przy usta la niu upraw nień do świad cze nia re ha bi li ta -
cyj ne go lub pod czas orze ka nia o nie zdol no ści do pra cy
dla ce lów ren to wych.
Re ha bi li ta cja lecz ni cza w ra mach pre wen cji ren to wej mo -
że być pro wa dzo na w sys te mie sta cjo nar nym lub am bu -
la to ryj nym – w za leż no ści od ro dza ju scho rze nia. Po ni żej
za miesz cza my li stę ośrod ków re ha bi li ta cyj nych, do któ -
rych kie ru je swo ich klien tów wy dział orzecz nic twa le kar -
skie go i pre wen cji Od dzia łu ZUS w So snow cu. Re ali zu ją
one pro gram re ha bi li ta cji lecz ni czej w sys te mie sta cjo -
nar nym. 
• Ośrod ki re ali zu ją ce pro gram re ha bi li ta cji lecz ni czej
w scho rze niach na rzą du gło su:
Cie cho ci nek, Je le nia Gó ra, Po la ni ca, Świe ra dów Zdrój. 
• Ośrod ki re ali zu ją ce pro gram re ha bi li ta cji lecz ni czej
w scho rze niach na rzą du ru chu:

Iwo nicz Zdrój, Je le nia Gó ra, Kry ni ca Zdrój, Lą dek Zdrój,
Mu szy na, Po lań czyk, Ry ma nów Zdrój, Szczaw no Zdrój,
Świe ra dów Zdrój, Ustroń, Wy so wa Zdrój. 
• Ośrod ki re ali zu ją ce pro gram re ha bi li ta cji lecz ni czej
w scho rze niach ukła du krą że nia: Ku do wa Zdrój, Rab ka
Zdrój, Ry ma nów Zdrój, Ustroń.
• Ośrod ki re ali zu ją ce pro gram re ha bi li ta cji lecz ni czej
w scho rze niach on ko lo gicz nych po le cze niu no wo two ru
gru czo łu pier sio we go: Po la ni ca Zdrój, Ry ma nów Zdrój,
Go ścim.
• Ośrod ki re ali zu ją ce pro gram re ha bi li ta cji lecz ni czej
w scho rze niach psy cho so ma tycz nych: Je le nia Gó ra, Kry -
ni ca Zdrój, Ustroń, Wy so wa Zdrój. 
• Ośrod ki re ali zu ją ce pro gram re ha bi li ta cji lecz ni czej
w scho rze niach ukła du od de cho we go: Ustroń, Wy so wa
Zdrój. 
Pro gram re ha bi li ta cji lecz ni czej w scho rze niach na rzą du
ru chu w sys te mie am bu la to ryj nym re ali zo wa ny jest przez
ośrod ki znaj du ją ce się w So snow cu.
Re ha bi li ta cja lecz ni cza od by wa się na pod sta wie usta lo -
ne go in dy wi du al nie pro gra mu, któ ry uwzględ nia scho -
rze nie pod sta wo we oraz cho ro by współ ist nie ją ce. Pro -
gram za wie ra:
– ki ne zy te ra pię i fi zy ko te ra pię, czy li za bie gi z za kre su cie -
pło lecz nic twa, krio te ra pii, ma gne to i elek tro te ra pii, le cze -
nia ul tra dź wię ka mi, la se ro te ra pii i róż ne for my ma sa żu,
– re ha bi li ta cję psy cho lo gicz ną, w tym m. in. psy cho edu -
ka cję i tre nin gi re lak sa cyj ne,
– edu ka cję zdro wot ną.
Re ha bi li ta cja lecz ni cza w ośrod ku re ha bi li ta cyj nym
trwa 24 dni, ale w uza sad nio nych przy pad kach okres ten
mo że być skró co ny lub wy dłu żo ny.
ZUS po no si cał ko wi ty koszt re ha bi li ta cji lecz ni czej łącz -
nie z kosz ta mi za kwa te ro wa nia, wy ży wie nia oraz prze -
jaz du z miej sca za miesz ka nia do ośrod ka re ha bi li ta cyj ne -
go i z po wro tem naj tań szym środ kiem ko mu ni ka cji pu -
blicz nej.
Oprócz re ha bi li ta cji lecz ni czej ZUS po dej mu je rów nież in -
ne dzia ła nia ma ją ce na ce lu ak ty wi za cję za wo do wą osób
nie peł no spraw nych. I tak m. in. umoż li wia im zdo by wa -
nie do świad cze nia za wo do we go po przez od by wa nie
prak tyk stu denc kich i sta ży za wo do wych w ZUS. 
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Ilo na Ce bo -Ku bi czek, ad wo kat

Je śli zo sta łeś za trzy ma ny za pro wa dze -
nie pod wpły wem al ko ho lu, po li cja naj -
czę ściej za pro po nu je ci przy zna nie się
do wi ny i wy ra że nie zgo dy na ska za nie
bez prze pro wa dze nia roz pra wy, pro po -
nu jąc tym sa mym okre ślo ną ka rę i okres,
na ja ki stra cisz pra wo jaz dy. Prak ty ka
wska zu je, iż spraw cy prze stęp stwa
z art. 178 KK naj czę ściej ska zy wa ni są
w ra mach pro ce du ry tzw. ska za nia bez

prze pro wa dza nia roz pra wy, czy li do bro -
wol ne go pod da nia się ka rze.
Je że li kie ru ją cy po jaz dem w sta nie nie -
trzeź wo ści są oso ba mi, któ re po raz pierw -
szy w ży ciu we szły w kon flikt z pra wem,
war to roz wa żyć kwe stię wa run ko we go
umo rze nia po stę po wa nia. Szan se na wa -
run ko we umo rze nie ma ją oso by nie ka ra -
ne za prze stęp stwo umyśl ne. Du żo ła twiej
bę dzie uzy skać wa run ko we umo rze nie, je -
że li stę że nie al ko ho lu we krwi nie jest
znacz ne. Istot ne są rów nież wła ści wo ści
i wa run ki oso bi ste za in te re so wa ne go oraz
do tych cza so wy spo sób ży cia. Wnio sku jąc
o wa run ko we umo rze nie po stę po wa nia,
mo żesz rów nież sta rać się, aby sąd nie
orzekł w sto sun ku do cie bie środ ka kar ne -
go w po sta ci za ka zu pro wa dze nia po jaz -
dów.

Wnio sek ta ki moż na zło żyć już na eta -
pie po stę po wa nia przy go to waw cze go. Na -
le ży zło żyć go w for mie pi sem nej. Prak ty ka

po ka zu je jed nak, że pro ku ra tu ra nie chęt -
nie przy chy la się do ta kie go wnio sku, kie -
ru jąc do są du akt oskar że nia. Dla te go też
po otrzy ma niu in for ma cji, że w two jej spra -
wie prze sła ny zo stał akt oskar że nia, na le ży
nie zwłocz nie po no wić wnio sek o wa run ko -
we umo rze nie, prze sy ła jąc go bez po śred -
nio do są du. Do wnio sku moż na do łą czyć
do dat ko we do ku men ty, np. do ku men ta cje
me dycz ną, za świad cze nie z uczel ni, za -
świad cze nie z pra cy. W przy pad ku wa run -
ko we go umo rze nia po stę po wa nia kar ne -
go spraw ca po zo sta je oso bą nie ka ra ną.
Na le ży pa mię tać, że ska za nie mo że mieć
bar dzo nie ko rzyst ny wpływ na ży cie oso -
bi ste i za wo do we. Dla te go też wa run ko we
umo rze nie jest roz wią za niem ko rzyst nym
szcze gól nie dla osób, któ rym ska za nie
za prze stęp stwo umyśl ne spo wo do wa ło by
nie współ mier nie krzyw dzą ce do stop nia
wi ny kon se kwen cje w po sta ci np. utra ty
pra cy.

PORADY

ZUS RADZI

Do sanatorium z ZUS

Jakość usług potwierdzona nagrodami i certyfikatami:    

www.helimed.pl

Centrum Diagnostyczne HELIMED
Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

RTG

USG

BIOPSJE pod kontrolą USG

KRÓTKIE TERMINY WIZYT

DOŚWIADCZONY PERSONEL MEDYCZNY

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG

WIDZIMY 
WIĘCEJ

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

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości
a warunkowe umorzenie postępowania

So sno wiec kie Wo do cią gi udo stęp ni ły
swo im klien tom elek tro nicz ny sys tem
e -fak tur. Zusłu gi mo gą ko rzy stać
wszy scy od bior cy, któ rzy ko rzy sta ją
z In ter ne to we go Biu ra Ob słu gi Klien -
ta eBOK. Poza lo go wa niu dosys te mu
oraz wy ra że niu zgo dy klient otrzy ma
do stęp dotych sa mych da nych, ja kie
za war te są wpa pie ro wej for mie fak -
tu ry. Ca ło do bo wy do stęp dousłu gi
uła twi od bior com za rzą dza nie fi nan -
sa mi. Owy sta wie niu fak tu ry klien ci
bę dą in for mo wa ni napo da ny wcze -
śniej ad res e -ma il. SK

Wy bierz wy god ny sys tem elek tro nicz ny e -fak tur
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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.

Miesz ka nie na Ni wec kiej po sia da 110 m kw. skła da -
ją ce się z 4 sy pial ni, 2 ła zie nek oraz po ko ju dzien ne -
go wraz z anek sem ku chen nym, jest w peł ni do sto -
so wa ne do po trzeb osób nie peł no spraw nych. W ro -
ku 2016 miesz ka ło w nim 9 osób – obec nie 8. Miesz -
ka nie pro wa dzo ne jest przez In sty tut Twór czej In te -
gra cji w ra mach do fi nan so wa ne go przez gmi nę So -
sno wiec pro jek tu „Bez piecz na Sa mo dziel -
ność 2016”. Słu ży oso bom z nie peł no spraw no ścia -
mi, przy czym for mą miesz ka nia wspo ma ga ne go nie
jest miesz ka nie so cjal ne. Pro jek tem ob ję te są oso -
by – miesz kań cy So snow ca, za gro żo ne mar gi na li za -
cją, któ re po zba wio ne są od po wied niej opie ki lub
wspo ma ga nia przez ich ro dzi ny bio lo gicz ne czy in -
nych opie ku nów wia ry god nie gwa ran tu ją cych im
god ne wa run ki eg zy sten cji. Pro jek tem ob ję te są rów -
nież naj bliż sza ro dzi na (głów nie ro dzi ce), któ rzy
uzy sku ją po moc te ra peu tycz ną, po le ga ją cą na przy -
go to wa niu do zmia ny – opusz cze nie do mu przez ich
do ro słe dzie ci. 

Zor ga ni zo wa nie w śro do wi sku otwar tym, miej -
sca po by tu dla osób nie peł no spraw nych, po pra wi ło
w spo sób zna czą cy efek tyw ność od dzia ły wań re ha -
bi li ta cyj nych, in te gra cyj nych i ak ty wi zu ją -
cych. – Funk cjo no wa nie oso by nie peł no spraw nej
w miesz ka niu zin te gro wa nym bar dzo zna czą co
wpły nę ło na pro ces roz wo ju i funk cjo no wa nia oso -
by nie peł no spraw nej. Opie ka asy stenc ka peł nio -
na w trak cie po by tu w miesz ka niu jest ukie run ko wa -
na i or ga ni zo wa na wy łącz nie w za kre sie po trzeb tej
ma łej gru py. Po zwa la to efek tyw niej re ali zo wać pod -
sta wo wą za sa dę in dy wi du ali zo wa nia wszel kich od -

dzia ły wań, a w szcze gól no ści od dzia ły wań re ha bi li -
ta cyj nych i in te gra cyj nych – mó wi Le szek Fa lis, dy -
rek tor Cen trum Usług i Wspar cia w So snow cu.

Pro po no wa ne miesz ka nie przy ul. Che micz nej
po sia da ok. 130 m kw.  i skła da się z 4 sy pial ni, 2
ła zie nek, po ko ju dzien ne go oraz kuch ni z ja dal -
nią – w peł ni do sto so wa ne do po trzeb osób nie -
peł no spraw nych ru cho wo. Pro jekt re ali zo wa ny
bę dzie przez or ga ni za cję po za rzą do wą ja ko zle -
co ne za da nie pu blicz ne na mo cy Usta wy o dzia -
łal no ści po żyt ku pu blicz ne go i o wo lon ta ria cie
z dnia 14 paź dzier ni ka 2016r. (Dz. U. z 2016r.
poz. 1817). 

