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Po raz pierwszy w historii miasta został
uruchomiony „Sosnowiecki Rower Miejski”. Do
dyspozycji użytkowników jest 130 rowerów i 9
samoobsługowych stacji wypożyczeń. 
Poza rowerami standardowymi, dostępne będą także
tandemy i rowery trójkołowe, z których mogą
korzystać osoby niepełnosprawne. Operatorem
systemu jest Nextbike Polska.

Sosnowiec Fun Festival już w pierwszy weekend czerwca!
Czeka nas wielkie święto muzyki i wyśmienita zabawa.
Już w piątek o godz. 18.40 zabawę zainauguruje
Prezesura. Następnie, o godz. 19.30, muzyczną ucztę
będzie kontynuować Mrozu, a gwiazdą wieczoru będzie
Anna Wyszkoni, która powita gości o godz. 20.50. Sobota
upłynie pod znakiem imprezy w stylu lat 80. i 90.
O godz. 18.15 imprezę rozpocznie Fun Factory,
a o godz. 19.30, będzie ją kontynuował Bad Boys Blue.
Wieczór zakończy Loona, która rozpocznie swój występ
o godz. 20.45. W trzecim dniu festiwalu do Sosnowca
przyjadą królowie polskiego rocka. Imprezę na dobre
o godz. 20.00 rozkręci grupa Perfect, ostatnia gwiazda
Sosnowiec Fun Festival.
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Sylwia Kosman

No wo cze sny ba sen, któ ry po wstał
w Za gó rzu przy Ze spo le Szkół
Ogól no kształ cą cych nr 5 w So -
snow cu, jest już otwar ty! Na ten
ba sen ucznio wie i miesz kań cy
cze ka li pra wie… 40 lat. Pod ko -
niec lat 80. po raz pierw szy po ja -
wi ły się naj pierw obiet ni ce, a po -
tem pla ny bu do wy ba se nu. Wresz -
cie uda ło się! 25 ma ja ba sen zo stał
uro czy ście otwar ty. Nie by ło tra -
dy cyj ne go prze ci na nia wstę gi, ale
za to od by ły się wy stę py ar ty stycz -
ne dzie ci oraz tzw. le isu re di ving,
czy li sko ki do wo dy w po zy cji re -
lak sa cyj nej (czy ta nie, le że nie, pi -
cie na po ju czy… pi sa nie li stów).
Sko ki wy ko na li ucznio wie w róż -
nych cha rak te ry za cjach, m. in. ste -
war des sy czy gwiaz dy Po li Ne gri.
Do ba se nu wsko czył tak że…

w gar ni tu rze Ar ka diusz Chę ciń -
ski, pre zy dent So snow ca, któ ry
prze pły nął jed ną dłu gość ba se -
nu. – Ten ba sen jest czymś wię cej
niż tyl ko obiek tem spor to wym.
Jest speł nie niem ma rzeń wie lu
rocz ni ków uczniów na szej szko ły,
ro dzi ców i pra cow ni ków. Pierw -
sze pla ny bu do wy ba se nu się ga -
ją… 1978 ro ku. Nie ste ty, róż ne
przy czy ny nie po zwo li ły na re ali -
za cję tej in we sty cji. Choć zmie nia -
li się dy rek to rzy szko ły, to nie za -
po mnie li śmy o tych pla nach – mó -
wi ła Iwo na Chę ciń ska, dy rek tor ka
ZSO nr 5 w So snow cu. – Pre zy -
dent Ar ka diusz Chę ciń ski dał sło -
wo, że przy na szej szko le po wsta -
nie ba sen, a co waż niej sze, sło wa
do trzy mał. Dzi siaj je ste śmy
w obiek cie, na mia rę dwu dzie ste -
go pierw sze go wie ku, z któ re go
w ra mach za jęć wy cho wa nia fi -

zycz ne go bę dzie ko rzy sta ło 600
uczniów na szej szko ły. Dzię ku ję
wszyst kim, któ rzy przy czy ni li się
do zre ali zo wa nia te go na sze go
ma rze nia. Ko cha ni, pa mię taj cie,
że ma rze nia się speł nia ją, tyl ko nie
na le ży cze kać, aż sa me to zro -
bią – dzię ko wa ła Iwo na Chę ciń -
ska. 

Za do wo le nia nie krył tak że
pre zy dent So snow ca, któ ry rów -
nież dzię ko wał wy ko naw com in -
we sty cji, urzęd ni kom, rad nym
i współ pra cow ni kom. – Nie -
zmier nie się cie szę, że w tej ka -
den cji, ra zem z rad ny mi, któ rzy
ca ły czas mnie wspie ra li, uda ło
nam się tę in we sty cję zre ali zo wać
i być dzi siaj w tak fan ta stycz nym
miej scu. Do hi sto rii prze cho dzi
dzień, w któ rym w Za gó rzu za -
czy na funk cjo no wać ba sen. Rzad -
ko w na szym mie ście od da wa ne

są zu peł nie no we obiek ty, wy bu -
do wa ne od pod staw, nie wy re -
mon to wa ne czy zmo der ni zo wa -
ne. Cie szę się, że mo gę dziś prze -
ka zać do użyt ku tak wspa nia ły
obiekt. Nikt nam nie był sta nie
prze szko dzić w bu do wie te go ba -
se nu – pod kre ślił Ar ka diusz Chę -
ciń ski. 

Ba sen po wstał po mię dzy głów -
nym bu dyn kiem szko ły a ul. Bo -
ha te rów Mon te Cas si no. Głów -
na niec ka ma wy mia ry 25 na 16,5
me trów oraz osiem to rów, któ re
w jed nej czę ści ma ją re gu lo wa ną
głę bo kość. Dzię ki te mu z ba se nu
bę dą mo gły ko rzy stać oso by nie -
peł no spraw ne. 

W skład pły wal ni wcho dzą
rów nież dwie sau ny – su cha i pa -
ro wa. Ba sen re ha bi li ta cyj ny jest
wy po sa żo ny w ma sa że, gej zer,
le żan ki, sie dzi ska z dy sza mi,

a tak że tor do na uki pły wa -
nia. – Szko ła, do któ rej przy le ga
ba sen, jest pla ców ką in te gra cyj -
ną, dla te go za dba li śmy o to, aby
z obiek tu mo gły rów nież ko rzy -
stać oso by nie peł no spraw ne.
Z my ślą o nich część ba se nu ma
ru cho me dno. Ta ka kon struk cja
po zwa la na pod nie sie nie dna
od po zio mu 180 cm do 0 cm
w cza sie po ni żej 15 mi nut – wy -
ja śnia Ar ka diusz Chę ciń ski. 

War ta 14,5 mln zł in we sty cja
bę dzie słu żyć nie tyl ko uczniom
szko ły, ale wszyst kim miesz kań -
com, po nie waż we wcze snych go -
dzi nach ran nych i po po łu dniu ba -
sen jest ogól no do stęp ny. Od po -
nie dział ku do piąt ku ba sen jest
do stęp ny dla wszyst kich so sno wi -
czan w go dzi nach od 6.15 do 8.00
oraz od godz. 15.15 do 22.30.
Ucznio wie na to miast bę dą ko rzy -

stać z obiek tu w od godz. od 8.00
do 15.00. W week en dy ba sen bę -
dzie do stęp ny dla wszyst kich
od 6.15 aż do 22.30. Za go dzin ny
po byt na ba se nie za pła ci my 10 zł
(bi let nor mal ny) lub 6 zł (ulgo -
wy). Dzie ci do lat sied miu ma ją
wstęp bez płat ny (w ra mach bi le tu
ro dzi ca/opie ku na). Przy go to wa no
też ofer ty dla osób nie peł no -
spraw nych, uczest ni ków pro gra -
mów „Miej wię cej”, a tak że kar -
ne ty.

In we sty cję zre ali zo wa ła fir ma
„Ma zur” z Jan ko wic. Umo wa zo -
sta ła pod pi sa na we wrze śniu 2016
ro ku. Bu do wa ba se nu zo sta ła
wspar ta tak że przez Mi ni ster stwo
Spor tu i Tu ry sty ki, któ re prze ka -
za ło na ten cel 3,1 mln zł do fi nan -
so wa nia oraz przez Fun da cję
Tim ke na, któ ra prze ka za ła 150
tys. do la rów. 

Było marzenie, jest basen
Nowy basen w Zagórzu przy ZSO nr 5 już działa

„Chcemy całego życia!”. Choć od czasu, kiedy to
hasło „wykrzyczała” na zjeździe kobiet pisarka Zofia
Nałkowska, minęło ponad sto lat i choć zmieniło się
wiele, to nie wszystko. To hasło wciąż jest
symbolem walki o prawa kobiet. O tym dyskutowali
uczestnicy V Kongresu Kobiet Województwa
Śląskiego, który po raz pierwszy odbył się w
Sosnowcu. str. 3str. 2

zdję cia: Paw
eł Leśniak

Zagłębie Sosnowiec triumfuje! – Po 10
latach drużyna Zagłębia wróciła do ekstraklasy,
tam, gdzie jest jej miejsce – mówi Arkadiusz
Chęciński, prezydent Sosnowca. Radości nie kryje
też trener Dariusz Dudek. – To bardzo duży
sukces. W imieniu chłopaków dziękuję za doping
i za to, że od lat jesteście z nami – stwierdził. 

str. 17

Uczniowie i mieszkańcy czekali na ten basen 40 lat. Pierwsze plany budowy basenu pojawiły się już w 1978 r.
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„Sosnowiecki Rower Miejski” nadjeżdża
Krzysztof Polaczkiewicz

Po raz pierw szy w hi sto rii So -
snow ca zo stał uru cho mio ny „So -
sno wiec ki Ro wer Miej ski”.
Do dys po zy cji użyt kow ni ków
jest 130 ro we rów i 9 sa mo ob słu -
go wych sta cji wy po ży czeń. Ope -
ra to rem sys te mu, na zle ce nie mia -
sta, bę dzie Ne xt bi ke Pol ska.

Po za ro we ra mi stan dar do wy -
mi, do stęp ne bę dą rów nież tan de -
my i ro we ry trój ko ło we, z któ rych
mo gą ko rzy stać oso by nie peł no -
spraw ne. 