Z ana li zy po trzeb Śro do wi sko we go Do mu Sa -
mo po mo cy w So snow cu przy ul. Gro ta Ro wec kie -
go 2, w któ rym świad czo ne są usłu gi z za kre su po -
mo cy oso bom nie peł no spraw nym in te lek tu al nie
w ich re adap ta cji oraz re ha bi li ta cji wy ni ka, że po -
trzeb ne jest uru cho mie nie do dat ko wych 60 no -
wych miejsc. – Za rów no dzie ci, jak i mło dzież
z róż ny mi nie peł no spraw no ścia mi in te lek tu al ny -
mi, ma moż li wość roz wo ju i po bie ra nia na uki
w przed szko lach, szko łach i pla ców kach spe cjal -
nych lub pla ców kach z od dzia ła mi in te gra cyj ny -
mi. Ba za szkol nic twa spe cja li stycz ne go w So -
snow cu za pew nia ok. 200 miejsc dla nie peł no -
spraw nych dzie ci i mło dzie ży z te re nu gmi ny.
Dzię ki nie mu dzie ci i mło dzież nie peł no spraw -
na zdo by wa zdol no ści, umie jęt no ści i po sta wy po -
zwa la ją ce na funk cjo no wa nie w ży ciu ro dzin nym,
spo łecz nym i za wo do wym. Jed nak oso by te, koń -
cząc na ukę w szko łach po trze bu ją dal sze go wspar -
cia i opie ki, nie tyl ko ze stro ny ro dzin/opie ku nów,
ale wła śnie w spe cja li stycz nych pla ców kach, któ -
rych dzia ła nia wpły wa ją ko rzyst nie na pod trzy ma -
nie umie jęt no ści na by tych na po zio mie szko ły
spe cjal nej, a tak że w du żym stop niu za po bie ga ją
wy klu cze niu spo łecz ne mu tej gru py spo łecz -
nej – do da je Le szek Fa lis. KP

Gmi na So sno wiec oraz fun da cja „Po moc szko le” po -
wo ła ły do ży cia spół dziel nię so cjal ną osób praw nych
(jed nost ka sa mo rzą du te ry to rial ne go oraz or ga ni za cja
po za rzą do wa – pod mio ty po sia da ją ce oso bo wość praw -
ną) o na zwie „Po la”. 

Utwo rze nie spół dziel ni so cjal nej współ fi nan so -
wa ne bę dzie ze środ ków EFS w ra mach pro jek tu re -
ali zo wa ne go przez „Ośro dek Wspar cia Eko no mii
Spo łecz nej Cen tral no -Wschod ni” oraz środ ków
Fun du szu Pra cy i Pań stwo we go Fun du szu Re ha bi li -
ta cji Osób Nie peł no spraw nych. Po zy ska ne fun du sze
prze zna czo ne zo sta ną na za kup sprzę tu nie zbęd ne -
go do roz po czę cia pro wa dze nia dzia łal no ści oraz
dzia ła nia pro mo cyj ne.

– Pra cow ni cy spół dziel ni „Po la” re kru to wa ni bę dą
spo śród osób z nie peł no spraw no ścia mi, uczest ni ków
warsz ta tów te ra pii za ję cio wej (WTZ) oraz śro do wi sko -

wych do mów sa mo po mo cy (ŚDS) – tłu ma czy An -
na Je dy nak, za stęp ca pre zy den ta mia sta.

Ofer ta kie ro wa na jest rów nież doosób za gro żo nych
wy klu cze niem: bez dom nych, re ali zu ją cych in dy wi du -
al nych pro gram wy cho dze nia z bez dom no ści, uza leż -
nio nych od al ko ho lu, nar ko ty ków lub in nych środ ków
odu rza ją cych, cho rych psy chicz nie, dłu go trwa le bez -
ro bot nych, zwal nia nych zza kła dów kar nych, ma ją cych
trud no ści w in te gra cji ze śro do wi skiem.

– Ce lem, ja ki przy świe ca za ło ży cie lom spół dziel ni,
jest uła twie nie wej ścia na ry nek pra cy pod opiecz nych
oraz po moc przy re in te gra cji spo łecz nej i za wo do wej
osób za gro żo nych wy klu cze niem spo łecz nym. W ra -
mach dzia łal no ści spół dziel ni so cjal nej pla no wa ne jest
re ali zo wa nie usług utrzy ma nia te re nów zie lo nych,
sprzą ta nia ipro wa dze nia prac po rząd ko wych na te re nie
So snow ca – do da je pre zy dent Je dy nak. KP

Kolejne mieszkanie chronione Po wsta ła spół dziel nia so cjal na„Po la”

Od 1 kwiet nia do 5 ma ja 2017 ro ku wszy scy miesz -
kań cy So snow ca mo gli wziąć udział w no wej ak cji
pro mo cyj nej sto li cy Za głę bia – lo te rii Sa mo chód
za PIT – roz licz po da tek w So snow cu. Lo te ria, zor -
ga ni zo wa na przez Agen cję Pro mo cyj no -Re kla mo wą
SMO LAR, przy współ udzia le Urzę du Mia sta So -
snow ca, jest jed nym ze spo so bów mia sta na przy cią -
gnię cie no wych, ale i za trzy ma nie obec nych miesz -
kań ców mia sta, po zy tyw nie przy czy nia jąc się
do tren dów de mo gra ficz nych oraz po ka zu jąc, że
war to pła cić po dat ki wła śnie w So snow cu.

Każ dy miesz ka niec So snow ca, któ ry na dzień 31
grud nia 2016 ro ku wska zał na sze mia sto ja ko miej -
sce za miesz ka nia oraz roz li czył po da tek do cho do wy
w so sno wiec kim Urzę dzie Skar bo wym, miał pra wo
wziąć udział w lo so wa niu na gro dy głów nej: sa mo -
cho du Fiat Pan da oraz na gród do dat ko wych: 5 ta ble -
tów Sam sung oraz 5 ro we rów Me ri da.

Ak cja cie szy ła się ogrom ną po pu lar no ścią.
Wzię ło w niej udział aż 5048 so sno wi czan. 4641

sko rzy sta ło z elek tro nicz nej for my, a 407 wrzu ci -
ło for mu la rze do gło so wa nia do urny znaj du ją cej
się w gma chu głów nym Urzę du Miej skie go. Lo -
so wa nie „na ży wo” mia ło miej sce na głów nej sce -
nie w Par ku Sie lec kim pod czas Dni So snow ca,
tuż przed kon cer tem La dy Pank. Szczę śli wym
po sia da czem na gro dy głów nej, Fia ta Pan dy, zo -
stał pan Krzysz tof. Po lo so wa niu mia ła miej sce
for mal no -praw na we ry fi ka cja be ne fi cjen tów na -
gród, któ re zo sta ną wy da ne do 31 lip ca 2017 ro ku
(w przy pad ku na gród do dat ko wych) 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 mio tów,
spon so rem na gro dy głów nej jest de aler sa mo cho -
do wy Szczę sny Zja wio ny sp. z o.o., a sa ma lo te -
ria zo sta ła prze pro wa dzo na na pod sta wie po zy -
tyw nej de cy zji Dy rek to ra Izby Cel nej w Ka to wi -
cach, zgod nie z obo wią zu ją cym pra wem,
w szcze gól no ści z Usta wą z dnia 19 li sto pa -
da 2009 r. o grach ha zar do wych. KP

Samochód za PIT – poznaliśmy laureatów
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Za wsze trze ba wy bie rać od -
po wied nią dla sie bie dro gę
ito, wczym czu jesz się naj le -
piej, wczym sie dzisz pouszy
iwczym się spraw dzasz. Że by
to osią gnąć, naj pierw mu sisz
zro bić jed no – mu sisz zna leźć
czas, aby się nadtym za sta no -
wić.Imy da je my ko bie tom
ten czas.

Or szak stu kon ny
Je steś mło dy, za rzą dzasz gru pą lu -
dzi, masz „po zy cję” i po czu cie, że
„je steś faj ny”, że je steś we wła ści -
wym miej scu, aprzede wszyst kim,
że coś zna czysz. Za czy nasz się na -
krę cać, za czy nasz tym żyć… nie -
ustan ne wy jaz dy, de le ga cje, spo -
tka nia i pra ca, któ rą uwiel biasz, ale
z któ rej wła ści wie nie wy cho dzisz,
a któ ra za stę pu je ci wszyst ko – ro -
dzi nę, ży cie pry wat ne, czas wol -
ny… Je dy ne, cze go nie po sia dasz,
to prze strze ni ży cio wej, prze strze ni
na za trzy ma nie się…

bo to się wła śnie tak za czy na…
Pro wa dzi łam cza so pi smo de dy ko -
wa ne stra ży po żar nej. Du żo pra cy
kosz to wa ło mnie, aby na uczyć się

tych lu dzi, bo to jest bar dzo spe cy -
ficz na gru pa, któ ra rzą dzi się wła -
sny mi pra wa mi… Prze cież nie każ -
dy idzie w ogień, lu dzie uni ka ją
ognia i to aku rat trze ba zro zu mieć…
Du żo cza su za ję ło mi, aby wy pra co -
wać ztą gru pą po ro zu mie nie, aby się
ich na uczyć ioswo ić… iwmo men -
cie, kie dy te re la cje mię dzy na mi by -
ły już sil nie ugrun to wa ne, wte dy za -
czę ły po ja wiać się w mo jej gło wie
py ta nia, czy to, co ro bię te raz, jest to
spój ne zmo im „ja”... iwte dy po ja wi -
ła się myśl, że mu szę odejść, by zro -
bić miej sce nano we. 

… i to jest bar dzo do bry po mysł, Ela! 
Usły sza łam od Ko men dan ta, gdy
po wie dzia łam o swo im po my śle
wstą pie nia do Ochot ni czej Stra ży
Po żar nej. Wte dy nie mo głam się
już wy co fać, nie po zo sta ło mi już
nic in ne go, jak tyl ko za cząć dzia -
łać! Więc dzia łam. Kur sy, szko le -
nia, nie ustan ne do kształ ca nie się…
do kształ ca nie, któ re mo że ura to -
wać ko muś ży cie! 

Że by prze ko nać się, że rze ka jest zim -
na… trze ba do niej naj pierw wejść
Po mysł utwo rze nia Fun da cji Edu -
ka cja i In te gra cja Spo łecz na był
wy ni kiem mo jej głę bo kiej, we -
wnętrz nej po trze by. Za wsze szłam

w stro nę ko biet, dla te go dzia ła nia
fundacji rów nież zo sta ły za pro gra -
mo wa ne w tym kie run ku. Fun da -
cja Edu ka cja i In te gra cja Spo łecz -
nama zaza da nie stwo rzyć im ta kie
wa run ki, w któ rych bę dą czu ły się
bez piecz nie, kom for to wo i dzię ki
któ rym bę dą mo gły się roz wi jać.
Wte dy nie bę dzie miej sca na te go
ro dza ju wąt pli wo ści. 

Afro dy tą być
Każ da ko bie ta po trze bu je czuć się
pięk na i ża den wiek nie wy klu cza
tej po trze by. Dzię ki pro jek tom ta -
kim jak „Być jak Afro dy ta” da je -
my ko bie tom to, cze go po trze bu ją.
Da je my im czas dla sie bie iwie dzę.
To wła śnie na ba zie na szych po -
przed nich do świad czeń po wsta ła
idea stwo rze nia cze goś na więk szą
ska lę. Za le ża ło nam, aby wjed nym
miej scu i w jed nym cza sie spo tka -
ły się na sze do świad cze nia, po glą -
dy i po trze by i tak po wsta ła idea
utwo rze nia Ślą sko -Za głę biow skie -
go Kon gre su Mam, któ ry swo im
za się giem tra fia do ko biet – mam
z na sze go re gio nu, da jąc im prze -
strzeń do wy mia ny do świad czeń,
współ pra cy i roz wo ju. 
Chce my stwo rzyć spo łecz ność,
chce my dać ko bie tom moż li wość
dia lo gu i dzia ła nia. 

Jak to jest, że to jest ta kie ko lo ro -
we…?!
Każ dy ma in ne ocze ki wa nia, my
jed nak wy cho dzi my z za ło że nia,
że je że li na wej ściu ma my te sa me
po trze by, to nie ma ta kiej si ły, któ -
ra nas po wstrzy ma przed wy pra -
co wa niem wspól ne go dzia ła nia.
Sztu ką jest dojść do po ro zu mie -
nia. Nie ste ty, nie za wsze jest to ta -
kie pro ste, jed nak za wsze w ta -
kich mo men tach ma my na wzglę -
dzie, że prze cież po każ dej bu rzy
wy cho dzi słoń ce. Ma ło te go!
Przy świe ca te mu ko lo ro wa tę cza!
Jak jest go rzej, cię żej czy trud niej,
wiem, że póź niej bę dzie tę cza.
Któż nie cie szy się na wi dok tę -
czy?! 
A po tem zwy czaj nie sto isz, przy -
glą dasz się i szu kasz gdzieś po cząt -
ku i koń ca tej tę czy i my ślisz – jak
to jest, że to jest ta kie ko lo ro we…?!

Rozmawiała: KatarzynaKarbowniczek
zSosnowieckiego Centrum Organizacji
Pozarządowych

Ory gi nal ny tekst znaj dziesz na stro nie:
www.wspar cie.so sno wiec.pl. 

Fun da cja Edu ka cja i In te gra cja Spo łecz na
Plac Ko ściusz ki 5 

41- 200 So sno wiec
Stro na in ter ne to wa: www.fe iis.pl

Tęcza malowana twoją kredką
Rozmawiamy z Elżbietą Kowacką, prezesem Fundacji Edukacji i Integracji Społecznej  
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Już po raz siód my So sno wiec za pra sza na kon cert
podha słem Eskalator.4 sierp nia nasce nie w Par ku
Sie lec kim wy stą pią: Ka mil Bed na rek, Ka li ber 44,
DJ Pu oteck oraz Pre zesXPro rok.

Eskalator to wa ka cyj ny pro jekt mia sta i Ra dia
ESKA na ce cho wa ny wy łącz nie po zy tyw ny mi
emo cja mi. – Au tor ski pro gram kon cer tu za gwa ran -
tu je do sko na łą roz ryw kę: mu zy kę nawy so kim po -
zio mie oraz wspa nia łe na gro dy, któ re zo sta ną roz -
da ne ze bra nym przedsce ną mi ło śni kom do brej za -
ba wy – tłu ma czy Ja cek Wa gner, szef promocji Ra -
dia Eska Śląsk99,1 FM. Im pre zę po pro wa dzą zna -
ni i lu bia ni dzien ni ka rze ra dia Eska Śląsk, któ rzy
wra mach ak cji Eska Sum mer Ci ty za pew nią ze bra -
nym pod sce ną ogrom ną daw kę ga dże tów, któ rą
przy go to wa li na ten dzień.

Im pre za roz pocz nie się tuż po godz. 18.00.
Pierw szy na sce nie po ja wi się Pre zes X Pro rok.
Po nich wy stą pi Ka mil Bed na rek, Ka li ber 44,
a na za koń cze nie DJ Pu oteck.– Li czy my na świet -
ną za ba wę imi ły po czą tek dru giej po ło wy wa ka cji.
Wszyst kich ser decz nie za pra sza my do So snow ca
na Eska la tor, przy go to wa li śmy mnó stwo kon kur -
sów i nie spo dzia nek. War to spę dzić pią tek 4 sierp -
nia w So snow cu, zwłasz cza, że wstęp na kon cer ty
wszyst kich ar ty stów jest bez płat ny – mó wi Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. KP 

Eskalator po raz siódmy!

reklama

W tym roku podczas Eskalatora wystąpią Kamil Bednarek, Kaliber 44 i DJ Puoteck. 

Eksplozja kolorów 
na rozpoczęcie lata

By ło wy strza ło wo i ko lo ro wo.
Na sce nie w Par ku Sie lec kim 24
czerw ca wy stą pi li Kłak i Ka mel,
azaopra wę mu zycz ną od po wia dał
DJ Sim ple. Wpo wie trze wy strze li -
ły set ki wo recz ków z ko lo ro wym
prosz kiem, ja ko wie lo barw na za -
po wiedź prze bo jo wych wa ka cji. 

Miesz kań cy, któ rzy tłum nie
sta wi li się w Par ku Sie lec kim,
zna ko mi cie się ba wi li. – To bar -

dzo faj ny po mysł – przy zna je Ka -
ta rzy na Smal czew ska z So snow -
ca. – Wszy scy, nie za leż nie
od wie ku, ba wią się jak dzie ci.
W koń cu na wet do ro sły ma w so -
bie coś z dziec ka. A wy rzut ko lo -
rów… wy wo łu je praw dzi wy en -
tu zjazm. Eks plo zja ko lo rów to ta -
ka im pre za, że choć na chwi lę
moż na się zre se to wać – stwier -
dzi ła. SK

zdjęcia: Paw
eł Leśniak

arc UM w Sosnowcu

Pierw sze rol ko wi sko po wsta ło w Par ku Sie lec -
kim. Tor mie rzy 1500 me trów dłu go ści i znaj -
du je się w no wej czę ści Par ku Sie lec kie go. Ma
sze ro kość przy naj mniej 2,5 me tra w jed nym
kie run ku, ale są od cin ki, w któ rych sze ro kość
dro gi li czy po nad 3 me try. – Po cząt ko wo by ła
pla no wa na nie co węż sza dro ga, któ ra mia ła
mieć dwa me try. Sam jeż dżę na rol kach
i wiem, że to za ma ło szcze gól nie na łu kach,
dla te go po sta no wi li śmy tak prze pro jek to wać
tra sę, że by by ła jesz cze bez piecz niej sza. War -
to przy po mnieć, że tra sa jest za pro jek to wa -
na w ta ki spo sób, by rol ka rze i oso by spa ce ru ją -
ce so bie wza jem nie nie prze szka dza ły. Po ło ży -
li śmy też du ży na cisk na to, by miej sca kon flik -
to we by ły bar dzo do brze ozna czo ne – wy ja śnia
Ja kub Owcza rek, na czel nik Wy dzia łu Ar chi -

tek to nicz no -Bu dow la ne go w Urzę dzie Miej -
skim w So snow cu. 

Rol ka rze są za do wo le ni, ale li czą na to, że
z cza sem tra sa bę dzie jesz cze dłuż sza. – Cie -
szę się, że wy god ny tor zo stał zbu do wa ny, ale
na szym ma rze niem jest wy dłu że nie tra sy.
Wów czas byłby to nie mal praw dzi wy raj dla
rol ka rzy – przy zna je Adam Wit kow ski z So -
snow ca. 

Tra sa zo sta ła wła ści wie ozna ko wa na, a po -
nad to spe cjal nie dla rol ka rzy zo sta ły usa do wio -
ne ław ki. 

– Tra sa jest jed no kie run ko wa, z po zio mym
i pio no wym ozna cze niem, by nikt nie miał wąt -
pli wo ści, czy wy brał do bry kie ru nek jaz dy. Do -
dat ko wo za dba li śmy ona sa dze nia zie le ni w tych
miej scach, gdzie no wa tra sa bę dzie przy le gać

do ścież ki dla pie szych oraz o ław ki, któ re bę dą
usta wio ne wta ki spo sób, by rol ka rze mo gli swo -
bod nie usiąść i zdjąć obu wie – wy ja śnia Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. SK

Tor dla rol ka rzy już jest 

Na
Stawikach

po raz
czwarty

odbędzie się
balonowa

bitwa. 

Wiel ka bi twa na ba lo ny ro ze gra się 8 lip ca na Sta wi kach.
Bę dzie to już czwar ta od sło na, w któ rej uczest ni cy sta ną
na prze ciw ko sie bie z ba lo na mi wy peł nio ny mi wo dą. Nie
zwy cię stwo bę dzie naj waż niej sze, dla do bra za ba wa i
po tęż na daw ka ra do ści, a tak że po ko na nie upa łów.  Im -
pre zę po pro wa dzi Ma ciej Wa sik, a mu zycz ny kli mat
stwo rzy Dr Lo ve z So snow ca. Im pre za roz pocz nie się o
godz. 16.00, a za koń czy oko ło godz. 20.00. Or ga ni za to -
ra mi bi twy na ba lo ny są Mło dzie żo wa Ra da Mia sta i
Urząd Miej ski. SK

Balony z wodą pokonają lato? 
arc UM w Sosnowcu

arc UM w Sosnowcu

Rolkowisko znajduje się w nowej części
parku. 

W tym dniu królowały kolory i beztroska zabawa. 
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Ale się działo!

Niezwykły koncert na Placu Papieskim zgromadził tłumy sosnowiczan i gości z całego regionu. Mieszkańcy mieli okazję wygrać grę Monopoly Recy

Tegorocznym Dniom Sosnowca patronowali „Rozryw

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.  

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

Koncert „Santo Subito” poprowadził dyrygent Piotr Rubik. Libretto do koncertu napisał Jacek Cygan. wkowa Pola” i„Kulturalny Janek”, czyli Pola Negri i Jan Kiepura. 

Nie zawiedli ani muzycy, ani mieszkańcy. Świętowanie trwało do późnej nocy. 
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Syl wia Ko sman

Miesz kań cy nie za wie dli pod czas te go -
rocz nej „In du stria dy” i wy da rzeń, któ -
re10 czerw ca przy go to wa li pra cow ni cy
Pa ła cu Scho ena – Mu zeum w So snow -
cu. Pro gram te go rocz nej „In du stra dy”
obej mo wał zwie dza nie ca łe go kom -
plek su: te re nu by łej fa bry ki, osie dla pa -
tro nac kie go i pa ła cu po ten ta tów prze -
my słu włó kien ni cze go, czy li ro dzi ny
Scho enów. Naj więk szym za in te re so wa -
niem cie szy ło się wła śnie zwie dza nie
z prze wod ni kiem ca łe go kom plek su,
w któ rym uczest ni czy li, po mi mo złej
po go dy, nie tyl ko miesz kań cy So snow -
ca, ale i ca łe go wo je wódz twa ślą skie go.
Zwie dza nie od by ło się wdwóch tu rach.
Do dat ko wym i nie zwy kłym wy da rze -
niem był de dy ko wa ny po kaz ma lo wa nia
pia skiem. Ory gi nal ny po kaz, któ ry
po raz pierw szy zo stał zor ga ni zo wa ny
wSo snow cu iwy ko na ny przez Ga lit sy -
nę Art Gro up, zo stał za in spi ro wa ny wła -
śnie lo sa mi ro dzi ny włó kien ni ków
zSak so nii. 

War to przy po mnieć, że to wła śnie
za spra wą po cho dzą cych z Sak so nii fa -
bry kan tów – bra ci Scho enów od koń ca
lat 70. XIX wie ku So sno wiec w krót -
kim cza sie stał się jed nym z głów nych
ośrod ków włó kien nic twa na te re nie
Kró le stwa Pol skie go, ana wet ce sar stwa
ro syj skie go. Scho eno wie uru cho mi li
dwie przę dzal nie – wi go nio wą

przy obec nej ul. 1 Ma ja w 1879 ro ku
oraz weł ny cze san ko wej naŚro dul ce (ul.
Che micz na) w 1886 ro ku. Chłon ny ry -
nek ro syj ski za pew niał ła twy zbyt wy -
ro bów i wy so kie zy ski, co po zwo li ło
wła ści cie lom na uru cho mie nie w 1902
r. ko lej ne go za kła du, tym ra zem try ko -
ta ży i poń czoch w Siel cu. W 1904 r. fa -
bry ki za trud nia ły ok. 3 ty się cy ro bot ni -

ków. W 1921 r. fir mę prze mia no wa no
na spół kę ak cyj ną Za kła dy Prze my słu
Włó kien ni cze go C. G. „Schön” z ka pi -
ta łem 3.500.000 ma rek pol skich.
Po 1945 ro ku zo sta ła upań stwo wio -
na i funk cjo no wa ła ja ko Przę dzal nia
Cze san ko wa „In ter tex”, aż do upad ku
w 2006 ro ku. Obec nie wła ści cie lem te -
re nu jest „Sa rens Pol ska” Sp. z o.o.
Wbez po śred nim są siedz twie swo ich fa -
bryk Schoenowie wy bu do wa li naprze -
ło mie XIX i XX wie ku osie dle pa tro -
nac kie dla ro bot ni ków i urzęd ni ków,
któ re do dzi siaj speł nia funk cje miesz -
kal ne. Ze wzglę du na uni ka to wy cha -
rak ter za bu do wa nia te są dzi siaj cen nym
świa dec twem kul tu ry ma te rial nej wcze -
sne go eta pu in du stria li za cji. W po bli żu
fa bry ki Scho eno wie wznie śli dwa oka -
za łe pa ła ce. Obec nie na le żą one do naj -
cen niej szych za byt ków XIX -wiecz nej
ar chi tek tu ry mia sta. Ca ły kom pleks usy -
tu owa no przy tra sie ko lei war szaw -
sko – wie deń skiej, co za pew nia ło ła twy
do stęp do ryn ków zby tu w naj dal szych
za kąt kach ce sar stwa ro syj skie go. 

Industrialnie i sentymentalnie
w Pałacu Schoena
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Zapytaj o najlepszą ofertę telewizji z internetem! 
•  ul. Partyzantów 9A, pon. pt. 9:00-18:00

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

 505 068 556,  salon.sosnowiec2@upc.pl  

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

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

w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora sieci.

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!

Pozostaję z wyrazami szacunku 
dla Pani Redaktor i całej Redakcji,

Teresa Kamieńska 

Niezwykłe wrażenie wywarło artystyczne malowanie... piaskiem. 

Miłosne perypetie i komedia pomyłek na scenie „Muzy” 

Wiedeńska krew
Jed na z naj bar dziej zna nych ope re -
tek, czy li „Wie deń ska krew” Jo han -
na Straus sa zo sta nie wy sta wio -
na na de skach Sa li Wi do wi sko -Kon -
cer to wej „Mu za” już 27 sierp nia.
Wi dzo wie mo gą li czyć na praw dzi -
wie mu zycz ną ucztę, pięk ną mu zy kę
i śpiew, za chwy ca ją ce ko stiu my
i barw ną sce no gra fię.