„So sno wiec ki Ro wer Miej ski”
jest jed nym z ele men tów szer sze -
go pro jek tu zwią za ne go z bu do wą
in fra struk tu ry ro we ro wej. – Wła -
śnie bu du je my 25 km dróg i ście -
żek ro we ro wych, czy li mniej wię -
cej ty le, ile w So snow cu po wsta ło
w po przed nich 20 la tach. Chce my
za pew nić ro we rzy stom bez piecz -
ną in fra struk tu rę. War to pod kre -
ślić, że tej chwi li roz ma wia my
z są sia da mi, czy li Ka to wi ca mi

o syn chro ni za cji na szych sys te -
mów ro we ro wych. Chce my, aby
oso by wy po ży cza ją ce ro wer
w Ka to wi cach, mo gły go zo sta -
wić w So snow cu, a mi ło śni cy
dwóch kó łek, któ rzy wy po ży czą
ro wer w So snow cu, mo gli go zo -
sta wić w Ka to wi cach. Jest szan sa
na na praw dę wiel ki pro jekt – cie -

szy się Ar ka diusz Chę ciń ski, pre -
zy dent So snow ca. Do te go cza su
jed nak wy po ży czo ne w So snow -
cu ro we ry moż na od da wać tyl ko
na sta cjach „So sno wiec kie go Ro -
we ru Miej skie go”.

– So sno wiec to pierw sze mia sto
w Za głę biu, któ re uru cha mia sys -
tem ro we ru miej skie go. Ro we ry

Ne xt bi ke Pol ska zna ne są jed nak
miesz kań com, któ rzy ko rzy sta ją
z na szych sys te mów na Ślą -
sku – w Ka to wi cach, Gli wi cach,
Za brzu, Ty chach i Pszczy nie – mó -
wi Ma rek Po go rzel ski, rzecz nik
pra so wy Ne xt bi ke Pol ska.

W sys te mach Ne xt bi ke w ca łej
Pol sce za re je stro wa nych jest
już 1846 miesz kań ców So snow ca.
Oso by, któ re nie po sia da ją jesz cze
kon ta w sys te mie, po win ny
przed pierw szym wy po ży cze niem
za re je stro wać się na stro nie: So -
sno wiec ki Ro wer Miej ski.pl. Wy -
star czy po dać swo je da ne i wpła -
cić 10 zło tych opła ty ini cjal nej,
z któ rej fi nan so wa ne bę dą przy -
szłe wy po ży cze nia. Bez płat ne bę -
dzie pierw sze 30 mi nut każ de go
wy po ży cze nia. Za prze jażdż kę
trwa ją cą od 31 do 60 mi nut za pła -
ci my zło tów kę, za dru gą go dzi -
nę 2 zł, za trze cią 3 zł, a za czwar -
tą i każ dą na stęp ną po 4 zł.

To nie ko niec ro we ro wej re wo -
lu cji w So snow cu. Mia sto ubie ga

się w Ślą skim Urzę dzie Mar szał -
kow skim o do dat ko we środ ki
na roz bu do wę sys te mu „So sno -
wiec kie go Ro we ru Miej skie go”
o ko lej nych 11 sta cji i 110 ro we -
rów. No we sta cje mia ły by po wstać
przy na stę pu ją cych lo ka li za cjach:
ul. 3 Ma ja, re jon przej ścia pod -
ziem ne go przy par ku Sie lec kim;

ul. Go spo dar cza, w re jo nie
skrzy żo wa nia z uli cą Su chą; ul.
Gro ta -Ro wec kie go, w re jo nie
skrzy żo wa nia z uli cą Or lą; ul. Bę -
dziń ska, w re jo nie Wy dzia łu Na -
uk o Zie mi; ul. Mo ścic kie go,
w re jo nie bu dyn ku Urzę du Miej -
skie go; ul. Blach nic kie go, w re jo -
nie skrzy żo wa nia z uli cą Bra ci
Mie ro szew skich; ul. 3 Ma ja, w re -
jo nie Dwor ca PKP; ul. An der sa,
w re jo nie skrzy żo wa nia z uli cą 11
Li sto pa da; ul. Pił sud skie go, w re -
jo nie skrzy żo wa nia z uli cą So bie -
skie go; ul. Bra ci Mie ro szew skich,
w re jo nie skrzy żo wa nia z uli cą
Dmow skie go; Sta wi ki, przy Sta -
dio nie Lu do wym.

Wy po ży cze nie ro we ru jest
bar dzo ła twe. Na ter mi na lu sta cji
wy po ży czeń na le ży wpi sać swój
nu mer te le fo nu, kod PIN i nu mer
wy po ży cza ne go ro we ru. Moż -
na też sko rzy stać z bez płat nej
apli ka cji Ne xt bi ke na te le fo ny
ko mór ko we, któ ra do dat ko wo
przy spie sza ten pro ces.
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Zakup nowoczesnych i nisko-
emisyjnych autobusów dla PKM
Sosnowiec został nagrodzony
w ramach plebiscytu Top Inwe-
stycje Komunalne 2018. Presti-
żowe wyróżnienia zostały przy-
znane w trakcie Europejskiego
Kongresu Gospodarczego w Ka-
towicach. W inicjatywie serwisu
Portalsamorzadowy. pl i Grupy
PTWP został nagrodzony wła-
śnie PKM Sosnowiec za zakup
nowoczesnych i niskoemisyj-
nych autobusów. 

– W tej edycji interesowały nas
przede wszystkim inwestycje pro-
ekologiczne, projekty antysmogo-
we oraz te, które rozwijają ideę
smart cities – stwierdził Rafał Ker-
ger, redaktor naczelny serwisów:
Portalsamorzadowy.pl i wnp.pl.

Wśród na gro dzo nych pro jek -

tów zna lazł się wła śnie im po nu -
ją cy za kup au to bu sów dla PKM
So sno wiec. W ra mach war tej
oko ło 135 mi lio nów zło tych in -
we sty cji za ku pio no aż 81 au to -
bu sów, a co za tym idzie, od no -

wio no 26 li nii ko mu ni ka cyj -
nych. 38 po jaz dów po sia da al -
ter na tyw ne ukła dy na pę do -
we: 35 to hy bry dy, a 3 elek trycz -
ne. –  Zakup tak dużej ilości
autobusów to niezwykły pro-

jekt. Zawsze powtarzam, że
PKM Sosnowiec to jedno
z najlepszych, o ile nie najlepsze
przedsiębiorstwo komunikacyj-
ne w Polsce. Jesteśmy dumni, że
ta nagroda została przyzna-
na – podkreśla Arkadiusz Chę-
ciński, prezydent Sosnowca.

Wśród pro jek tów na gro dzo -
nych w ple bi scy cie Top In we sty -
cje Ko mu nal ne 2018 by ła m. in.
re wi ta li za cja w Mu zeum Ślą -
skim w Ka to wi cach, Miej ska
Wy po ży czal nia Sa mo cho dów
Elek trycz nych we Wro cła wiu,
sys tem ener gii od na wial nej
w szpi ta lach woj. ma zo wiec kie -
go czy też dwu po zio mo we
skrzy żo wa nie w Lu bli nie (na -
gro da spe cjal na czy tel ni ków).
Ga lę pro wa dził pre zen ter Ma ciej
Or łoś. SK

PKM Sosnowiec wśród najlepszych

PKM Sosnowiec został nagrodzony za zakup nowoczesnych
i niskoemisyjnych autobusów. 

Umowa na remont ul. Grota Roweckiego podpisana.
Wykonawcą inwestycji będzie spółka Silesia Invest. 
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Sosnowiec to pierwsze  miasto w Zagłębiu, które uruchamia
system roweru miejskiego. 

War ta po nad 9 mi lio nów zło tych
in we sty cja od mie ni szko ły i pla -
ców ki edu ka cyj ne. Tym ra zem
cho dzi o II LO im. E. Pla ter i kom -
pleks przy ul.  Pru sa 253 A, w tym
po pu lar ną szko łę z „ar ma tą”.

Za da nie „Ter mo mo der ni za cja
kom plek su obiek tów SP nr 42
przy ul. B. Pru sa 253A oraz II LO
im. E. Pla ter przy ul. Par ko wej 1
w So snow cu” zo sta ło wy bra ne
do do fi nan so wa nia w ra mach
pod dzia ła nia 4.3.1. Efek tyw ność
ener ge tycz na i od na wial ne źró dła
ener gii w in fra struk tu rze pu blicz -
nej i miesz ka nio wej – ZIT Re gio -
nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Wo je wódz twa Ślą skie go na la -
ta 2014 – 2020.

Na czym po le ga ją in we sty cje?
Kom plek so wo zmo der ni zo wa ny
zo sta nie kom pleks przy ul. B. Pru -
sa 253 A, w skład któ re go wcho -
dzą: Szko ła Pod sta wo wa nr 42,
Przed szko le Miej skie nr 51, Żło -
bek Miej ski nr 5 i Przy chod nia Le -
kar ska, a po nad to bu dy nek II Li -

ceum Ogól no kształ cą ce go im. E.
Pla ter przy ul. Par ko wej 1.

W obiek tach po pra wio na zo -
sta nie izo la cyj ność prze gród bu -
dow la nych, wy mie nio ne okna
i drzwi na wy ro by o lep szej izo la -
cyj no ści. Dzię ki re ali za cji ogra ni -
czo ne zo sta nie zu ży cie ener gii
i emi sji za nie czysz czeń. In we sty -
cja spo wo du je zmniej sze nie zu -
ży cia ener gii ciepl nej o 3 602 Gj
na rok oraz ogra ni cze nie emi sji
dwu tlen ku wę gla do at mos fe ry
o 277,58 ton na rok.

– Cie szy my się, że ko lej ne
środ ki unij ne tra fią do na sze go
mia sta. Wraz z na szym wkła dem
przy czy nią się do prze mia ny ko -
lej nych szkół i pla có wek edu ka -
cyj nych, a jed no cze śnie pro wa dzą
do po pra wy ja ko ści po wie -
trza – mó wi pre zy dent So snow -
ca, Ar ka diusz Chę ciń ski.

War tość pro jek tu to sza cun ko -
wo 9,2 mln zło tych, a do fi nan so -
wa nie ze środ ków unij nych wy no -
si po nad 7,5 mln zł. KP

Kolejne placówki zostaną odmienione Ulica Grota-Roweckiego do remontu 

Rowery można wypożyczać
i oddawać na dowolnej
z dziewięciu stacji Sosnowieckiego
Roweru Miejskiego: 
ul. Piłsudskiego (Egzotarium),
rondo Uznańskiego (w pobliżu
stadionu lekkoatletycznego), 
ul. Kościelna (przy Teatralnej),
rondo Zagłębia Dąbrowskiego 
(d. rondo E. Gierka), rondo Ludwik
(od strony Narutowicza), 
ul. Narutowicza (poziom 450), 
park Środula (ul. 3 Maja), Ślimak
(ul. 3 Maja), ul. Parkowa
(przy Zespole Szkół Muzycznych). 