Fa bu ła „Wie deń skiej krwi” jest
po nad cza so wa, bo osnu ta wo kół mi -
ło snych pe ry pe tii głów nych bo ha te -
rów. Li bret to opo wia da hi sto rię hra -
bie go Ze dlau, któ re go żo na po -
czuw szy nie dłu go po ślu bie

„wie deń ską krew”, opusz cza mło -
de go i na iw ne go mał żon ka. Mło dzi
zo sta li zresz tą do mał żeń stwa zmu -
sze ni przez ro dzi ców, co nie wró ży -
ło do brze tej hi sto rii od sa me go po -
cząt ku. Hra bia nie cier pi jed nak
zbyt dłu go i zmie nia się w pierw -
szo rzęd ne go uwo dzi cie la i ca sa no -
vę, o któ re go wzglę dy wal czą dwie
pięk ne ko bie ty: uro cza tan cer ka
i sa ma hra bi na. On tym cza sem
uma wia się z… ko lej ną da mą. Czy
ko me dia po my łek i nie po ro zu mień
przy nie sie szczę śli wą mi łość i upra -
gnio ne szczę ście bo ha te rom? 

W spek ta klu wy stę pu ją ar ty ści
Te atru Mu zycz ne go Ar te Cre atu ra,
m. in. Ja ro sław We wió ra, Na ta lia
Pie cho wiak, Ewe li na Sob czyk, An -
na Jan ko wiak, Cha oran Zuo, Mag -
da le na Czar nec ka, Adam Ża ak,
Agniesz ka Sty bliń ska, Gra ży na Bie -
niek -Ża ak, Piotr Ry bak, Ku ba Ber -
gel i Mar ce li Pał czyń ski. Śpie wa -
kom to wa rzy szyć bę dzie Or kie stra
Te atru Mu zycz ne go Ar te Cre atu ra
pod dy rek cją Mar ka Ku dry.

Spek takl roz pocz nie się
o godz. 17.00. Bi le ty są w ce nie 30
i 40 zł, do stęp ne on li ne na stro nie

www.kie pu ra.pl oraz w ka sach Sa li
Wi do wi sko wo – Kon cer to wej „Mu -
za” i Ener ge tycz ne go Cen trum Kul -
tu ry. SK

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

arc Pałac Schoena – M
uzeum

 w
Sosnow

cu
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RAFAŁ SZYJA, FIZJOTERAPEUTA Z SOSNOWIECKIEGO
SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O., PRZEKONUJE OSOBY
STARSZE DO AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ 

Wszy scy wie my, że ak tyw ność fi zycz na ma do bro tli wy wpływ
na nasz or ga nizm. W ni niej szej pu bli ka cji chciał bym jed nak przy -
bli żyć te mat od dzia ły wa nia ak tyw no ści fi zycz nej na funk cjo no -
wa nie na sze go or ga ni zmu. Sku pię się głów nie na oso bach star -
szych. Dzię ki po stę po wi w me dy cy nie śred nia dłu gość ży cia ule -
gła wy dłu że niu. Ruch w ży ciu se nio rów peł ni nie zwy kle istot ną
ro lę, dla te go to wła śnie u nich naj bar dziej za uwa żal ny jest je go
nie do bór. Ak tyw ność fi zycz na po win na być istot nym ele men tem
co dzien ne go ży cia. Nie ste ty, fak ty są in ne. Świa do mość spo łe -
czeń stwa jed nak na prze strze ni ostat nich lat wzra sta, co skut -
ku je co raz częst szym i świa do mym po dej mo wa niem ak tyw no -
ści fi zycz nej. We dług Świa to wej Or ga ni za cji Zdro wia każ dy z nas
po wi nien co dzien nie po świę cić mi ni mum 30 mi nut na ak tyw -
ność fi zycz ną o umiar ko wa nej in ten syw no ści. W ta kim ra zie,
czym jest umiar ko wa na ak tyw ność fi zycz na? Otóż jest to ak tyw -
ność, pod czas któ rej moż na pro wa dzić swo bod ną roz mo wę. Nie
do cho dzi do uczu cia za dysz ki, gdyż pod czas jej wy ko ny wa nia
ma my do czy nie nia z nie znacz nym zwięk sze niem czę sto tli wo ści
od de chów. Do te go ro dza ju ak tyw no ści za li cza my np. szyb ki
marsz, spo koj ną jaz dę na ro we rze, pra cę w ogro dzie, spa cer
z psem, nor dick wal king, ak tyw ny udział w grach i za ba wach
z dzieć mi, spo koj ne pły wa nie, ae ro bik oraz aqua ae ro bik. Istot ne
jest, aby ro dzaj ak tyw no ści, ja ką za mie rza my pod jąć, spra wiał
nam przy jem ność, aby śmy chcie li do niej wra cać. Sys te ma tycz -
ny ruch po zwo li nam utrzy mać od po wied nią wa gę cia ła, po pra -
wić wy dol ność fi zycz ną, wzmoc nić sys tem od por no ścio wy, za -
cho wać si łę mię śnio wą, po pra wić dzia ła nie sta wów oraz krę go -
słu pa, ale przede wszyst kim po lep szyć sa mo po czu cie. Ruch po -
zwa la prze ciw dzia łać cho ro bom cy wi li za cyj nym, ta kim jak cho -

ro by ser co wo -na czy nio we, cho ro by ukła du od de cho we go, oty -
łość, cu krzy ca, oste opo ro za, cho ro by ukła du po kar mo we go,
a tak że cho ro bom po cho dze nia psy cho lo gicz ne go. Ak tyw ność
fi zycz na po ma ga w roz ła do wa niu stre sów dnia co dzien ne go.
U osób star szych spo wal nia pro ces in wo lu cji i przy czy nia się
do dłuż szej sa mo dziel no ści w co dzien nym ży ciu. Re gu lar nie po -
dej mo wa na od dzia ły wu je po zy tyw nie na układ ser co wo -na czy -
nio wy. Mu si my pa mię tać o tym, że wraz z wie kiem ci śnie nie tęt -
ni cze zwięk sza się. U se nio rów w cza sie mak sy mal ne go wy sił -
ku fi zycz ne go ob ser wu je my mniej szą si łę skur czów mię śnia ser -
co we go, wzrost ci śnie nia krwi oraz zwięk sze nie opo ru na czy -
nio we go. Co dzien ny ruch po zwa la ob ni żyć ci śnie nie krwi, zwięk -
sza wy daj ność ko mór ser ca, po pra wia ela stycz ność tęt nic oraz
po zy tyw nie wpły wa na krą że nie ob wo do we. Sie dzą cy tryb ży cia
sprzy ja me cha nicz ne mu osła bie niu ko ści i zwięk sza ich po dat -
ność na zła ma nia.

Brak ru chu po wo du je tak że upo śle dze nie me cha ni zmu sma -
ro wa nia sta wów ma zią sta wo wą, a to z ko lei przy czy nia się do
po wsta wa nia zmian zwy rod nie nio wo -znie kształ ca ją cych w sta -
wach. Od po wied nia co dzien na ak tyw ność fi zycz na spo wal nia
zmia ny zwy rod nie nio we, ja kie za cho dzą w ukła dzie ru chu, po -
pra wia ela stycz ność tka nek oko ło sta wo wych, wpły wa na za cho -
wa nie za kre su ru cho mo ści w sta wach. Nie ste ty, fi zjo lo gicz ny
spa dek wy dol no ści i spraw no ści fi zycz nej jest nie unik nio ny. Co -
dzien na ak tyw ność fi zycz na osób star szych po zwa la spo wol nić
ten pro ces. Ruch ma tak że wpływ na układ ner wo wy. Dzie je się
tak po przez zwią zek ukła du ner wo we go z mię śnio wym. Ta za -
leż ność szcze gól nie za uwa żal na jest przy wpły wie re gu lar nych
ćwi czeń na: ko or dy na cję, szyb kość, au to ma ty za cję ru chów,
funk cję po znaw czą mó zgu, sta ny emo cjo nal ne oraz sa mo po czu -
cie. Oso by star sze za uwa ża ją zde cy do wa ną po pra wę na stro ju
po pod ję tej ak tyw no ści fi zycz nej. Re gu lar ny ruch ma ogrom ny
wpływ na układ od de cho wy. Z je go stro ny za uwa ża my ta kie ko -
rzy ści jak po pra wa wen ty la cji płuc nej, zwięk sze nie ru cho mo ści
klat ki pier sio wej, głęb szy od dech, dłuż szy wy dech oraz efek tyw -
niej sze od ksztu sza nie. Wy si łek fi zycz ny ko rzyst nie wpły wa
na układ od por no ścio wy. Re gu lar na, umiar ko wa na ak tyw ność
fi zycz na uspraw nia dzia ła nie sys te mu im mu no lo gicz ne go, po -
wo du jąc przy rost licz by prze ciw ciał we krwi oraz zwięk sze nie
pro duk cji cy to kin. Ak tyw ni se nio rzy zde cy do wa nie rza dziej za -
pa da ją na in fek cje dróg od de cho wych. W ukła dzie we wnątrz wy -
dziel ni czym wraz z wie kiem za cho dzą zmia ny zwią za ne z po gor -
sze niem me ta bo li zmu glu ko zy, zwięk sza się wte dy ry zy ko wy -
stą pie nia cu krzy cy ty pu II. Przy czy nia się do te go zła die ta, oty -
łość, sie dzą cy tryb ży cia. Dla te go co dzien na ak tyw ność fi zycz -
na po win na być trak to wa na ja ko pro fi lak ty ka w za po bie ga niu
cu krzy cy. Dzie je się tak dzię ki zu ży ciu glu ko zy przez pra cu ją ce
mię śnie, co sprzy ja wy rów na niu gli ke mii. Oso by z cu krzy cą po -
win ny sku pić się na wy ko ny wa niu wy sił ku wy trzy ma ło ścio we -
go o umiar ko wa nej in ten syw no ści. Co dzien na ak tyw ność fi zycz -
na, zwłasz cza u osób star szych, da je wy mier ne ko rzy ści ze stro -
ny wie lu ukła dów na sze go or ga ni zmu. Wpły wa tak że na styl ży -
cia. Oso by star sze w dal szym cią gu po zo sta ją ak tyw ne spo łecz -
nie. Ze swo jej stro ny szcze rze po le cam im ak tyw ny udział w za -
ję ciach or ga ni zo wa nych przez Uni wer sy te ty Trze cie go Wie ku.
Za ję cia te są nie zwy kle atrak cyj ne, a przede wszyst kim do sto -
so wa ne do ich po trzeb i moż li wo ści.
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Sylwia Kosman

Człon ko wie So sno wiec kiej Ra dy
Se nio rów 20 ma ja uczest ni czy li
w Dniu Se nio ra w My sło wi -
cach. – Po mi mo nie naj lep szej po -
go dy wspól nie ba wi li śmy się
na my sło wic kim ryn ku, gdzie sta -
nę ła sce na i licz ne sto iska. Na sce -
nie pre zen to wa ły się miej sco we ze -
spo ły ar ty stycz ne. Wy stę po wa li za -
rów no se nio rzy, jak i mło dzież,
a na sto iskach moż na by ło m. in.
zba dać po ziom cu kru i wy ko nać
spi ro me trię płuc. Se nior ki i se nio -
rzy z My sło wic za pre zen to wa li
uczest ni kom fe sty nu mo dę z lat40.
i 50. ubie głe go wie ku. Po szcze gól -
ne ele men ty pro gra mu prze pla ta ne
by ły mu zy ką z cza sów na szej mło -
do ści – przy zna je Je rzy Du dek,
rzecz nik pra so wy Ra dy Se nio rów. 

So sno wiec cy se nio rzy tak że
przy go to wu ją się do or ga ni za cji
swo je go świę ta, któ re od bę dzie się
po wa ka cjach, już we wrze -
śniu. – Dzię ki przy chyl no ści władz
mia sta bę dzie my ko lej ny raz świę -
to wać iba wić się przez ca ły ty dzień.

Przy go to wy wa ny pro gram bę dzie
bar dzo bo ga ty i róż no rod ny w wy -
da rze nia, za rów no kul tu ral ne, jak
ispor to we. Owszyst kich atrak cjach
„Ty go dnia Se nio ra” w So snow cu
po in for mu je my wpóź niej szym ter -
mi nie – za po wia da Je rzy Du dek. 

Rad ni – se nio rzy uczest ni czy li
tak że 7 czerw ca w Fo rum Se nio ra,
zor ga ni zo wa nym przez „Dzien nik
Za chod ni”, któ re od by ło się w Pa -
ła cu Kul tu ry Za głę bia wDą bro wie
Gór ni czej. Tym ra zem te ma ty ka
fo rum po świę co na by ła głów nie
bez pie czeń stwu se nio rów w mie -
ście oraz w se zo nie urlo po wym,
na wa ka cjach oraz two rze niu dla
nich przy ja znej prze strze ni w ce lu
po bu dze nia ak tyw no ści ru cho wej.
Fo rum zgro ma dzi ło se nior ki i se -
nio rów z ca łe go wo je wódz twa ślą -
skie go.

So sno wiec ka Ra da Se nio rów
za pre zen to wa ła się tak że11 czerw -
ca pod czas Fe sti wa lu Or ga ni za cji
Po za rzą do wych na Pla cu Pa pie -
skim w Za gó rzu. – Mie li śmy wła -
sne sto isko i moż li wość przed sta -
wie nia swo jej ofer ty dla se nio rów

mia sta. Od wie dzi ło nas spo ro
miesz kań ców, za in te re so wa nych
współ pra cą z Ra dą Se nio -
rów – przy zna je Je rzy Du dek. 

Se nio rzy by li tak że obok Urzę -
du Miej skie go i Mło dzie żo wej Ra -
dy Mia sta part ne ra mi „Gry Miej -
skiej So sno wiec 2017”, któ rą zor -
ga ni zo wa ło sto wa rzy sze nie „Mło -
dzi wspól nie DLA”. Ca łe przed się -
wzię cie za koń czy ło się na Gór ce
Śro dul skiej wspól nym gri lo wa -
niem, tre nin giem fit ness oraz kon -
cer tem. 

– Po Olimpiadzie Spor to wej Se -
nio rów w Ła zach po zo sta ły nam
już tyl ko mi łe wspo mnie nia. Pod -
su mo wu jąc za wo dy i dzie ląc się
wra że nia mi, so sno wiec cy se nio rzy
po sta no wi li zgod nie, że w przy -
szło rocz nej edy cji olim pia dy za pre -
zen tu ją się we wszyst kich kon ku -
ren cjach spor to wych. Po za tym
ostat nie im pre zy, wktó rych licz nie
bra li śmy udział, sta ły się dla nas
tak że in spi ra cją dla stwo rze nia cie -
ka we go pro gra mu pod czas „Ty go -
dnia Se nio ra” – pod su mo wał
rzecz nik pra so wy. 

Pokażą, na co ich stać

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

reklamareklama

Aktywność fizyczna 
osób starszych na wagę złota

Radni-seniorzy już po raz drugi przygotowują się do organizacji „Tygodnia Seniora”. 
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Dla by łych gór ni ków KWK „So -
sno wiec” oraz nie co star szych
miesz kań ców na sze go mia sta bę -
dzie to za pew ne no stal gicz na po -
dróż w cza sie. Dla młod szych spo -
tka nie ze sztu ką nie co za po mnia -
ne go ro dzi me go ar ty sty, któ ry
przez la ta wy pra co wał wła sny styl
ar ty stycz ny do dziś bu dzą cy po -
dziw. W wy re mon to wa nym przej -
ściu przy ul. Na ru to wi cza moż -
na już po dzi wiać od no wio ne mo -
zai ki Ta de usza Drąż kie wi cza,
wiel kie go ar ty sty za głę biow skiej
i pol skiej sztu ki.

Dwie mo zai ki – pierw sza „Wol -
ne pta ki” oraz dru ga „Ge ne za” to
je den zostat nich śla dów podaw nej
ko pal ni „So sno wiec”. Po wsta ły
w przej ściu pod ziem nym, któ rym
przez la ta dopra cy prze miesz cza ły
się set ki gór ni ków. Układ obu pła -
sko rzeźb za pla no wa no w ta ki spo -
sób, by gór nik idą cy do pra cy wi -
dział „Ge ne zę”, a wy cho dzą cy
po szych cie – „Wol ne pta ki.”.
Po tym jak ko pal nię za mknię to,
przej ście pod ziem ne, a wraz z nim
uro kli we mo zai ki, suk ce syw nie
po pa da ły w ni cość. Był na wet po -
mysł, aby przej ście przy by łej ko -
pal ni za sy pać, ale ja ko głów ny ar -
gu ment przeciwpo da wa no wła śnie
znaj du ją ce się tam nie zwy kłe dzie -
ło sztu ki. Po wie lu la tach przej ście
wresz cie do cze ka ło się re mon tu,
awraz znim dru gie ży cie otrzy ma -
ły dzie ła za głę biow skie go ar ty sty
przez la ta zwią za ne go z kopalnią
„So sno wiec”. – Od dłuż sze go cza -
su mie li śmy sy gna ły do ty czą ce go
te go miej sca. Zwra ca li się do nas
za rów no lu dzie zwią za ni na co
dzień ze sztu ką, jak rów nież miesz -
kań cy, zwłasz cza ci, któ rzy pa mię -
ta li świet ność te go miej sca. Kie dy
pod ję li śmy de cy zję omo der ni za cji
te go przej ścia, od ra zu za pew ni li -
śmy, że zro bi my wszyst ko, aby
przy wró cić mo zai kom daw ny

blask. Cie szę się, że uda ło nam się
do trzy mać sło wa, bo wi dać jak to
miej sce, to przej ście, ten ka wa łek
hi sto rii, jest waż ny dla miesz kań -
ców, a przede wszyst kim dla osób
zwią za nych z Siel cem, ko pal nią.
Dziś to miej sce łą czą ce no wo cze -
sność zhi sto rią. Przej ście jest grun -
tow nie prze bu do wa ne, wy po sa żo -
ne w plat for my dla osób nie peł no -
spraw nych, w su mie czte ry – dwie
na przy stan ki au to bu so we i dwie
na tram wa jo we. Do dat ko wo za in -

sta lo wa ny jest mo ni to ring, tak aby
pięk ne dzie ło za głę biow skie go ar -
ty sty już ni gdy nie zo sta ło znisz -
czo ne – pod kre śla pre zy dent So -
snow ca, Ar ka diusz Chę ciń ski. 

Ta de usz Drąż kie wicz uro dził
się 22 wrze śnia 1932 ro ku w Dą -
bro wie Gór ni czej, jed nak więk -
szość swo je go ży cia spę dził w sto -
li cy Za głę bia Dą brow skie go. Był
po sta cią nie zwy kle cha ry zma -
tycz ną i nie tu zin ko wą. Wy róż niał
go ory gi nal ny i no wa tor ski styl.

Upra wiał gra fi kę, ma lar stwo, ry -
su nek. Co war te pod kre śle nia, był
sa mo ukiem. Ni gdy nie ukoń czył
żad nej szko ły ar ty stycz nej.
Upraw nie nia uzy skał w Mi ni ster -
stwie Kul tu ry i Sztu ki. Zaj mo wał
się gra fi ką użyt ko wą, ma lar stwem
szta lu go wym i mo nu men tal nym,
mo zai ką, for ma mi prze strzen ny -
mi, pro jek to wa niem wnętrz i aran -
ża cją wy staw. Pięk ne mo zai ki
w przej ściu przy KWK „So sno -
wiec” nie zna la zły się tam przy -

pad kiem. Ar ty sta przez po nad 30
lat był zwią za ny z ko pal nią. Był
w niej za trud nio ny ja ko pla styk.
Na te re nie ko pal ni za pro jek to wał
i wy ko nał wy strój wie lu wnętrz.
Nie ste ty, dziś je go dzie ła moż -
na oglą dać już tyl ko na hi sto rycz -
nych fo to gra fiach, gdyż z bu dyn -
ku po daw nej KWK nie zo sta ło
już nie mal nic. Ostał się je dy nie
daw ny szyb „An na”, w któ rym
dziś mie ści się ścian ka wspi nacz -
ko wa „Po ziom 405”.

Za pro jek to wał i wy ko nał wie le
obiek tów kul tu ry na te re nie So -
snow ca: ka wiar nię spor to wą GKS
„Za głę bie” w daw nym bu dyn ku
Do mu Kul tu ry „Gór nik”, Mło -
dzie żo wy klub „Ko cio łek”
w daw nym Do mu Kul tu ry „Me -
ta lo wiec”. Je go wi zy tów ką w za -
kre sie aran ża cji wnętrz był dom
wcza so wy „Ewa” w Szczyr ku,
na le żą cy daw niej do Ko pal ni „So -
sno wiec”.

Brał udział w po nad 80 wy sta -
wach zbio ro wych oraz po nad 50
pre zen ta cjach in dy wi du al nych.
Pra ce ar ty sty znaj du ją się w zbio -
rach mu ze al nych i ko lek cjach pry -
wat nych w kra ju oraz za gra ni cą,
m. in. w Bel gii, Ukra inie, Ro sji,
An glii, Ar me nii, Gru zji, Niem -
czech, Ho lan dii, Izra elu, Szwe cji,
Chi nach, Tu ne zji, Buł ga rii, Au strii,
Sta nach Zjed no czo nych, Ka na dzie
i we Wło szech.

Moż na je tak że oglą dać w in -
nych obiek tach na te re nie mia sta,
m. in. pła sko rzeź ba „Ko pal nia”
w bu dyn ku Są du Re jo no we go
przy ul. Ka li skiej, ma lo wi dła
na osie dlu miesz ka nio wym
przy ul. Na ru to wi cza i Zam ko wej,
mo zai ka w ka wiar ni „Ko lo ro wa”,
na ba se nie przy ul. Le gio nów czy
frag ment mo zai ki przy Al. Zwy -
cię stwa, wnę trza i mo zai ka
w daw nym klu bie NOT -u ko pal ni
Niw ka -Mo drze jów. Ta de usz
Drąż kie wicz był Człon kiem Gru -
py Za głę bie. Otrzy mał ho no ro wą
od zna kę za za słu gi w Eu ro re gio -
nie Bug, był Ho no ro wym Oby wa -
te lem Re jow ca i lau re atem Na gro -
dy Ar ty stycz nej Mia sta So sno -
wiec.

Przez la ta zma gał się z cho ro bą.
Zmarł 18 paź dzier ni ka 2009 ro ku
w So snow cu w wie ku 77 lat. Spo -
czął na cmen ta rzu w Bę dzi nie.

Oprac. Krzysz tof Po lacz kie wicz

„Geneza” i „Wolne ptaki” odzyskały dawny blask
Mozaiki autorstwa Zbigniewa Drążkiewicza jak nowe

20 czerw ca w na szym mie ście od by ły się uro czy sto ści z oka zji 95.
rocz ni cy przy łą cze nia czę ści Gór ne go Ślą ska do od ra dza ją ce go się
państwa polskiego. 

Pod czas pierw szej czę ści uro czy sto ści zło żo no kwia ty pod ta bli cą
na bu dyn ku Urzę du Miej skie go przy al. Zwy cię stwa 20. Wła dze mia -
sta re pre zen to wa li za stęp ca pre zy den ta So snow ca Krzysz tof Ha ła dus

oraz prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej Wil helm Zych. Obec ni by li tak -
że m. in.: ucznio wie so sno wiec kich szkół (SP nr 10, SP nr 15, SP nr
39, ZSO nr 6, Gim na zjum nr 17), rad ni, przed sta wi cie le za głę biow -
skich par la men ta rzy stów, przed sta wi cie le Świa to we go Związ ku Żoł -
nie rzy Ar mii Kra jo wej, Związ ku Kom ba tan tów RP i by łych Więź -
niów Po li tycz nych oraz Pol skie go To wa rzy stwa Tu ry stycz no -Kra jo -

znaw cze Od dział im. Alek san dra Ja now skie go w So snow cu.
Na stęp nie uro czy sto ści prze nio sły się pod pły tę upa mięt nia ją cą po -
wrót Ślą ska do Ma cie rzy przy ul. So bie skie go. Kwia ty zło ży li
pierwszy za stęp ca pre zy den ta So snow ca Ma te usz Ry ka ła oraz Wil -
helm Zych. Obec ni by li tak że m. in.: rad ni, przed sta wi cie le za głę -
biow skich par la men ta rzy stów oraz kom ba tan ci. KP
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Mozaika „Geneza” to jeden z ostatnich śladów po dawnej kopalni „Sosnowiec”. 

Po wielu latach mozaiki zostały odnowione i wzbudzają podziw mieszkańców. 

Sosnowiec pamięta o rocznicy przyłączenia 
części Górnego Śląska do macierzy

zdjęcia: M
aciej Łydek

Władze miasta i mieszkańcy upamiętnili przyłączenie części Górnego Śląska do Polski. 
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Mistrzowie z Sosnowca
„Piłka w klatce”, czyli sukcesy przedstawicieli jorkyball

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Re pre zen tan ci Jor ky ball So sno wiec nie
za wie dli. W tej od mia nie pił ki noż nej wy -
wal czy li klu bo we mi strzo stwo świa ta pod -
czas za wo dów ro ze gra nych we Wło szech.
To nie ko niec do brych wieści, gdyż re pre -
zen ta cja Pol ski opar ta na gra czach z So -
snow ca wy wal czy ła w Rzy mie wi ce mi -
strzo stwo świa ta, ule ga jąc je dy nie Fran cu -
zom, któ rzy wy my śli li jor ky ball. Do So -
snow ca po wę dro wa ły tak że na gro dy in dy -
wi du al ne. Naj lep szym za wod ni kiem tur -
nie ju zo stał Ma ciej Barć, a naj lep szym
strzel cem Pa weł Ada mik.