M
aciej Łydek 

Ko lej na uli ca w So snow cu przej dzie
me ta mor fo zę. Tym ra zem cho dzi
o ul. Gen. Ste fa na Gro ta -Ro wec kie -
go. Umo wa zo sta ła już pod pi sa na.
Prze bu do wa zo sta ła po dzie lo -
na na dwie czę ści. Pierw szy etap
obej mie frag ment uli cy od wy so ko -
ści skrzy żo wa nia z Udzia ło wą,
do wy so ko ści bo iska przy CKZiU,
wraz z bu do wą ron da na obec nym
skrzy żo wa niu z Go spo dar czą. Pra ce
ma ją po trwać do koń ca li sto pa -
da 2018 ro ku. Dru gi etap to prze bu -
do wa dal szej czę ści w kie run ku S86,

wraz z bu do wą ron da przy skrzy żo -
wa niu z ul. Rud ną, Hal le ra i Pta sią.
Ta część ma po trwać do koń ca ma -
ja 2019. Ca ła in we sty cja to tak że bu -
do wa miejsc po sto jo wych, sie ci ka -
na li za cji desz czo wej, li nii elek tro -
ener ge tycz nej i wy mia na oświe tle -
nia. Dzię ki prze bu do wie w znacz -
nym stop niu po pra wi się bez pie -
czeń stwo i uła twio ny zo sta nie wy -
jazd z dróg po po rząd ko wa nych.
Za pra ce jest od po wie dzial na spół ka
Si le sia In vest, a in we sty cja bę dzie
kosz to wać oko ło 5 mln zł. SK
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Syl wia Ko sman

Hap pe ning z gwiaz dą Hol ly wo -
od w ro li głów nej, czy li Po lą Ne -
gri, któ ra 18 ma ja wy sia dła z po -
cią gu na dwor cu głów nym w So -
snow cu, za in au gu ro wał V Kon -
gres Ko biet Wo je wódz twa Ślą -
skie go. Tym ra zem kon gres, za -
rów no na dwor cu w Ka to wi cach,
jak i w So snow cu, po prze dził
hap pe ning „Me tro pol ki bez gra -
nic”. Do sto li cy Za głę bia po wró -
ci ła Po la Ne gri, któ ra swo ją po -
dróż roz po czę ła wła śnie w Ka to -
wi cach, a w tej ro li wy stą pi ła po -
słan ka Mo ni ka Ro sa. Na sta cji,
w oto cze niu głów nie wiel bi cie -
lek, cze kał jed nak szar manc ki
hra bia Eu ge niusz Dąmbski, któ -
re go za grał Prze my sław Ka nia,
ak tor Te atru Za głę bia.

Te go rocz ny kon gres od by wał
się pod ha słem „Nie pod le głe! By -
ły śmy! Je ste śmy! Bę dzie my!”.

– Był to pierw szy wo je wódz -
ki kon gres w So snow cu, pod -
czas któ re go roz ma wia li -
śmy o pra wach wy bor czych ko -
biet, hi sto rii ich uzy ska -
nia na świe cie i o tym, jak obec -
nie wy ko rzy stu je my czyn ne i bier -
ne pra wo wy bor cze. Udział ko -
biet w po li ty ce jest da lej nie wiel -
ki, po nie waż w ra dach miast za sia -
da za le d wie oko ło 20 pro -
cent, a w sej mie tej ka den cji oko -
ło 27 pro cent ko biet. War to wie -
dzieć, że z okrę gu so sno wiec kie -
go w ostat nich wy bo rach par la -
men tar nych na 9 man da -
tów, aż pięć zdo by ły ko bie ty – mó -
wi Ha li na So bań ska, rad -
na i współ or ga ni za tor ka te go wy -
da rze nia. – To do wód na to, że ko -
bie ty po sia da ją wy kształ ce -
nie, kom pe ten cje, do świad cze -
nie i po win ny brać więk -
szy udział w ży ciu pu blicz -
nym – do da je. 

Pro gram kon gre su, któ ry od był
się w Sa li Wi do wi sko wo -Kon cer -
to wej „Mu za”, był bar dzo na pię ty.
Od by ły się wy kła dy, dys ku sje,
kon cert mu zycz ny, pro jek cja fil mu
fa bu lar ne go o uzy ska niu praw wy -
bor czych przez Szwaj car ki i go rą -
cy to ast. Słod kim ak cen tem był
im po nu ją cy tort z oka zji 100-le cia

uzy ska nia praw wy bor czych przez
Po lki. Uczest ni cy kon gre su mo gli
tak że po znać hi sto rię uzy ska nia
praw wy bor czych przez ko bie ty
na świe cie, a tak że ob sza ry ak tyw -
no ści ko biet w XIX i XX w.
pod po sta cią Ślą skie go i Za głę -
biow skie go „Szla ku ko biet”. Ze
wzglę du na to, że Po lki uzy ska ły
pra wa wy bor cze już w 1918 ro ku,
ja ko szó ste na świe cie i czwar te
w Eu ro pie, po Au stra lii, No wej
Ze lan dii, Nor we gii, Da nii i Is lan -
dii, zło ży ły so bie wza jem nie gra -
tu la cje. – Trze ba przy znać, że je -
ste śmy w awan gar dzie te go ru chu
ko biet i sko ro już od 100 lat po sia -
da my pra wa wy bor cze, to trze ba
z nich ko rzy stać – pod kre śla Ha li -
na So bań ska. Pod czas kon gre su
wy stą pi ła m. in. Mał go rza ta Fu -
sza ra, któ ry wygło si ła cie ka wy
wy kład pt. „Chce my wszyst kich
praw! Ca łe go ży cia!”, na wią zu jąc
w ten spo sób do gło śne go
przed la ty wy stą pie nia Zo fii Nał -
kow skiej oraz zna na z cię te go ję -
zy ka i ostre go pió ra, Syl wia
Chut nik, któ ra mó wi ła o ro li ko -
biet w wal ce o nie pod le głość
po 1989 ro ku. Na kon gre sie, któ -
ry sku pił kil ka set osób, nie za bra -
kło ko biet, jak i męż czyzn. Im -
pre zą to wa rzy szą cą kon gre so wi

był tak że „Ogród Roz ma ito ści”,
w ra mach któ re go od by ła się m.
in. kam pa nia „Nie czy tasz, nie
idę z To bą do łóż ka”. W or ga ni -
za cję przed się wzię cia ak tyw nie
za an ga żo wa li się i po ma ga li
człon ko wie so sno wiec kiej Ra dy
Se nio rów, a o opra wę fo to gra ficz -

ną za dba li ucznio wie kla sy fo to -
gra ficz nej CKZiU w So snow cu.
Kon gres zo stał sfi nan so wa ny
przez ka to wic ki Urząd Mar szał -
kow ski oraz Urząd Miej ski w So -
snow cu, a pa tro nat ob ję li mar sza -
łek wo je wódz twa ślą skie go i pre -
zy dent So snow ca. 

reklama reklama

„Niepodległe! Byłyśmy! Jesteśmy! Będziemy!”. Pod takim hasłem odbył się V Kongres Kobiet Województwa Śląskiego 

Polki i metropolki bez granic 

reklama

Uczestniczki kongresu symbolicznie poparły protest osób niepełnosprawnych 
i ich opiekunów. 

Happening z Polą Negri w roli głównej  odbył się 
na dworcu w Katowicach i Sosnowcu. 

arc C
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Wo je wódz ki Sąd Ad mi ni stra cyj -
ny w Gli wi cach od da lił 17 ma ja
skar gę So snow ca na de cy zję wo -
je wo dy ślą skie go Ja ro sła wa Wie -
czor ka, któ ry za rzą dze niem za -
stęp czym zmie nił na zwę ron da
im. Edwar da Gier ka na ron -
do Za głę bia Dą brow skie go. 

Wo je wo da Ja ro sław Wie czo -
rek za rzą dze nie zmie nia ją ce na -
zwę ron da w So snow cu wy -
dał 13 grud nia ubie głe go ro ku.
Ta kie upraw nie nia da ła mu usta -
wa de ko mu ni za cyj na w sy tu acji,
kie dy na zwy ron da do wrze -
śnia 2017 ro ku nie zmie ni li rad -
ni. W uza sad nie niu wo je wo da
po dał, że Edward Gie rek
był I se kre ta rzem KC PZPR, le -
gi ty mi zo wał i utrwa lał ko mu ni -
stycz ną wła dzę i za je go rzą dów
m. in. zmie nio no kon sty tu cję,
wpi su jąc do niej prze wod nią ro -
lę par tii. Sąd po dzie lił opi nię

wo je wo dy, że Edward Gie rek
jest sym bo lem ko mu ni zmu, co
ozna cza ło, że Ja ro sław Wie czo -
rek miał pra wo wy dać za rzą dze -
nie za stęp cze zmie nia ją ce na -
zwę ron da. 

W spra wie zmia ny na zwy
ron da im. Edwar da Gier ka od by -
ły się w So snow cu w czerw cu
ubie głe go ro ku kon sul ta cje spo -
łecz ne. W prze pro wa dzo nych
kon sul ta cjach miesz kań cy So -
snow ca od da li 13 ty się cy 14 gło -
sów. 12 ty się cy 369 miesz kań -
ców gło so wa ło za po zo sta wie -
niem na zwy im. Edwar da
Gier ka, a tyl ko 269 by ło prze ciw.
W związ ku z ta kim wy ni kiem
kon sul ta cji, rad ni nie pod ję li
uchwa ły do ty czą cej zmia ny na -
zwy ron da. Naj praw do po dob niej
mia sto od wo ła się od orze cze nia
są du do Na czel ne go Są du Ad mi -
ni stra cyj ne go. SK

Na słyn nej Ży le cie już od 1
czerw ca bę dzie moż na od dać
nie sa mo wi ty skok, czy li Dre am
Jump, ozna cza ją cy skok z naj -
dłuż szym swo bod nym spa da -
niem, ja kie jest moż li we. Dre am
Jump to opa ten to wa na tech ni ka
od da wa nia sko ków z wy so ko ści
z wy ko rzy sta niem ukła du ase ku -
ra cyj ne go z lin dy na micz nych
oraz blocz ka. Dzię ki za sto so wa -
niu ukła do wi roz wie sze nia lin
do Dre am Jum pu moż li we jest
mak sy mal ne wy dłu że nie swo -
bod ne go spa da nia, aż do 90 pro -
cent wy so ko ści z obiek tu, z któ -
re go od da wa ny jest skok. Ma ło
te go dłu gi skok umoż li wia
skocz ko wi wy ko ny wa nie w po -
wie trzu akro ba cji, salt, a tak że
moż li we są sko ki gru po we
i z róż ny mi przed mio ta mi. 