W fi na le zma gań klu bo wych eki pa
z So snow ca po ko na ła fran cu ski Ni -
mes 3: 0. Iden tycz nym wy ni kiem za koń -
czył się fi nał, w któ rym za gra ły re pre zen -
ta cje na ro do we, z tą róż ni cą, że w tym
przy pad ku 3:0 trium fo wa ła eki pa trój ko lo -
ro wych. Gra na szej dru ży ny tak się spodo -
ba ła Fran cu zom, że za pro si li klub z So -
snow ca do gry w li dze fran cu -
skiej. – Na po cząt ku za pro po no wa li nam
trze ci po ziom roz gryw ko wy, ale z gó ry
od rzu ci li śmy ta ki wa riant. Klu bo wy
mistrz świa ta ma wy stę po wać w III li dze?
Swo ją dro gą na le ży pod kre ślić, że Fran cja
ma trzy kla sy roz gryw ko we, a w Pol sce
ma my dwa ośrod ki, je den w So snow cu
i dru gi w Ło dzi. Po win na nas dzie lić prze -
paść, a tym cza sem my z ni mi wy gry wa -
my – nie kry je du my Ma ciej Barć. MVP
tur nie ju pod kre śla, że po ziom jor ky ball
sta le ro śnie. – Na pew no ma my po wo dy

do za do wo le nia, bo gra li śmy pod czas te go
tur nie ju tak, jak so bie za ło ży li śmy. Spo -
koj nie, kon se kwent nie, a za ra zem wi do wi -
sko wo. Oczy wi ście ca ły czas się uczy my,
z tych mi strzostw tak że spo ro wy nie śli śmy.
Pierw szy raz za gra li śmy z Ja poń czy ka mi,
któ rzy spo ro już po tra fią. Za sko czy ła nas
tak że po sta wa Ka na dy. Wi dać, że za in te re -
so wa nie tą od mia ną pił ki noż nej jest co raz
więk sze na świe cie – pod kre śla Barć.

By ły za wod nik Za głę bia So sno wiec ma
na dzie ję, że uda się sko rzy stać z ofer ty zło -
żo nej przez Fran cu zów i doj dzie do wy stę -
pów so sno wi czan w kra ju nad Se kwa -
ną. –  Nie ma szans, aby śmy jeź dzi li

do Fran cji co ty dzień, ale mo gli by śmy tam
po je chać raz na dwa mie sią ce. Od piąt ku
do nie dzie li roz gry wa li by śmy po dwa me -
cze dzien nie. W ten spo sób nad ga nia li by -
śmy ter mi narz. Na pew no „pod pa li li śmy”
się do te go po my słu. Oczy wi ście, naj waż -
niej sza rzecz to kosz ty. Bez spon so rów nie
da my ra dy, ale wie rzy my, że zna ja dą się
fir my, któ re do ce nią to, co ro bi my. To du ża
szan sa roz wo ju dla nas, a za ra zem pro mo -
cja dla mia sta, re gio nu. My ślę, że dzię ki
te mu, co uda ło się już nam osią gnąć, po -
wsta ną w na szym kra ju ko lej ne ośrod ki tej
od mia ny pił ki noż nej – pod kre śla za wod -
nik so sno wiec kie go klu bu.

Przy po mnij my. Jor ky ball to po łą cze nie
pił ki noż nej i squ ash'a. So sno wi cza nie naco
dzień tre nu ją w pod zie miach cen trum han -
dlo we go Eu ro pa przy ul. Sien kie wi -
cza,  gdzie znaj du je się kom pleks spor to -
wy. Gra – po dob nie jak squ ash – to czy się
w cał ko wi cie lub czę ścio wo prze szklo nym
pro sto pa dło ścia nie. Ry wa li zu je się dwóch
na dwóch – do trzech wy gra nych se tów,
z któ rych każ dy koń czy się po siód mym
strze lo nym go lu do bram ki o wy mia rach
metr na metr. Na po czą tek war to jesz cze
wie dzieć, że pił ki podżad nym po zo rem nie
wol no do tknąć rę ką. Fut bo lów ka jest mniej -
sza i ko sma ta. – We Fran cji gra w jor ky ball
jest waż nym uzu peł nie niem tre nin gu za wo -
do wych gra czy. W ten spo sób uroz ma ica ją
so bie za ję cia pił ka rze z Lil le, Ren nes czy
Nan cy. Tak ty ki za szy bą nie po tre nu ją, ale
już szyb kość re ak cji iwy szko le nie tech nicz -
ne napew no – do da je Ma rek Szczer ba, pre -
zes Sto wa rzy sze nia Jor ky ball Pol ska, któ ry
nie ukry wa ra do ści z osią gnię te go re zul ta -
tu. – Cie szę się, że zre ali zo wa li śmy swój
cel, awy si łek wło żo ny wtre nin gi przy niósł
ocze ki wa ne skut ki wpo sta ci zdo by cia cen -
nych tro fe ów, pro mo wa nia mia sta zagra ni -
cą a tak że za chę ce nia jesz cze szer sze go
gro nalu dzi doupra wia nia tej ka pi tal nej dys -
cy pli ny ja ką jest Jor ky ball. Skła da my ser -
decz ne po dzię ko wa nia na szym spon so rom,
któ rzy wal nie przy czy ni li się dote go suk ce -
su – do dał.

Za wod ni cy z So snow ca już po raz ósmy
wy star to wa li w MŚ. – Je ste śmy na praw dę
dum ni z te go, jak prze pra co wa li śmy ca ły

okres przy go to waw czy przed mi strzo stwa -
mi – pod kre śla Piotr Śli mak, je dy ny, któ ry
uczest ni czył we wszyst kich wy jaz dach
Po la ków na mi strzo stwa. -Wspa nia łe mi -
strzo stwa, wspa nia ły tur niej, no i przede
wszyst kim wy nik, któ ry uda ło nam się
zro bić – do da je do świad czo ny za wod nik.

– Nie za wie dli rów nież po zo sta li na si
za wod ni cy, któ rzy od po wied nio w tur nie -
jach Ju nior Cup i Open Tro phy zdo by li
srebr ne me da le – mó wi kie row nik dru ży -
ny i za ra zem za ło ży ciel Jor ky bal la w Pol -
sce, Ad rian Sie jak. 

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

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.

Zło to wy wal czy li Ju sty na Sit ko
(fi gh ting wa ga +70 kg) oraz Ra -
fał Riss (fi gh ting wa ga +94 kg),
po sre bro się gnę li Mag da le -
na Giec (fi gh ting wa ga +49 kg)
i Ju sty na Sit ko (ne wa za +70 kg),
a brąz zdo by ła Mar ta Wa lo tek
(fi gh ting wa ga 62 kg). Pią te
miej sce wy wal czył z ko lei Ma te -
usz Du ran. – Trzy dni przed star -
tem w ME na sza naj lep sza za -
wod nicz ka Mar ty na Bie roń ska
mu sia ła się pod dać za bie go wi
ope ra cyj ne mu, aby móc wy star -

to wać w lip cu na naj waż niej szej
im pre zie w dys cy pli nach nie -
olim pij skich World Ga mes 2017
we Wro cła wiu, do któ rej to kwa -
li fi ko wa ła się przez ostat nie 4 la -

ta. Mi mo jej nie obec no ści osią -
gnę li śmy zna ko mi ty wy nik, a te -
raz bę dzie my cze kać na start
Mar ty ny – pod kre śla Ma rian Ja -
siń ski. KP

W Ha li Wi do wi sko wo -Spor to wej MO SiR w So -
snow cu od by ły się 44. Mi strzo stwa Pol ski Se nio -
rów Ka ra te Ky oku shin, w któ rych udział wzię -
ło 102 za wod ni kow z 47 ośrod ków Ky oku shin. Or -
ga ni za to rem mi strzostw był So sno wiec ki Klub
Ka ra te, współ or ga ni za to ra mi Urząd Miej ski So sno -
wiec oraz MO SiR So sno wiec.

– Dzię ki współ pra cy mię dzy wła dza mi mia -
sta i Miej skie go Ośrod ka Spor tu i Re kre acji uda -
ło się zor ga ni zo wać wi do wi sko na naj wyż szym
po zio mie. Ofi cjal ne go otwar cia mi strzostw do -
ko nał prezydent miasta So snow ca Ar ka diusz
Chę ciń ski, któ ry ob jął patronatem honorowym
ca łą im pre zę – po wie dział shi han Eu ge niusz Da -
dzi bug z SKK, któ ry pod czas in au gu ra cji mi -
strzostw zo stał na gro dzo ny po dzię ko wa nia mi
za roz wój ka ra te ky oku hin w Pol sce przez Pre ze -

sa Pol skie go Związ ku Ka ra te Ma cie ja So ko łow -
skie go.

Sę dzią głów nym mi strzostw był shi han An drzej
Drew niak. – Ca ła im pre za prze bie gła zgod nie
z pla nem, za wo dy sta ły na naj wyż szym po zio mie,
na trzech ma tach w So snow cu ry wa li zo wa li czo ło -
wi pol scy za wod ni cy i za wod nicz ki, któ rzy za swój
cięż ki wy si łek na gro dze ni zo sta li wspa nia ły mi me -
da la mi oraz pu cha ra mi. Ja ko or ga ni za tor pra gnie -
my po dzię ko wać za wspar cie wszyst kim spon so -
rom, wo lon ta riu szom i wszyst kim człon kom oraz
sym pa ty kom klu bu, któ rzy przy czy ni li się
do wspól ne go suk ce su or ga ni za cyj ne go. Wszyst -
kim za wod ni kom dzię ku je my za przy by cie, zwy -
cięz com gra tu lu je my suk ce sów i ży czy my ko lej -
nych na are nie kra jo wej oraz mię dzy na ro do -
wej – do dał Da dzi bug. KP

W Olsz ty nie od by ły się Mi -
strzo stwa Pol ski Mło dzi ków
w sza bli dziew cząt i chłop ców.
Re we la cyj nie za pre zen to wa ły
się sza blist ki TMS ZA GŁĘ BIE
So sno wiec, któ re zdo by ły 5
me da li.

W tur nie ju in dy wi du al nym
za wod nicz ki TMS ZA GŁĘ BIE
za ję ły nie mal ca łe po dium. Ty tuł
mi strzow ski zdo by ła Ewa Za jąc,
któ ra w fi na le po ko na ła ko le żan -
kę klu bo wą Klau dię Ko zieł.

Trze cie miej sce za ję ła Pau li -
na Po ra da TMS i Ana sta zja Na -
gór ska z OŚ. AZS Po znań. Pią te
miej sce za ję ła Zu zan na Len kie -
wicz, rów nież za wod nicz ka
TMS So sno wiec.

W tur nie ju dru ży no wym
dziew cząt TMS ZA GŁĘ BIE I
wal czą cy w skła dzie: Ewa Za jąc,
Klau dia Ko zieł, i Zu zan na Len -
kie wicz i Pau li na Po ra da zdo by ły
srebr ny me dal, ule ga jąc w fi na le
dru ży nie go spo da rzy UKS Haj -

du czek Olsz tyn 29-36. Me dal
brą zo wy wy wal czył dru gi ze spół
TMS ZA GŁĘ BIE, wal czą cy
w skła dzie: Zu zan na Po ra da,
Alek san dra Szwe da, Emi lia Myr -
ta, Emi lia Ha bryn. Dru ży na Za -
głę biow skie go Klu bu Szer mier -
cze go za ję ła dzie sią te miej sce.
W ry wa li za cji dru ży no wej chłop -
ców 12 miej sce za jął ze spół TMS
ZA GŁĘ BIE, a miej sce 14 dru ży -
na Za głę biow skie go Klu bu Szer -
mier cze go. KP

Zawodnicy świętowali znakomite wyniki osiągnięte w Rzymie. 

Bu dow la ni na piąt kę Ugo ści li naj lep szych ka ra te ków

Zawodnicy Budowlani Sosnowiec zdobyli pięć medali
podczas Mistrzostw Europy seniorów w ju-jitsu. 

Aż 102 karateków wzięło udział w zawodach. 

So sno wiec ka do mi na cja sza bli stek

arc Jorkyball

arc Budowlani Sosnowiec

arc Sosnow
iecki Klub Karate
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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.