– Już od 1 czerw ca przez ca łe
wa ka cje, do 15 wrze śnia, moż -
na sko rzy stać z tech ni ki sko ku
dre am jump, któ ry po zwa la
na akro ba tycz ne sko ki. War to
otwo rzyć się na ta ką atrak cję
i bez piecz ną ad re na li nę. Za pra -
sza my co dzien nie przez ca łe wa -
ka cje i nie bę dzie już wy mów ki,
że by nie sko rzy stać – mó wi Łu -
kasz Ma ziarz, me na dżer Dre am

Jump. – Ska cze my z 28 pię tra.
W lu strza nych szy bach Uni wer -
sy te tu Ślą skie go bę dzie moż -
na zo ba czyć wła sne od bi -
cie – za pew nia. 

Tym sa mym 80-me tro wy
gmach Wy dzia łu Na uk o Zie mi
Uni wer sy te tu Ślą skie go, któ ry
jest jed nym z naj wyż szych bu -
dyn ków uni wer sy tec kich na
świe cie, sta nie się naj pięk niej szą
i naj wyż szą w wo je wódz twie
wie żą do sko ków. 

Ofi cjal na im pre za, in au gu ru ją -
ca Dream Jump, od bę dzie się
już 8 czerw ca. W tym dniu w ra -
mach 50-le cia Uni wer sy te tu Ślą -
skie go, od bę dzie się wła śnie
„Eks tre mal na 50-tka”. Pod Wy -
dzia łem po wsta ną trzy stre fy: po -
pu lar no -na uko wa, gdzie bę dą od -
by wać się warsz ta ty i eks pe ry -
men ty, spor to wo -re kre acyj na,
gdzie bę dzie moż na wziąć udział
m. in. w bie gu geo gra ficz nym
oraz ar ty stycz no -roz ryw ko wa,
w ra mach któ rej za pre zen tu ją się
lau re aci „Vo ice od UŚ”. Go ście
do wie dzą się m. in., jak dzia ła sej -
smo metr, jak zor ga ni zo wać po -
dróż z wy ko rzy sta niem no wo cze -
snych apli ka cji oraz zo ba czą po -
ka zo wą erup cję wul ka nu. SK

Rondo Zagłębia Dąbrowskiego zamiast
ronda imienia Edwarda Gierka 

Dream Jump i ekstremalna 50-tka…
Wydziału Nauk o Ziemi
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Tak świętowaliśmy!
14. ROCZNICA WEJŚCIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

ZAGŁĘBIOWSKA MASA KRYTYCZNA

OBCHODY DNIA ZWYCIĘSTWA Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

DZIEŃ FLAGI I ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
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MIASTO

Długa majówka, świętowanie 14. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, Dzień Flagi, uroczystości, związane z uchwaleniem Konstytucji
3 Maja i Dniem Zwycięstwa z okazji zakończenia II wojny światowej, Zagłębiowska Masa Krytyczna, Intermuza, Noc Muzeów oraz długi i pełen
zabawy Tydzień Dziecka. Tyle się działo! A to jeszcze nie koniec. Kropką nad„i” będą „Sosnowiec Fun Festival” w pierwszy weekend czerwca oraz
koncert z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Już 16 czerwca na Placu Papieskim odbędzie się wielki koncert Piotra
Rubika pt. „Wolność, Miłość, Niepodległość”, podczas którego po raz pierwszy usłyszymy nowe utwory kompozytora. 

PIKNIK MILITARNY

NOC MUZEÓW, NOC FILMOWA I JARMARK W PAŁACU SCHOENA

TYDZIEŃ DZIECKA NA GÓRCE ŚRODULSKIEJ

XV EUROPEJSKI INTEGRACYJNY FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ „INTERMUZA SOSNOWIEC 2018”

zdjęcia: M
ariusz Binkiew

icz, Paw
eł Leśniak, M

aciej Łydek 



Ad rian na Peć, 
rzecz nik praw kon su men ta

Wy da je się, że re kla ma cja te le fo nu, tak
jak każ de go in ne go to wa ru, jest spra wą
dość pro stą. Kon su ment za bie ra ze psu ty
te le fon, zgła sza się do sa lo nu ope ra to ra,
skła da re kla ma cję, tzn. pod pi su je pro to -
kół re kla ma cyj ny, zo sta wia te le fon, czas
pły nie, a po 2 – 3 ty go dniach ocze ki wa -
nia, kie dy sam zgła sza się do sa lo nu, aby
za py tać, co z te le fo nem, do wia du je się,
że ten na dal jest w ser wi sie i nie wia do -
mo, kie dy zo sta nie na pra wio ny. Zde ner -
wo wa ny kon su ment za czy na po szu ki -
wać in for ma cji, jak to jest z tą re kla ma cją,
prze cież wszę dzie mó wią i pi szą, że
na od po wiedź jest 14 dni, a w sa lo nie od -
po wia da ją, że to spra wa ser wi su. 

Jak zwy kle „dia beł tkwi w szcze gó -
łach”, a prze cięt ny kon su ment nie zna
praw, ja kie mu przy słu gu ją w związ ku
z wa dli wo ścią za ku pio ne go to wa ru. 

Te le fon jest rze czą ru cho mą, pod le ga -
ją cą re kla ma cji tak jak in ne to wa ry, np.
bu ty, odzież, sprzęt RTV. 

Zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi
ko dek su cy wil ne go pra wo do re kla ma cji
wy ni ka z:
1. Rę koj mi, któ ra jest pod sta wo wym,

usta wo wym pra wem, przy słu gu ją cym,
o ile wto wa rze wokre sie2 lat odwy da -
nia ku pu ją ce mu zo sta nie stwier dzo -
na wa da lub nie zgod ność z umo wą.
Z rę koj mi od po wia da sprze daw ca.

2. Gwa ran cji, któ ra jest pra wem umow -
nym i zo sta je udzie lo na przez gwa ran -
ta – naj czę ściej pro du cen ta, do bro wol -
nie po przez zło że nie oświad cze nia

gwa ran cyj ne go, z któ rym naj czę ściej
wią że się wy da nie kar ty gwa ran cyj nej.
Zwy kle jest ona do łą czo na do te le fo nu
w pu deł ku ra zem z in struk cją ob słu gi.
Kon su ment też zwy kle nie zwra ca

uwa gi, od ko go na by wa te le fon. Zwy kle
my śli, że od ope ra to ra, z któ rym za wie ra
umo wę ousłu gi te le ko mu ni ka cyj ne. Tym -
cza sem sprze daw cą te le fo nu mo że być
ope ra tor sie ci – spół ka, któ ra świad czy
usłu gi te le ko mu ni ka cyj ne, sa lon fir mo wy
ope ra to ra lub in ny sa lon part ner ski. 

Chcesz wie dzieć, od ko go ku pi łeś te le -
fon, sprawdź pa ra gon lub fak tu rę. 

Ad re sa tem re kla ma cji z rę koj mi jest
sprze daw ca – ten pod miot, któ ry fi gu ru je
na wy sta wio nym pa ra go nie lub fak tu rze.
Je śli ku pi łeś te le fon od sa lo nu part ner -
skie go, ad re sa tem re kla ma cji z ty tu łu rę -
koj mi mo że nie być ope ra tor (mo że nim
być przed się bior ca pro wa dzą cy sa lon).
Je śli ku pi łeś te le fon od ope ra to ra, to
do nie go mo żesz skła dać re kla ma cję
na za sa dzie rę koj mi.

Pa mię taj: o tym, od ko go ku pi łeś te le -
fon, sta no wi do wód za ku pu.

W ra mach rę koj mi mo żesz żą dać:
usu nię cia wa dy (na pra wy to wa ru), wy -
mia ny, ob ni że nia ce ny (okre śla jąc w swo -
im oświad cze niu, o ja ką kwo tę ma być
ob ni żo na) lub od stą pić od umo wy
(oświad cze nie o zwro cie ce ny).

Je śli w re kla ma cji z ty tu łu rę koj mi ku -
pu ją cy za żą da na pra wy, wy mia ny lub zło -
ży oświad cze nie, że ob ni ża ce nę i wska -
że, o ja ką kwo tę, ter min na roz pa trze nie
żą da nia wy no si 14 dni. Je śli sprze daw ca
nie usto sun ku je się do te go żą da nia ozna -
cza to, ze uznał je za uza sad nio ne.

O tym, kto jest gwa ran tem, de cy du je
kar ta gwa ran cyj na. 

Gwa ran tem jest naj czę ściej pro du -
cent to wa ru lub je go przed sta wi ciel
w Pol sce al bo im por ter, dys try bu tor, itp.
W ra mach gwa ran cji przy słu gu ją ta kie
upraw nie nia, ja kie zo sta ły wska za ne
w gwa ran cji. Mo że to być je dy nie na pra -
wa. Je śli gwa rant nie wska że, do cze go
się zo bo wią zał, wów czas ku pu ją ce mu
przy słu gu je na pra wa al bo wy mia na to -
wa ru. Gwa ran cja jest udzie la na na okres
wska za ny w gwa ran cji. Mo że to być do -
wol ny okres wska za ny przez gwa ran ta.
Je śli nie jest okre ślo ny wgwa ran cji, wów -
czas wy no si 2 la ta. 

Chcesz wie dzieć, ja kie ci przy słu gu ją
pra wa z gwa ran cji – prze czy taj gwa ran -
cję, za nim zło żysz re kla ma cję. Chcesz
wie dzieć, ja ki jest czas na pra wy – prze -
czy taj gwa ran cję. Je śli w kar cie nie okre -
ślo no ter mi nu re ali za cji re kla ma cji, ter -
min wy no si14 dni (wprzy pad ku na pra wy
lub wy mia ny). 

Je śli w ra mach gwa ran cji to war zo sta -
nie wy mie nio ny na no wy, gwa ran cja bie -
gnie na no wo na wy mie nio ną rzecz, je śli
zo sta nie wy mie nio na część rze czy, gwa -
ran cja bie gnie na no wo na wy mie nio ne
czę ści, je śli gwa rant wy ko nał istot ną na -
pra wę, gwa ran cja rów nież się od na wia.
Je śli gwa rant wy ko nał na pra wę, gwa ran -
cja prze dłu ża się o czas na pra wy. 