Za tem ru sza my. Z Gór ki scho dzi my
wzdłuż sto ku nar ciar skie go – tak aby do -
trzeć do chod ni ka przy uli cy 3 Ma ja. Na -
stęp nie kie ru je my się na pół noc ny wschód.
Je śli doj dzie my do uli cy ks. Blach nic kie -
go to zna czy, że je ste śmy na do brej dro dze.
Przez przej ście dla pie szych prze do sta je -
my się na dru gą stro nę uli cy,
po czym  obie ra my kurs na pół noc ny
wschód. Do cie ra my do Ma łe go Za gó rza.
Na stęp nie kon ty nu uje my wę drów kę uli cą
o tej wła śnie na zwie. Znaj du je my się
w spo koj nej i wciąż zie lo nej en kla wie
upcha nej po mię dzy blo ko wi skiem i dro gą
szyb kie go ru chu. Pa nu je tu ten szcze gól ny
kli mat, cha rak te ry stycz ny dla sta rych,
bocz nych uli czek skry wa ją cych za cisz ne
po dwór ka. Na roz sta jach przy kasz ta now -
cach   kie ru je my się w le wo, wprost
na kład kę za wie szo ną nad to ro wi skiem
zbu do wa nej w 1982 ro ku li nii tram wa jo -
wej.  Za kład ką skrę ca my w pra wo, by po -
now nie zna leźć się na uli cy Ma łe Za gó -
rze. Kie ru jąc się na pół noc, prze cho dzi my
obok do mów zbu do wa nych dla pra cow ni -
ków Pań stwo we go Go spo dar stwa Rol ne -
go miesz czą ce go się oneg daj w za gór skim
fol war ku. Je ste śmy na Me cu (daw niej
Metz), któ re go na zwa po cho dzi od fran cu -
skie go mia sta zwią za ne go z To wa rzy -
stwem Ko palń i Za kła dów Hut ni czych So -
sno wiec kich. To wa rzy stwo to mia ło w po -
sia da niu nie tyl ko Mec, ale rów nież spo ry
ob szar dzi siej sze go mia sta. Prze cho dzi my
przez uli cę Dwor ską i wkra cza my na łą kę,
po środ ku któ rej wzno si się ko piec
z krzyżami. Wy so kość zmie rzo na u je go
pod sta wy wy no si 311,8 m n. p. m.  To Ba -
ra ni Cmen tarz zwa ny tak że Ba ra nim Kop -
cem. We dług lu do wych prze ka zów po -
grze ba no tu taj ulu bio ne zwie rzę ta hra bie -
go Jó ze fa Mie ro szew skie go. Z kop cem
zwią za na jest tak że le gen da o bu do wie za -
gór skie go ko ścio ła.

Je ste śmy w naj star szej czę ści Za gó rza
na tzw. „Gór ce”. W po bli żu znaj du je się
kil ka in te re su ją cych za byt ków, któ rym
war to po świę cić nie co wię cej cza su*. Po -
le cam za tem ma ły spa ce rek po oko li cy.
Idąc w kie run ku ko ścio ła św. Jo achi ma,
prze cho dzi my obok no we go wi ka ria tu
(po czą tek XX wie ku), ple ba nii (po ło -
wa XIX wie ku) oraz fi gu ry Mat ki Bo żej,
któ ra zo sta ła usta wio na po tym, jak pa -
pież Pius IX ogło sił do gmat o Nie po ka la -
nym Po czę ciu NMP. Pier wot nie fi gu ra
(jej pierw sza wer sja) znaj do wa ła się
na pięk nej, mo nu men tal nej ko lum nie.
By ła ona na ty le atrak cyj na, że zo sta ła
wy mie nio na w przed wo jen nym „Prze -
wod ni ku po Za głę biu Dą brow skim”. 

Mi nąw szy ka plicz kę, scho dzi my w dół
uli cą ks. Po pie łusz ki. Po pra wej stro nie
znaj du je się Po mnik Nie zna ne go Żoł nie -
rza ii i pa miąt ko wy krzyż. To do sko na ły
mo ment, aby wy brać się na wy ciecz kę
po naj star szej czę ści Za gó rza, po zna jąc
ta kie atrak cje jak ko ściół p. w. św. Jo achi -
ma (1848-52/1898-1908), Akow ską ka -
plicz kę , Gró dek Ry cer ski (XIII -
-XV wiek), te ren osa dy hut ni czej sprzed
ok. 1000 lat oraz daw ny dwo rek Wrzo -

skó w. Z ta ra su wi do ko we go na ty łach ko -
ścio ła roz po ście ra się wspa nia ły wi dok
na war to ścio wą pod wzglę dem przy rod -
ni czym Do li nę Po to ku Za gór skie go.
Obec nie pla no wa ne jest utwo rze nie tu taj
Ze spo łu Przy rod ni czo -Kra jo bra zo we go.
W tle, na ho ry zon cie wid nie je „Za głę -
biow ski Olimp”, czy li Gó ra św. Do ro ty
(381,3 m n. p. m.). 

Spod ko ścio ła uli cą Szpi tal ną ma sze -
ru je my w kie run ku po łu dnio wym. Po -
przez szpi tal ną bra mę wkra cza my na te -
ren Par ku Mie ro szew ski ch (po czą -
tek XIX wie ku), któ ry wraz ze znaj du ją -
cym się po pra wej stro nie pa ła cy kie m
wpi sa ny jest do re je stru za byt ków. Pa ła -
cyk, zwa ny rów nież go ścin nym, naj praw -
do po dob niej po wstał w pierw szej ćwier -
ci XIX stu le cia. We wnątrz par ku znaj du -
ją się tzw. „gro ty” kry ją ce wej ścia (za sy -
pa ne) do słyn nych „Lo chów Mie ro szew -
skich”. Po śród sta ro drze wia spo tka my
po mni ki przy ro dy, a wio sną za chwy ca ją -
ce swą uro dą ła ny czosn ku niedź wie dzie -
go. Na skra ju par ku znaj du je się in te re su -
ją ca, po cho dzą ca z okre su mię dzy wo jen -
ne go bu dow la zwa na przez miesz kań ców
Za gó rza pa ła cem Mal plat ta (obec nie
przed szko le). Obiekt ten wznie sio no ja ko
re zy den cję na po trze by dy rek cji wspo -

mnia ne go wcze śniej TKi ZHS. Wpraw ne
oko ob ser wa to ra przy ro dy wy pa trzy za -
pew ne wie le in nych oso bli wo ści, w tym
za rys daw nej Alei Kasz ta no wej pro wa -
dzą cej z za gór skie go ko ścio ła do dwo ru
w Kli mon to wie. Ale ja ta, zwa na tak że
Kasz ta na mi, w pew nym za kre sie po kry -
wa ła się z bie gną cą przez blo ko wi ska ale -
ją Wol no ści. Je że li po dą ży li by śmy nią
w kie run ku po łu dnio wo -wschod nim, to
do tar li by śmy do naj wyż sze go wznie sie -
nia w Kli mon to wie zlo ka li zo wa ne go
w oko li cach ul. Go łę biej (304,1 m n.p.m.)
oraz do po ło żo nej nie co da lej „Gór ki”
zwa nej tak że Bo żą Mekką.

Od byw szy (lub nie) wy pad do Kli -
mon to wa, od naj du je my się przy przej ściu
dla pie szych – skrzy żo wa nie ul. Bra ci
Mie ro szew skich z Dwor ską i Le nar to wi -
cza. Prze do sta je my się na dru gą stro nę
Bra ci Mie ro szew skich, po czym kie ru je -
my się na pół noc. Po pra wej stro nie gó ru -
ją po cho dzą ce z 1931 ro ku zbior ni ki
macz kow skich wo do cią gów. Na stęp nie
skrę ca my w pra wo w ul. Ka sprza ka. We -
dle prze ka zów wła śnie tę dy prze bie gał
je den z wa rian tów pra sta re go Trak tu Kró -
lew skie go pro wa dzą ce go z Kra ko wa
na Śląsk. Za pew ne po kry wał się on rów -
nież ze słyn nym szla kiem pąt ni czym Via

Re gia pro wa dzą cym z Ki jo wa do San tia -
go de Com po ste la w Hisz pa nii. 

Ulicz ka Ka sprza ka wie dzie po przez
tzw. Lesz cze – dzi siaj już tyl ko naj star si
miesz kań cy uży wa ją tej na zwy. Na koń cu
as fal tu wcho dzi my w wą ską, pro wa dzą cą
w dół ście żyn kę, któ ra kie ru je nas do uli cy
Ka la gi. Ist nie je rów nież nie co bar dziej
eks tre mal na opcja mar szru ty – po przez
cia sny prze smyk po mię dzy ogro dze nia mi
i da lej na prze łaj w kie run ku po łu dnio wo -
-wschod nim. Zo sta wia jąc wer sję z prze -
smy kiem dla do świad czo nych glob tro te -
rów, uda je my się uli cą Ka la gi w kie run ku
wschod nim. Do cie ra my do uli cy Po łu -
dnio wej, któ rą zgod nie z na zwą kie ru je my
się na po łu dnie. Po dwóch mi nu tach wy -
czer pu ją cej wspi nacz ki po pra wej stro nie
po ja wia się le d wo czy tel na ścież ka. Ko -
rzy sta jąc z niej, wdra pu je my się na nie -
wiel ką skar pę. Tra fia my w te ren moc no
prze kształ co ny przez czło wie ka. Wszak
przez dzie siąt ki, a mo że set ki lat funk cjo -
no wał tu taj ka mie nio łom, któ re go ma low -
ni cze po zo sta ło ści roz cią ga ją się do oko ła.
Gó ra ta po dob nie jak wie le in nych w na -
szej oko li cy na zy wa na by wa ka mion ką. 

Te raz mo że my de lek to wać się fak tem,
że do tar li śmy na dach So snow ca. W tym
miej scu po ja wia się jed nak pe wien pro -

blem. Gdzie jest naj wyż szy punkt i na ja -
ką wzno si się wy so kość? Przy go to wu jąc
się do wy ciecz ki, spo tka łem się z roz bież -
ny mi in for ma cja mi co do wy so ko ści, jak
i pre cy zyj nej lo ka li za cji naj wyż sze go
szczy tu w na szym mie ście. Być mo że
jest to efek tem wspo mnia nej eks plo ata cji
ka mie nia i zwią za nej z nią stop nio wą roz -
biór ką gó ry. Naj wyż sza war tość, ja ką od -
czy ta łem z ma py, wy no si 323,6 m i na le -
ży jej szu kać w od le gło ści ok. 250 me -
trów na po łu dnio wy -wschód od miej sca,
gdzie ak tu al nie się znaj du je my. Ru sza my
za tem da lej. Wra ca my na uli cę Po łu dnio -
wą, kon ty nu ując marsz w kie run ku po łu -
dnio wym. Nie trwa on zbyt dłu go, bo
po przej ściu ok. 100 me trów skrę ca my
w le wo w uli cę Le nar to wi cza. Mi nąw szy
spół dziel nię miesz ka nio wą, do cie ra my
do re stau ra cji. Tuż za nią znaj du je się to,
cze go szu ka my – bez i mien ny szczyt naj -
wyż szej gó ry sto li cy Za głę bia Dą brow -
skie go. Trud no jed nak zna leźć od po -
wied nie miej sce do za tknię cia fla -
gi – wierz cho łek jest nie mal pła ski.
Przed na mi roz le gła pa no ra ma. Ma my
stąd do sko na ły wi dok w kie run ku Mor ti -
me ra, Bu ko wej Gó ry, Trze bie sław skiej
Gó ry, Bo cian ka, Gó ry Bor do wi cza i Gór -
ki Go ło now skiej. Po pu ść my nie co wo dze
wy obraź ni i zo bacz my tę kra inę w cza -
sach, gdy kró lo wa ły pusz cze nie prze by -
te, po prze ci na ne wod ny mi stru ga mi,
nad któ ry mi nie śmia ło przy cup nę ły
pierw sze ludz kie osa dy. Po tem wsiądź my
do au to bu su li nii 690, by po prze je cha niu
trzech przy stan ków wy siąść na Mor ti me -
rze. Tu taj obok ha li spor to wej znaj du je się
ko lej ne wznie sie nie o wy so ko ści 305 m
n. p. m. – do sko na ły punkt wy pa do wy, by
wy ru szyć na wy pra wę po naj wyż szych
gó rach Dą bro wy i Bę dzi na. 

Tekst i zdję cia: Ar tur Pta siń ski

Cen trum In for ma cji Miej skiej 
w So snow cu, ul. War szaw ska 3/20, 
tel. 32 265-60-04, e -ma il: cim@um.so sno wiec.pl

*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. 

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

Zagórski Mortimer.
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AKCJA LATO

Miejski Klub 
im. Jana Kiepury 

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).

Miejska Biblioteka
Publiczna 
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

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”

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. 

Miejski Dom Kultury
„Kazimierz”
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.

Zamek Sielecki 
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

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
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.

Tel. 32 266 43 76

Tel. 32 294 81 28

Tel. 32 266 38 42

Tel. 32 788 33 60

Tel. 32 363 45 10

Tel. 32 269 41 19 
TEL. 32 266 34 26
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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.

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 północno-
zachodniej 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. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 6 /2017, WIESŁAWA MACIEJAK – A ŻYCIE SIĘ TOCZY 
Na gro dy otrzy mu ją: Magdalena Kardas z Sosnowca, Natalia Augustyn z Sosnowca oraz Robert Sarna z Dąbrowy Górniczej.
UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie. 