Re kla ma cję z ty tu łu gwa ran cji i tak
dzie je się naj czę ściej, moż na zło żyć za po -
śred nic twem sprze daw cy. Pa mię taj jed -
nak, że to nie sprze daw ca jest ad re sa tem
rosz czeń, ale gwa rant. Sprze daw ca jest
w tym wy pad ku spo rzą dza ją cym pro to -
kół, przyj mu je te le fon na prze cho wa nie
i zo bo wią zu je się go prze słać do ser wi su
gwa ran ta. Czę sto rów nież w sa mej kar -
cie gwa ran cyj nej jest wska za nie do skła -
da nia re kla ma cji za po śred nic twem
sprze daw cy. Jed nak że z ty tu łu gwa ran -
cji sprze daw ca nie od po wia da, chy ba, że
sam udzie lił gwa ran cji. A za tem je śli ser -
wis zwle ka z gwa ran cyj ną na pra wą te le -
fo nu, rosz cze nia po win ny być kie ro wa ne
do gwa ran ta, a nie do sprze daw cy. 

Kon su men cie pa mię taj, że masz wy -
bór. Ty wy bie rasz, czy chcesz sko rzy stać
z rę koj mi czy gwa ran cji. 

W pro to ko le re kla ma cyj nym znaj du je
się ad no ta cja, ru bry ka, za strze że nie, z ja -
kie go ty tu łu skła da na jest re kla ma cja.
Zwróć uwa gę, czy wpi sa no lub za zna czo -
no krzy ży kiem sło wem „tak” lub
„nie” – tryb re kla ma cji. Je śli chcesz zło -
żyć re kla ma cję z ty tu łu rę koj mi, win no to
wy ni kać ze zgło sze nia, je śli wy bie rasz
gwa ran cję, ta ka opcja win na być za zna -
czo na w zgło sze niu.

Nie ma moż li wo ści zło że nia re kla ma -
cji jed no cze śnie z ty tu łu rę koj mi i gwa -
ran cji. Je śli na to miast gwa rant nie wy -
wią że się z obo wiąz ków wska za nych
w gwa ran cji i nie zre ali zu je na pra wy
w ter mi nie, w ja kim się zo bo wią zał lub
nie bę dzie moż li wo ści re ali za cji re kla -
ma cji z gwa ran cji, mo żesz zmie nić tryb
re kla ma cji na rę koj mię. Od wrot nie po -
dob nie, je śli to sprze daw ca nie zre ali zu -
je rosz czeń z rę koj mi, mo żesz sko rzy -
stać gwa ran cji. 

Re kla mu jąc te le fon, w pierw szej ko lej -
no ści sprawdź, odko go go ku pi łeś. Ten kto
jest sprze daw cą, od po wia da z rę koj mi.

Za nim zde cy du jesz z ja kie go ty tu łu
zło żyć re kla ma cję – z ja kie go pra wa sko -
rzy stać, prze czy taj gwa ran cję. Za sta nów
się, co jest lep sze: rę koj mia czy gwa ran -
cja, ja ki ter min usta lił gwa rant na na pra -
wę. Bądź świa do mym kon su men tem, nie
po dej muj de cy zji w ciem no i nie po zwól,
aby sprze daw ca de cy do wał o two ich pra -
wach. 
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Jak zareklamować telefon?  

Ilo na Ce bo -Ku bi czek, ad wo kat

Jest po stę po wa niem przed or ga na mi
pań stwo wy mi, ma ją cym na ce lu usta le -
nie gra nic nie ru cho mo ści, gdy sta ły się
spor ne i nie moż na stwier dzić sta nu
praw ne go.

Szcze gó ło we za sa dy roz gra ni cza nia
za war te są w art. 152 i 153 k. c, art. 29-
39 kar to gra ficz ne go oraz w roz po rzą -
dze niu Mi ni strów Spraw We wnętrz -
nych i Ad mi ni stra cji oraz Rol nic twa
i Go spo dar ki Żyw no ścio wej z 14 kwiet -
nia 1999 ro ku w spra wie roz gra ni cza -
nia nie ru cho mo ści. Roz gra ni cze nie po -
le ga na usta le niu prze bie gu gra ni cy
nie ru cho mo ści, na usta le niu, jak da le -
ko się ga pra wo wła sno ści przy słu gu ją -
ce wła ści cie lo wi da nej nie ru cho mo ści.
W wy ni ku po stę po wa nia o roz gra ni cze -
nie nie do cho dzi, co do za sa dy, do roz -
strzy gnię cia o wy da niu nie ru cho mo ści
ani do roz strzy gnię cia o in nych rosz cze -
niach zwią za nych z nie ru cho mo ścią.
Sąd mo że i po wi nien uwzględ nić na by -
cie w dro dze za sie dze nia przy gra nicz -
nych pa sów grun tu, je że li mia ło ono
wpływ na prze bieg gra ni cy.

O spe cy fi ce po stę po wa nia o roz gra -
ni cze nie de cy du je to, że ma ono dwie fa -
zy: ad mi ni stra cyj na (ob li ga to ryj ną) i są -
do wą, do któ rej nie mu si dojść. Sko ro fa -
za po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go. jest
obo wiąz ko wa, to po stę po wa nie przed
są dem bez jej wy czer pa nia jest nie do -
pusz czal ne – za cho dzi za tem cza so wa
nie do pusz czal ność dro gi są do wej. Ozna -
cza to brak jed nej z prze sła nek pro ce so -
wych, wo bec cze go sąd od rzu ci wnio sek

o roz gra ni cze nie zło żo ny bez po śred nio
do są du (bez wy czer pa nia dro gi ad mi ni -
stra cyj nej). Ad mi ni stra cyj ną fa zę po stę -
po wa nia o roz gra ni cze nie otwie ra zło że -
nie przez za in te re so wa ne go po da nia
do wój ta, bur mi strza, pre zy den ta mia sta.
Or gan ten pro wa dzi roz gra ni cze nie w try -
bie po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go.
W to ku te go po stę po wa nia zgod nie
z art. 31 ust. 2 PrGe ode zja Kar tog bie gły
geo de ta od twa rza na grun cie prze bieg
gra nic na pod sta wie śla dów, zna ków
gra ficz nych, do ku men tów z ewi den cji
grun tów (map) i punk tów geo de zyj nych.
Po stę po wa nie koń czy się zgod nie
z art. 33 ust. 1 PrGe ode zja Kar tog de cy -
zją ad mi ni stra cyj ną o usta le niu prze bie -
gu gra ni cy. W przy pad ku bra ku tych da -
nych geo de ta zgod nie z art. 31 ust. 3 i 4
PrGe ode zja Kar tog przyj mu je od stron
oświad cze nia na te mat prze bie gu gra ni -
cy. Je że li nie ma spo ru co do prze bie gu
gra ni cy, po stę po wa nie koń czy się zgod -
nie z art. 33 ust. 1 PrGe ode zja Kar tog de -
cy zją ad mi ni stra cyj ną o usta le niu prze -
bie gu gra ni cy. Stro ny mo gą rów nież za -
wrzeć przed geo de tą ugo dę re gu lu ją cą
prze bieg gra ni cy. Ugo da za war ta
przed geo de tą po sia da moc ugo dy są do -
wej. Stro na nie za do wo lo na z roz strzy -
gnię cia mo że zgod nie z art. 33 ust. 3
PrGe ode zja Kar tog żą dać prze ka za nia
spra wy są do wi. Or gan ad mi ni stra cji
uma rza po stę po wa nie i prze ka zu je spra -
wę z urzę du do roz pa trze nia są do wi, je -
że li nie moż na usta lić prze bie gu gra ni cy
de cy zją zgod nie z art. 31 ust. 2 a stro ny
nie sko rzy sta ły z moż li wo ści za war cia
ugo dy zgod nie z art. 31 ust. 3 i 4 PrGe -
ode zja Kar tog. W fa zie są do wej po stę po -
wa nie o roz gra ni cze nie pro wa dzi sąd re -
jo no wy w try bie po ste po wa nia nie pro ce -
so we go, koń czą ce go się wy da niem po -
sta no wie nia, od któ re go słu ży uczest ni -
kom ape la cja do są du okrę go we go.
W po stę po wa niu o roz gra ni cze nie do -
pusz czal ne są wszel kie do wo dy, choć
w prak ty ce zde cy do wa nie naj więk sze
zna cze nie ma ją do ku men ty, zwłasz cza
ma py. W są do wym po stę po wa niu o roz -
gra ni cze nie wy ma ga ne jest wy ka za nie

ty tu łu wła sno ści nie ru cho mo ści. Re gu łą
jest prze pro wa dze nie do wo du z oglę dzin
spor nej gra ni cy i z pi sem nej opi nii bie głe -
go geo de ty, któ ry przed sta wia są do wi
ma pę geo de zyj ną z za zna czo nym prze -
bie giem gra ni cy we dług da nych z ewi -
den cji grun tów oraz, w ra zie po trze by,
we dług wska zań wła ści cie li. Czy ni to po -
stę po wa nie o roz gra ni cze nie kosz tow -
nym, zwłasz cza je że li opi nii jest kil ka.
W myśl prze pi sów k. c.  prze słan ką do -
pusz czal no ści roz gra ni cze nia jest spor -
ność gra ni cy – w kon se kwen cji sąd od -
da li wnio sek o roz gra ni cze nie, je że li oka -
że się, że gra ni ca nie jest spor na. Je że li
jest, sąd do ko na roz gra ni cze nia.
W pierw szej ko lej no ści dą ży się do usta -
le nia sta nu praw ne go prze bie gu gra ni cy,
tzn. bie rze się pod uwa gę wszel kie przy -
pad ki na by cia i utra ty wła sno ści spor -
nych grun tów, w szcze gól no ści w dro dze
za sie dze nia i uwłasz cze nia. Je że li sta nu
praw ne go nie da się usta lić, sąd usta li
prze bieg gra ni cy na pod sta wie ostat nie -
go spo koj ne go sta nu po sia da nia. Je że li
i te go sta nu nie da się usta lić, sąd usta li
prze bieg gra ni cy uwzględnia jąc wszel kie
oko licz no ści; w tym ostat nim przy pad ku
mo że przy znać jed ne mu z wła ści cie li od -
po wied nią do pła tę pie nięż ną. Roz strzy -
gnię cie o roz gra ni cze niu we dług sta nu
praw ne go jest orze cze niem de kla ra to ryj -
nym, na to miast we dług ostat nie go spo -
koj ne go sta nu po sia da nia iwe dług wszel -
kich oko licz no ści – kon sty tu tyw nym.
W po sta no wie niu o roz gra ni cze niu sąd
wi nien za mie ścić roz strzy gnię cie o na ka -
za niu wza jem ne go wy da nia czę ści nie ru -
cho mo ści nie znaj du ją cych się w po sia -
da niu wła ści cie li, po nie waż ina czej po sta -
no wie nie nie bę dzie się nada wać do przy -
mu so we go wy ko na nia w dro dze eg ze ku -
cji. Roz gra ni cze nie mo że rów nież prze -
pro wa dzić sąd roz po zna ją cy spra wę
o wła sność nie ru cho mo ści al bo o wy da -
nie nie ru cho mo ści lub jej czę ści. Wte dy,
oczy wi ście, od pa da dro ga ad mi ni stra cyj -
na. Z ko lei dro ga są do wa jest wy łą czo -
na w sy tu acji, gdy do spo ru gra nicz ne go
do cho dzi w to ku ad mi ni stra cyj ne go sca -
le nia nie ru cho mo ści.