 

 

WAŻNE TELEFONY

Urząd Miasta: 

Centrala (32) 296 06 00

Informacja ogólna

(32) 296 05 28-29

Miejski Rzecznik  Praw

Konsumentów 

(32) 296 04 28 

Straż Miejska

(32) 296 06 53-54

Komenda Miejska Policji

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

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej

998, (32) 266 04 01 do 02 

Pogotowie Ratunkowe 999,

(32) 292 16 04, 292 16 40

Pogotowie Gazowe

(32) 266 33 56

Pogotowie Energetyczne

991

Ośrodek Interwencji

Kryzysowej

(32) 298 93 87

Izba Wytrzeźwień

(32) 266 10 30

Schronisko dla zwierząt

(32) 293 75 56 

KUPON
krzyżówka nr  7

✂

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

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

Nagrody ufundowało Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

„Kul tu ra Do stęp na” w ki nach to ak cja ki na „He lios”, któ ra roz po czę ła
się w 2015 ro ku. Co ty dzień, w każ dy czwar tek o godz. 18.00, wy świe -
tla ne są pol skie fil my w ra mach ogól no pol skie go pro jek tu pt. „Kul tu ra
Do stęp na”. Pro jekt umoż li wia sze ro kiej pu blicz no ści do stęp do no wych
i do ce nia nych pol skich fil mów. Głów ny mi or ga ni za to ra mi pro jek tu są
Na ro do we Cen trum Kul tu ry oraz Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie dzic twa
Na ro do we go wraz z ca łą sie cią kin He lios w Pol sce. Pro jekt skie ro wa -
ny jest do wszyst kich, któ rzy ko cha ją pol skie fil my i chcie li by zo ba czyć
je w roz sąd nej ce nie. Bi le ty na se an se w ra mach „Kul tu ry Do stęp nej”
kosz tu ją je dy nie 10 zł. Wię cej na: www.kul tu ra do step na.pl. red

NA DUŻYM EKRANIE
W NAJBLIŻSZYM CZASIE
ZOSTANĄ WYŚWIETLONE: 
6 lipca „Szczęście świata”
13 lipca „Sługi Boże”
20 lipca „Wołyń”
27 lipca „Porady na zdrady”
3 sierpnia „Maria Skłodowska-
Curie”
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.

Kulturalne czwartki w kinie „Helios”
Nie pró buj na wet zga dy wać, co cze ka za ko lej nym uśmie chem lo su.

Ka ro li na Lub czyk – wiel bi ciel ka li te ra tu ry ame ry kań skiej i orien -
tal nych sma ków – ma na kon cie ty tuł ma gi stra kul tu ro znaw stwa i kil -
ka umów śmie cio wych. Pew ne go dnia otrzy mu je po sa dę se kre tar ki
w ad mi ni stra cji pu blicz nej. Szyb ko jed nak prze ko nu je się, że miej sce,
do któ re go tra fi ła, jest nie wie le lep sze od pasz czy lwa. Plot ki biu ro we
roz cho dzą się szyb ciej niż we wnętrz na pocz ta, pa raf ka w dzien ni ku
ko re spon den cyj nym to rzecz świę ta, a wy dzia łem tak na praw dę rzą -
dzi nie na czel nik, lecz pa ni Me la – bu dzą ca po strach ka dro wa. Jak by

te go by ło ma ło, Ka ro li na po zna rów nież nar -
cy stycz ne go Kry stia na – pre ze sa fir my IT,
któ ry zdo ła wy wró cić jej ży cie do gó ry no -
ga mi. 

Czy uda jej się prze trwać w tym bez -
względ nym świe cie i za cho wać po sa dę se -
kre tar ki, czy mo że zbun tu je się prze ciw ko sys te mo wi? I czy bez
wzglę du na to, któ rą ścież ką po dą ży, to i tak je den dia beł?

Pre mie ra: 6 lip ca  2017 r.

Katarzyna Rapczyńska-Lubieńska

Jeden diabeł (Wyd. Prószyński i S-ka)

Co wnie sie w ży cie Stel li wa ka cyj na za mia na do mów?
Stel la pro wa dzi bar dzo upo rząd ko wa ne ży cie – i bar dzo to lu bi.

Po 25 la tach mu si jed nak sta wić czo ło no wej rze czy wi sto ści, po nie -
waż jej sze fo wa, zna na pro jek tan ta mo dy, na gle umie ra. Stel la zo sta je
bez pra cy i bez wi zji na przy szłość.

Szu ka jąc po my słu, da je się na mó wić na wa ka cyj ną za mia nę do mów.
W ten spo sób tra fia do pięk nej sta rej wil li w ma łym mia stecz ku na po -
łu dniu Włoch. Wy jeż dża tam na wa ka cje. Osta tecz nie oka zu je się, że
te wa ka cje ma ją stać się punk tem wyj ścia do zu peł nie no we go ży cia.

Stel la po zna je no wy kraj, je go zwy cza je
i kuch nię. Na wią zu je no we zna jo mo ści
i przy oka zji prze ko nu je się, że nie tyl ko
ona szu ka no we go po my słu na sie bie.

Przez ca ły czas ko re spon du je z ta jem ni -
czym wła ści cie lem wil li, któ ry po zo sta wił
dla niej spe cjal ny au tor ski prze wod nik po oko li cy. Stop nio wo sta ją się
so bie co raz bliż si, cho ciaż w ogó le się nie zna ją. 

Pre mie ra: 18 lip ca 2017 r.

Nicky Pellegrino

Pod włoskim niebem (Wyd. Prószyński i S-ka)

Ja ki wpływ na hi sto rię świa ta mia ły ostat nie wy da rze nia przed śmier -
cią Sta li na?

W so bot ni wie czór 28 lu te go 1953 r. Sta lin po dej mo wał swój „we -
wnętrz ny krąg” na Krem lu, a po tem na da czy w pod mo skiew skim
Kun ce wie. Be ria, Buł ga nin, Chrusz czow i Ma len kow opu ści li go do -
pie ro nad ra nem. Sta lin był pi ja ny i w wy śmie ni tym hu mo rze. Na stęp -
ne go dnia ochro nę za nie po ko iła ci sza pa nu ją ca w pry wat nych po ko -
jach Sta li na, jed nak ni ko mu nie wol no by ło tam wejść bez we zwa nia.
Gdy w koń cu o dzie sią tej wie czo rem otwo rzo no drzwi pod pre tek stem
prze ka za nia Sta li no wi urzę do wej pocz ty, zna le zio no go nie przy tom -
ne go na pod ło dze. 

Wy da rze nia, któ re po prze dzi ły śmierć Jó ze fa Sta li na, wciąż są
przed mio tem nie zli czo nych do cie kań, po dob nie jak zda rze nia, któ re

na stą pi ły bez po śred nio po niej i ukształ to -
wa ły hi sto rię świa ta na ko lej nych kil ka dzie -
siąt lat. Książ ka „Ostat nie dni Sta li na”
przed sta wia je wszyst kie szcze gó ło wo, po -
cząw szy od XIX Zjaz du WKP (b) i przy go -
to wań Sta li na do ko lej nych czy stek, aż
do aresz to wa nia Ław rien ti ja Be rii, po ka zu jąc, jak wiel ka szan sa
na prze mia ny zo sta ła wów czas za prze pasz czo na. 

Śmierć Sta li na two rzy ła no wą sy tu ację, za rów no w po li ty ce we -
wnętrz nej Związ ku So wiec kie go, jak i na are nie mię dzy na ro do wej.
Jed nak świat, któ ry mógł wresz cie ode tchnąć z ulgą, na tych miast po -
wró cił do zim nej woj ny. 

Pre mie ra: 18 lip ca 2017 r.

Joshua Rubenstein

Ostatnie dni Stalina (Wyd. Prószyński i S-ka)
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HO RO SKOP
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

KINOreklama

RE PER TU AR 
KI NA HE LIOS SO SNO WIEC
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

„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. 

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

Od 26 czerw ca do 9 lip ca w Te atrze Za głę bia
trwa ją warsz ta ty „To już ko niec?” w ra mach
ogól no pol skie go pro gra mu „La to w te atrze”.
Już po raz trze ci Te atr Za głę bia po zy skał
na ich re ali za cję 40 tys. zł z In sty tu tu Te atral -
ne go. Do udzia łu za pro sił mło dzież w wie ku
od 13 do 16 lat. 

Dwu ty go dnio we warsz ta ty za koń czo ne
bę dą po ka za mi spek ta klu przy go to wa ne go
przez uczest ni ków z po mo cą za pro szo nych
ar ty stów i pe da go gów. Wszy scy we zmą
udział w warsz ta tach im pro wi za cji, ak tor -
skich, sce no gra ficz nych, mul ti me dial nych
i kre atyw ne go pi sa nia. Ideą pro jek tu jest za -
ba wa te atrem i twór cze wy ra że nie sie bie. 

In spi ra cją do te go rocz nych warsz ta tów
by ły do świad cze nia z po przed nich dwóch
edy cji „La ta w te atrze”: ko niec warsz ta tów
był dla spo rej gru py uczest ni ków pro ble mem.
Dla te go tym ra zem te atr po sta no wił wyjść
od uczu cia bra ku zgo dy na to, że koń czy się
coś przy jem ne go i przyj rzeć się róż nym koń -
com, ja kich mo że my do świad czyć, by w bez -
piecz nych wa run kach oswo ić lęk przed tym,
co no we i nie zna ne. 

Po ka zy dla pu blicz no ści od bę dą się 8 i 9
lip ca o godz. 17.00. Bez płat ne wej ściów ki
moż na za re zer wo wać w Biu rze Ob słu gi Wi -
dzów, tel. 32 266 11 27 / bow@te atrza gle -
bia.pl. red

To już naprawdę koniec? 

Pokazy dla publiczności odbędą się 8 i 9 lipca. 
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LIPIEC - SIERPIEŃ 
PRZERWA WAKACYJNA

Co to był za debiut…
Uczestnicy Uniwersytetu III Wieku wystawili w „Kiepurze”  spektakl teatralny „O życiu”

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.

Ak to rzy -se nio rzy, choć mie li tre mę, to
po ra dzi li so bie bar dzo do brze, a sa tys -
fak cja z osią gnię te go suk ce su by ła
ogrom na. Pró by nad spek ta klem ru szy ły

w paź dzier ni ku. Wszyst ko za czę ło się
od te go, że uczest ni cy Uni wer sy te -
tu III Wie ku, dzia ła ją ce go przy Uni wer -
sy te cie Ślą skim, zgło si li się do Mło dzie -
żo wej Aka de mii Te atral nej. – Po sta no wi -
li śmy spró bo wać swo ich sił w te atrze.
Mi chał Gó ral, dy rek tor Ener ge tycz ne go
Cen trum Kul tu ry i pa ni Ewa Bryk -No -
wa kow ska wy ra zi li zgo dę i tak roz po -
czę ła się na sza przy go da. Pró by od by wa -
ły się dwa, trzy ra zy w mie sią cu,
a przed sa mym spek ta klem zde cy do wa -
nie czę ściej – opo wia da An na Ro ze nau,
któ ra za gra ła w spek ta klu. – Wy sta wi li -

śmy spek takl o ży ciu i lu dziach. Po wie -
dzia ła bym, że by ła to ta ka ko me dia z ży -
cia wzię ta, o emo cjach, lu dziach, ich sła -
bo ściach. Mu sie li śmy wła ści wie wczuć
się w ro lę, wie lu rze czy na uczyć się
w krót kim cza sie, ale uwa żam, że na sza
re ży ser świet nie nas przy go to wa ła i chy -
ba nie by ło naj go rzej… – mó wi An -
na Ro ze nau. 

Ak tor ka Ewa Bryk -No wa kow ska
przed sta wi ła do wy bo ru se nio rom dwa
sce na riu sze: je den o za bar wie niu ko me -
dio wym i dru gi, choć na po zór „lek ki”, to
jed nak ba zu ją cy na trud nych tek stach,
mię dzy in ny mi Ju lia na Tu wi ma. – Se nio -
rzy wy bra li ten dru gi sce na riusz i zmie -
rzy li się z tek stem, choć mo im zda niem
po win no być od wrot nie, ale usza no wa -
łam ich wo lę. Po ra dzi li so bie bar dzo do -
brze, je stem z ich pra cy dum na – oce nia
Ewa Bryk -No wa kow ska. – Pra co wa li śmy

w szyb kim tem pie, bo na przy go to wa nie
spek ta klu mie li śmy za le d wie kil ka mie -
się cy. W Mło dzie żo wej Aka de mii Te -
atral nej or ga ni za cja pra cy wy glą da ina -
czej. Ma my sześć grup i stop nio wo opa -
no wu je my ko lej ne umie jęt no ści. Naj -
pierw są ćwi cze nia dyk cyj ne, emi syj ne,
ruch sce nicz ny, za ję cia z re kwi zy tem,
ele men ta mi ko stiu mu, sce ny uwal nia ją ce
emo cje. Tu taj te go wszyst kie go bra ko wa -
ło, więc se nio rzy mu sie li w krót kim cza -
sie od na leźć ten warsz tat w so bie. Słu ży -
ły te mu in ten syw ne pró by – do da je. 

Se nio rzy w dal szym cią gu za mie rza ją
uczęsz czać na za ję cia te atral ne oraz wy -
stę po wać przed pu blicz no ścią. – Gra my
spek takl jesz cze dla stu den tów. Po wa ka -
cjach za mie rza my da lej ćwi czyć, a na wet
po zy skać ko lej nych człon ków do na szej
gru py te atral nej – pod su mo wa ła An na Ro -
ze nau. SK

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. 

Seniorzy pokonali tremę i zagrali brawurowo. 
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