ADWOKAT RADZI

Rozgraniczanie nieruchomości 
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Syl wia Ko sman

Wraż li wość, uczci wość, chęć nie -
sie nia po mo cy, sa mo dziel ność,
umie jęt ność roz wią zy wa nia pro -
ble mów i… wiel kie ser ce. Je śli po -
sia dasz te ce chy, a do dat ko wo nie
bo isz się po dej mo wa nia no wych
wy zwań inie po tra fisz przejść obo -
jęt nie wo bec ludz kiej krzyw dy,
aza sta na wiasz się, ja ki za wód speł -
ni two je ocze ki wa nia, to pra ca
w służ bach spo łecz nych i za wód
pra cow ni ka so cjal ne go jest tym,
cze go szu kasz. Pra cow ni cy so cjal -
ni, za trud nie ni wośrod kach po mo -
cy spo łecz nej, ale tak że m. in.
wcen trach in ter wen cji kry zy so wej,
szpi ta lach, czy do mach po mo cy
spo łecz nej, w głów nej mie rze pra -
cu ją z ludź mi. Nio są pro fe sjo nal ną
po moc wszyst kim, któ rzy sa mi nie
po tra fią roz wią zać swo ich pro ble -
mów i zma ga ją się z pro ble mem
bie dy, bez ro bo cia, prze mo cy, uza -
leż nień i in ny mi trud ny mi sy tu acja -
mi. Po ma ga ją m. in. ro dzi nom dys -
funk cyj nym, nie wy dol nym wy cho -
waw czo, cho rym, nie peł no spraw -
nym, bez dom nym i więź niom.
Nie ste ty, ni skie za rob ki, a tak że
nie wiel kie uzna nie dla te go za wo -
du i wa run ki pra cy, są naj więk -
szym pro ble mem, je śli cho dzi
o wy bór tego kierunku studiów. Te
mi nu sy prze sła nia jed nak sa tys fak -
cja, ja ką przy no si wy ko ny wa nie tej
pro fe sji, pra ca w zgra nym ze spo le,
at mos fe ra i za po trze bo wa nie…

na ten za wód. W ośrod kach po mo -
cy spo łecz nej bra ku je rąk dopra cy.
Po dob nie jest w So snow -
cu. – W Dzia le Po mo cy Śro do wi -
sko wej Miej skie go Ośrod ka Po mo -
cy Spo łecz nej w So snow cu pra -
cow ni cy so cjal ni są po dzie le ni
na sześć ze spo łów Po mo cy Śro do -
wi sko wej oraz Ze spół ds. prze ciw -
dzia ła nia prze mo cy w ro dzi nie.
Obec nie bra ku je pię ciu pra cow ni -
ków so cjal nych, ale jesz cze sześć
mie się cy te mu by ło ich 12. Na le ży
pod kre ślić, że ta kie zja wi sko ma
miej sce nie tyl ko w So snow cu, ale
ośrod kach po mo cy spo łecz nej
wca łej Pol sce – mó wi Mo ni ka Ho -
le wa, dy rek tor ka MOPS -u w So -
snow cu. – Nie do bo ry pra cow ni -
ków so cjal nych to efekt od cho dze -
nia naeme ry tu rę star szych pra cow -
ni ków i nie chęć do po dej mo wa nia
pra cy wtym za wo dzie przez ab sol -
wen tów koń czą cych kie run ki wio -
dą ce. Przy czyn ta kie sta nu jest kil -
ka. Głów ną przy czy ną są ni skie za -
rob ki, ko lej ny mi – bar dzo mały
pre stiż te go za wo du czy zde rze nie
teo rii, którą ab sol went wy no si ze
szko ły z rzeczywistą pra cą w te re -
nie – nie ukry wa Mo ni ka Ho le wa. 

Dro ga, by zdo być za wód pra -
cow ni ka so cjal ne go, jest dość pro -
sta. – For mal nie każ dy mo że zo stać
pra cow ni kiem so cjal nym, je śli
ukoń czy Ko le gium Pra cow ni ków
Służb Spo łecz nych lub ta ki kie ru -
nek stu diów na wyż szej uczel -
ni – wy ja śnia To masz Cho rab, dy -

rek tor Ko le gium Pra cow ni ków
Służb Spo łecz nych w Cze la -
dzi. – By cie pra cow ni kiem so cjal -
nym wy ma ga jed nak pew nych pre -
dys po zy cji, wie dzy i prak tycz nych
umie jęt no ści oraz we wnętrz nej go -
to wo ści dopra cy zdru gim czło wie -
kiem, go to wo ści do kie ro wa nia się
do brem dru gie go czło wie ka i dzia -
ła nia na je go rzecz. Oczy wi ście, nie
ogór no lot ne sfor mu ło wa nia tu cho -
dzi, lecz o men tal ne otwar cie się
na dru gie go czło wie ka. Cho dzi
o pew ne zrów no wa że nie wie dzy
iumie jęt no ści za wo do wych zpo zy -
tyw nym na sta wie niem do klien ta
i rze czy wi stą chę cią współ pra co wa -
nia z nim dla je go do bra – do da je. 

Nowo przyjęty pra cow nik so cjal -
ny w So snow cu mo że li czyć
nawspar cie ipo moc, za rów no prze -
ło żo nych, jak i współ pra cow ni ków
iwszel kie udo god nie nia tech nicz ne.
No wa oso ba zo sta je przy dzie lo -
na do jed ne go z sze ściu Ze spo łów
Po mo cy Śro do wi sko wej. Przez
pierw szy mie siąc swo jej pra cy zo sta -
je jej przy dzie lo ny opie kun, czy li
star szy pra cow nik so cjal ny, któ ry
po świę ca tej oso bie swój czas. Wy -
cho dzi z nią w te ren, po ka zu jąc re -
jon, któ rym bę dzie się zaj mo wać
iuczy, wja ki spo sób prze pro wa dzić
wy wia dy śro do wi sko we w miej scu
za miesz ka nia klien ta. Za po zna je
tak że ze struk tu rą or ga ni za cyj ną
ośrod ka, za zna ja mia zpro ce du ra mi,
dru ka mi i sys te ma mi in for ma tycz -
ny mi. Przez ko lej ne dwa mie sią ce

no wo przy ję ta oso ba trafia
pod „opie kę” star sze go pra cow ni ka
so cjal ne go ds. ko or dy na cji wZe spo -
le, któ ry spraw dza po praw ność pro -
wa dzo nych po stę po wań, pro wa dze -
nia do ku men ta cji, słu ży ra dą, od po -
wia da na py ta nia i wąt pli wo ści.
Po trzech mie sią cach pra cow nik so -
cjal ny mo że sa mo dziel nie pro wa -
dzić swo je oso by ob ję te po mo cą,
jed nak za wsze mo że li czyć na po -
moc swo ich prze ło żo nych w ra zie
na po ty ka nych trud no ści. 

So sno wiec ki MOPS od stycz nia
te go ro ku, dzię ki po zy ska niu środ -
ków unij nych, re ali zu je pro jekt roz -
dzie le nia pra cy so cjal nej od po stę -
po wań ad mi ni stra cyj nych pn.
„Dzia ła my dla Lu dzi – przez Lu -
dzi”. – Obec nie je den pra cow nik
przy zna je po moc fi nan so wą i usłu -
go wą, pro wa dzi pra cę so cjal ną, wy -
ko nu je za da nia dla róż nych in sty tu -
cji, od po wia da napi sma, udzie la in -
for ma cji, prze pro wa dza czyn no ści
in ter wen cyj ne, ma jąc przy tym
oko ło 50 śro do wisk. Roz dzie le nie
pra cy so cjal nej od po stę po wań ad -
mi ni stra cyj nych po zwo li na lep sze
wy ko rzy sta nie po ten cja łu pra cow -
ni ków so cjal nych, któ rzy bę dą zaj -
mo wać się pro ble ma mi osób ko rzy -
sta ją cych zpo mo cy tak, aby po moc
nie ogra ni cza ła się je dy nie
do udzie le nia wspar cia fi nan so we -
go. Pro wa dzo ne w ten spo sób oso -
by ma ją o wie le więk sze szan se
na wyj ście z sys te mu po mo cy spo -
łecz nej, a to jest prze cież głów nym

ce lem pra cow ni ka so cjal ne go. Ina -
wet je że li uda się pra cow ni ko wi so -
cjal ne mu wy pro wa dzić cho ciaż
jed ną oso bę lub ro dzi nę, to nie wąt -
pli wie jest to dla nie go suk ces, któ ry
po wo du je, że war to wy ko ny wać ten
za wód – pod su mo wa ła.

Stu den ci, któ rzy ukoń czy li
KPPS w Cze la dzi, pra cu ją w jed -
nost kach po mo cy spo łecz nej ca łe -

go re gio nu. Obec ni słu cha cze są
za do wo le ni zwy bo ru kie run ku stu -
diów. Do ce nia ją pa sję do ucze nia
iprzy ja zne na sta wie nie wy kła dow -
ców, wa run ki, ja kie stwa rza ko le -
gium do włą cze nia się w sze reg
spo łecz nych ak cji oraz moż li wość
zdo by cia wyż sze go wy kształ ce nia
iza wo du, któ re mu nie za gra ża wid -
mo bez ro bo cia. 

Trwa nabór do Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi 

Pracownik socjalny pilnie poszukiwany
WYBIERZ ZAWÓD PRACOWNIKA SOCJALNEGO 

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi przy ul.
Tuwima 14a jest szkołą państwową. Nauka trwa trzy lata i kończy się
uzyskaniem dyplomu pracownika socjalnego. Ponadto kolegium stwarza
możliwość otrzymania licencjatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Z tej możliwości korzysta większość słuchaczy. Na podstawie
porozumienia z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach studenci
otrzymują od I roku także indeks studenta UŚ na Wydziale Nauk
Społecznych, kierunek: praca socjalna, wydział zaoczny. I tym samym są
jednocześnie pełnoprawnymi studentami UŚ, więc mogą otrzymywać m.
in. uniwersyteckie stypendia naukowe i socjalne. Po trzech latach nauki
piszą pracę dyplomową, którą bronią w KPSS w Czeladzi. Po kilku dniach
od obrony pracy dyplomowej w KPSS podchodzą do obrony pracy
licencjackiej na UŚ i otrzymują tytuł licencjata, dzięki któremu mogą
kontynuować naukę na dwuletnich studiach magisterskich. 
WYDZIAŁ DZIENNY:
Studenci, którzy podejmują naukę na wydziale dziennym, na UŚ zdają
jeden przedmiot w semestrze (dwa lub trzy spotkania w semestrze,
w sobotę lub niedzielę).
Opłata: brak opłaty w KPSS w Czeladzi, 600 zł na UŚ w Katowicach
za semestr. 
WYDZIAŁ ZAOCZNY: 
Studenci, którzy podejmują naukę na wydziale zaocznym, to na UŚ mają
do zdania jeden przedmiot w semestrze (dwa lub trzy spotkania
w semestrze, w sobotę lub niedzielę).
Opłata: 500 zł w KPSS za semestr i 600 zł na UŚ w Katowicach za semestr.
Jeśli student nie zamierza zdobyć tytułu licencjata (ponieważ posiada już
wyższe wykształcenie), to na wydziale dziennym nie ma opłat, a semestr
na wydziale zaocznym kosztuje 1000 zł. Ponadto KPSS oferuje 30 proc.
zniżkę czesnego dla osób zatrudnionych w instytucjach pomocy
społecznej lub służbach mundurowych, które chciałyby zdobyć dyplom
pracownika socjalnego.
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28 li sto pa da 2016 ro ku Przed się bior stwo Ko mu ni ka cji Miej -
skiej Sp. z o. o. w So snow cu za war ło umo wę z Wo je wódz -
twem Ślą skim, re pre zen to wa nym przez Za rząd Wo je wódz -
twa Ślą skie go, nado fi nan so wa nie pro jek tu pn. „Za kup ni sko -
emi syj ne go ta bo ru au to bu so we go w Przed się bior stwie Ko -
mu ni ka cji Miej skiej Sp. z o. o. w So snow cu”, re ali zo wa ne go
wra mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz -
twa Ślą skie go na la ta2014 – 2020 – Oś prio ry te to wa IV: Efek -
tyw ność ener ge tycz na, od na wial ne źró dła ener gii i go spo dar -
ka ni sko emi syj na, Dzia ła nie 4.5, Pod dzia ła nie 4.5.1 – Ni sko -
emi syj ny trans port miej ski oraz efek tyw ne oświe tle nie -ZIT.

Do fi nan so wa nie z Unii Eu ro pej skiej te go pro jek tu wy no -
si 85 pro cent, w ra mach któ re go za ku pio nych zo sta -
ło 81 sztuk no wych au to bu sów.
W dniu 20 wrze śnia 2016 r. na stą pi ło pod pi sa nie umów
na za kup i do sta wę 78 sztuk au to bu sówwzwiąz ku z re ali -
za cją pro jek tu pn. „Za kup ni sko emi syj ne go ta bo ru au to bu so -
we go w Przed się bior stwie Ko mu ni ka cji Miej skiej Sp. z o. o.
w So snow cu”,
re ali zo wa ne go w ra mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go Wo je wódz twa Ślą skie go na la ta 2014 – 2020 – Oś prio -
ry te to wa IV: Efek tyw ność ener ge tycz na, od na wial ne źró dła
ener gii i go spo dar ka ni sko emi syj na, Dzia ła nie 4.5, Pod dzia ła -
nie 4.5.1 – Ni sko emi syj ny trans port miej ski oraz efek tyw ne
oświe tle nie. Umo wy zo sta ły pod pi sa ne przez Przed się bior -
stwo Ko mu ni ka cji Miej skiej Sp. z o.o. w So snow cu z na stę pu -
ją cy mi fir ma mi:
• So la ris Bus & Co ach S.A. z sie dzi bą w Bo le cho wie Osie dle

(62-005 Owiń ska, ul. Obor nic ka 46),
• Evo Bus Pol ska Sp. z o. o. z sie dzi bą w Wo li cy (05-830 Wo li -

ca, Al. Ka to wic ka 46),

• Vo lvo Bus Cor po ra tion z sie dzi bą w Szwe cji, SE -40508 Go -
ete borg,

a ich przed mio tem jest do sta wa:
• 24 sztuk au to bu sów dwu na sto me tro wych Eu ro 6 mar ki

So la ris, ty pu Urbi no 12, war tość umo wy brut -
to: 26 907 480,00 zł (net to: 21 876 000,00 zł + 23%
VAT, ce na jed nost ko wa au to bu su net to: 911 500,00 zł
+ 23% VAT)

• 25 sztuk au to bu sów hy bry do wych dwu na sto me tro wych,
mar ki VO LVO mo del 7900 LH, war tość umo wy brut -
to:44584425,00zł (net to:36247500,00zł +23% VAT, ce -
na jed nost ko wa au to bu su net to: 1 449 900,00 zł + 23%
VAT)

• 19 sztuk au to bu sów osiem na sto me tro wych Eu ro 6 mar ki
Mer ce des -Benz, ty pu Co nec to G, war tość umo wy brut -
to:28452975,00zł, (net to:23132500,00zł +23%VAT, ce -
na jed nost ko wa au to bu su net to: 1 217 500,00 zł + 23%
VAT)

• 10 sztuk au to bu sów hy bry do wych osiem na sto me tro wych
mar ki VO LVO mo del 7900 LAH, war tość umo wy brut -
to: 27 427 770,00 zł, (net to: 22 299 000,00 zł + 23% VAT,
ce na jed nost ko wa au to bu su net to: 2 229 900,00 zł + 23%
VAT).

W dniu 12 czerw ca 2017 r. na stą pi ło pod pi sa nie umo -
wy na za kup i do sta wę 3 sztuk fa brycz nie no wych au -
to bu sów miej skich, ni sko po dło go wych z na pę dem
elek trycz nym w związ ku z re ali za cją pro jek tu. Umo wa
zo sta ła pod pi sa na przez Przed się bior stwo Ko mu ni ka cji
Miej skiej Sp. z o.o. w So snow cu z fir mą So la ris Bus & Co -
ach S.A. z sie dzi bą w Bo le cho wie Osie dle (62-005 Owiń ska,
ul. Obor nic ka 46, Bo le cho wo Osie dle). Przed mio tem umo -
wy jest do sta wa 3 sztuk au to bu sów dwu na sto me tro wych
elek trycz nych mar ki So la ris, typ Urbi no 12Elek tric, war tość
umo wy brut to: 7 621 326,00 zł, (net to: 6 196 200,00 zł
+ 23% VAT, ce na jed nost ko wa au to bu su net -
to: 2 065 400,00+23%VAT).
Łącz na war tość pod pi sa nych umów brut to to
134 993 976,00 zł (net to: 109 751 200,00 zł + 23% VAT).
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Supernowoczesne, hybrydowe i elektryczne autobusy,
trafią do Sosnowca
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ZDROWIE

czerwiec 2018 nr 6

Dr ANITA LEWARTOWSKA-BIAŁEK,
kierownik Oddziału Skórno-
Wenerologicznego
w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim
sp. z o.o., przypomina o tym,
dlaczego trzeba chronić skórę 
oraz oczy przed słońcem 
i jak skutecznie to robić.

Pro mie nio wa nie ul tra fio le to we (UVR)
sta no wi nie wiel ką część pro mie nio wa -
nia elek tro ma gne tycz ne go emi to wa ne -
go przez słoń ce i skła da się z trzech dłu -
go ści fal:
UVC (200-290 nm), UVB (290-320 nm)
i UVA (320-400 nm).
Pro mie nio wa nie UVA dzie li się na ko lej -
ne pod ty py, tj. UVA1 o dłu go ści fal 340-
400 nm i UVA2 -320-400 nm.

Ko niecz ność sto so wa nia ochro ny
prze ciw sło necz nej wy ni ka z wła ści wo ści
UVR i je go  wpły wu na ludz kie zdro wie,
w szcze gól no ści na funk cje skó ry. Nad -
mier na eks po zy cja na UVR pro wa dzi
do opa rze nia skó ry i nad mier nej pig men -
ta cji, a tak że do efek tów od da lo nych
w cza sie: przy spie szo ne go sta rze nia
skó ry, roz wo ju zmian przed no wo two ro -

wych i no wo two ro wych oraz wy zwa la nia
swo istej im mu no su pre sji.

Więk szą ro lę w pro ce sie sta rze nia
skó ry od gry wa ją pro mie nie UVA po przez
zdol ność do głęb sze go prze ni ka nia
do skó ry wła ści wej. Pro mie nie UVB sta -
no wią 5 pro cent ca łe go ul tra fio le tu do -
cie ra ją ce go do Zie mi, ale ich efek ty bio -
lo gicz ne są bar dziej wy ra żo ne niż efek ty
UVA. Naj więk sze na tę że nie UVB jest
w go dzi nach oko ło po łu dnio wych, pod -
czas gdy na tę że nie UVA utrzy mu je się
na sta łym po zio mie ca ły dzień.

Pro mie nie UVB w na szej sze ro ko ści
geo gra ficz nej wy stę pu ją je dy nie w mie -
sią cach wio sen no -let nich i wów czas bio -
rą udział w nie zwy kle waż nym pro ce sie
bio lo gicz nym, ja kim jest syn te za wi ta mi -
ny D w skó rze.

Pro mie nie UVA prze cho dzą swo bod -
nie przez szy by sa mo cho do we i okien ne,
któ re są nie prze pusz czal ne dla UVB. Ta
in for ma cja jest istot na z punk tu wi dze nia
osób z fo to der ma to za mi oraz przyj mu ją -
cych le ki fo to uczu la ją ce, gdyż za te re ak -
cje w więk szo ści od po wia da wła śnie
pro mie nio wa nie UVA. Oso by te po win ny
ko niecz nie sto so wać fo to ochro nę rów -
nież w do mach czy pod czas jaz dy sa mo -
cho dem, tak że w mie sią cach zi mo wych.

War stwa ozo no wa za trzy mu je cał ko -
wi cie pro mie nie UVC i więk szość UVB,
po zwa la na to miast prze ni kać fa lom UVA
i świa tłu wi dzial ne mu. War stwa ozo no wa
jest naj grub sza nad bie gu na mi i naj cień -
sza w oko li cy rów ni ka. Na prze ni ka nie
UVR ma ją rów nież wpływ za nie czysz cze -
nie śro do wi ska, gę stość chmur i mgła
oraz zwią zek z oto cze niem, w któ rym

prze by wa czło wiek. Gle ba od bi ja ok. 10
proc. UVR, a śnieg, lód, bia ły pia sek, szkło
i me ta le ok. 85 proc. UVR. Wo da nie ma
wła ści wo ści ochron nych, gdyż UVR prze -
ni ka do ok. 60 cm po ni żej jej po wierzch -
ni i wpły wa na skó rę osób, któ re się tam
znaj du ją. Do brą ochro nę da je gę sty las.

Ochro na prze ciw sło necz na opar ta
jest na sto so wa niu od po wied nich pre pa -
ra tów ochron nych za wie ra ją cych fil try
prze ciw sło necz ne, a tak że od po wied niej
odzie ży i uni ka niu nad mier nej eks po zy -
cji sło necz nej w cią gu dnia.

Przy wy bo rze kre mu z fil trem po win -
no się zwra cać uwa gę na trzy aspek ty.
Po pierw sze szu ka my war to ści SPF, któ -
ra okre śla zdol ność ochro ny przed pro -
mie nio wa niem UVB.

Po dru gie spraw dza my, czy ko sme -
tyk chro ni nas przed pro mie nio wa niem
UVA i wresz cie po trze cie, spraw dza my,
czy krem za pew ni nam ochro nę
przed rów nie szko dli wym dla na szej skó -
ry świa tłem wi dzial nym, szcze gól nie
przy prze bar wie niach.

Fak tor SPF do ty czy wy łącz nie ochro -
ny  przed UVB, czy li przed pro mie nio wa -
niem wy wo łu ją cym opa rze nia. Ochro nę
przedUVA okre śla in ny współ czyn nik PPD.

Pra wi dło we na ło że nie kre mu z fil trem
po le ga na po wta rza nej apli ka cji co dwie
go dzi ny pod czas prze by wa nia w ple ne -
rze. Pierw sze na ło że nie po win no na stą -
pić mniej wię cej 20 mi nut przed wyj -
ściem z do mu. Cho dzi o to, aby mo gły
zajść od po wied nie re ak cje che micz ne,
w efek cie któ rych po wsta nie od po wied -
nia ochro na. Ale fil try mi ne ral ne, dzia ła -
ją ce na za sa dzie fi zycz nej osło ny

przed UV, już ta kie go cza su nie po trze bu -
ją, a więc moż na je na kła dać na pla ży.

Ame ry kań ska Aka de mia Der ma to lo -
gii re ko men du je, aby ob ję tość ok. 30 ml
lub ob ję tość kre mu mo gą ca zmie ścić się
w rę ku, sto so wać jed no ra zo wo na po -
wierzch nię ca łej skó ry.

In na re gu ła to za sa da ły żecz ki od her -
ba ty – 1 ły żecz ka – tj. 5 ml po win na być
sto so wa na na twarz, gło wę i szy ję, 1 ły -
żecz ka na każ de ra mię i przed ra mię, 2 ły -
żecz ki na tu łów i po 2 ły żecz ki na każ dą
no gę. Na kła da nie kre mu z fil trem na le ży
po wta rzać co2 go dzi ny, za wsze poką pie -
li, spo ce niu i wy tar ciu skó ry ręcz ni kiem.

Obec nie, aby pro dukt mógł być za -
kwa li fi ko wa ny ja ko sku tecz ny pro dukt
ochro ny prze ciw sło necz nej, mu si chro nić
za rów no przed UVB, jak i UVA. Mi ni mal ny
sto pień ochro ny przed UVB wy no si 6, mi -
ni mal ny sto su nek ochro ny UVA do UVB .

Do dat ko wo ma sa czą stecz ko wa fil tru
po win na wy no sić 500 Da - to za po bie ga
prze zskór ne mu prze ni ka niu fil tru. Kre my
ochron ne na le ży na kła dać za rów no
naskó rę eks po no wa ną naUVR, jak iprzy -
kry tą ubra niem. Mia rą sku tecz no ści ko -
sme ty ków jest współ czyn nik SPF. Ozna -
cza on sto su nek mi ni mal nej daw ki pro -
mie nio wa nia (MED) po wo du ją cej ru mień
na skó rze chro nio nej da nym pre pa ra tem
domi ni mal nej daw ki pro mie nio wa nia wy -
wo łu ją cej ru mień na skó rze nie chro nio -
nej. Dzię ki SPF30 mo że my prze by wać30
ra zy dłu żej na słoń cu bez wy wo ła nia opa -
rze nia, ale trze ba pa mię tać, że ta ki filtr
blo ku je 96 proc. pro mie nio wa nia.

Niż sza ochro na prze pusz cza jesz cze
wię cej pro mie nio wa nia. SPF 15 jest więc

do brym fil trem miej skim, ale na wa ka cje
w peł nym słoń cu ide al ny jest filtr 30. Nie
za le ca się uży wać po now nie kre mów
z fil trem z ze szłych wa ka cji. Na ta ki pre -
pa rat dzia ła ły wy so kie tem pe ra tu ry, na -
wet je że li był scho wa ny w ko szy ku lub
pod ręcz ni kiem. Je że li w do dat ku był nie -
szczel nie za mknię ty i do sta ły się do nie -
go pia sek, wo da, to zna czy że jest za nie -
czysz czo ny i roz wi ja ją się w nim bak te rie.

Pa mię tać na le ży też o le kach, któ re
sto so wa ne wy ma ga ją naj wy żej ochro ny
prze ciw sło necz nej: le ki an ty kon cep cyj -
ne i hor mo nal ne, an ty bio ty ki, nie ste ro -
ido we le ki prze ciw za pal ne, le ki an ty de -
pre syj ne, le ki an ty aryt micz ne czy ob ni ża -
ją ce po ziom cho le ste ro lu.

Za le ca na war tość SPF pro duk tu
do ochro ny prze ciw sło necz nej dla dzie ci
wy no si co naj mniej 30, ale u nie mow ląt,
dzie ci z ja snym fo to ty pem lub skó rą ato -
po wą po win ny być sto so wa ne pre pa ra -
ty 50+. Ko niecz ne jest sto so wa nie pre -
pa ra tów za wie ra ją cych fil try UVA i UVB.

Do 6 mie sią ca ży cia nie za le ca się
bez po śred niej eks po zy cji na słoń ce,
a po wy żej 6 mie sią ca ży cia prze by wa nie
dzie ci w cie niu i sto so wa nie na ca łą skó -
rę pre pa ra tów ochron nych.

Oprócz fil trów nie od łącz nym ele men -
tem pra wi dło wej fo to pro tek cji jest od po -
wied nie ubra nie i na kry cia gło wy. Ma ją
one szcze gól ne zna cze nie u osób z wy -
bit ną fo to na dw raż li wo ścią np. u pa cjen -
tów z tocz niem ru mie nio wa tym czy cho -
ru ją cych na fo to der ma to zy. Ko niecz ne
jest też sto so wa nie oku la rów, aby chro -
nić się przed roz wo jem za ćmy czy re ti no -
pa tii. Re ko men du je się uży wa nie oku la -

rów z sze ro ki mi opraw ka mi, któ re ab sor -
bu ją fa le ul tra fio le to we do 400 nm.

Re asu mu jąc, ochro na prze ciw sło -
necz na do ty czy osób w każ dym wie ku,
szcze gól nie waż na jest dla dzie ci do 14
ro ku ży cia, osób z nad wraż li wo ścią i ma -
ją cych bar dzo ja sny i ja sny fo to typ skó ry.

Chroń się przed słońcem… dla własnego zdrowia 
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ANITA LEWARTOWSKA-BIAŁEK
jest specjalistą dermatologiem –
wenerologiem. W 1993 r.
ukończyła studia na Wydziale
Lekarskim Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego,
w 2006 r. zdobyła tytuł
specjalisty dermatologa-
wenerologa w Akademii
Medycznej w Warszawie,
uzyskując dyplom
z wyróżnieniem. Stale podnosi
swoje kwalifikacje na stażach,
kursach i sympozjach.
Od początku łączy pracę
w Oddziale Dermatologii
z praktyką lekarską z zakresu
dermatologii i medycyny
estetycznej. Od 2014 r. pełni
funkcję kierownika Oddziału
Skórno -Wenerologicznego
w sosnowieckim szpitalu.
Oddział jest nowoczesną
placówką, prowadzi
specjalistyczną diagnostykę
i leczenie większości chorób
skóry. Od 2015 r. posiada
akredytację, która umożliwia
szkolenie specjalizacyjne
młodych dermatologów.
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ROZRYWKA

Te atr Za głę bia za pra sza już 2 czerw -
ca na otwar cie ogro du spo łecz ne go,
któ ry bę dzie znaj do wał się przy uli -
cy Te atral nej. Ogród Te atral na to ini -
cja ty wa są siedz ka, któ ra za kła da
stwo rze nie zie lo nej prze strze ni
otwar tej dla wszyst kich miesz kań -
ców, za pro jek to wa nej dla nich i z ich
udzia łem. Po mysł opie ra się na idei
ogro dów spo łecz nych, czy li ob sza -
rów w prze strze ni pu blicz nej, któ re
są pro wa dzo ne przez miesz kań ców,
któ rzy są zwią za ni z da nym miej -
scem. Czę sto w ta kich ogro dach
upra wia ne są wa rzy wa i owo ce,
z któ rych mo gą ko rzy stać człon ko wie
lo kal nej spo łecz no ści. 

Ogród Te atral na bę dzie też ta kim
miej scem upra wy ro ślin, re lak su
i dzia łań kul tu ral nych. W tych ostat -
nich bę dzie moż na wziąć udział już 2
czerw ca, w dniu otwar ciu ogro du.
Szcze gó ło wy pro gram do stęp ny jest
na stro nie: www.te atrza gle bia.pl. Pro -
jekt otrzy mał do fi nan so wa nie w kon -
kur sie gran to wym „Tu miesz kam, tu
zmie niam” Fun da cji Ban ku Za chod -
nie go WBK. SK

W Te atrze Za głę bia trwa ją pró by
do spek ta klu „Me sja sze”, in spi ro wa ne -
go po wie ścią Györgie go Spi ró. Pre mie -
ra od bę dzie się na jed nym z naj waż niej -
szych eu ro pej skich wy da rzeń ar ty stycz -
nych, czy li Mal ta Fe sti val Po znań.
Re ży se ru je Ane ta Gro szyń ska. 

„Me sja sze (al bo sko ro nie zo sta ło
nam już nic do wie rze nia, to czy wol no
nam pod wa żać coś, w co na no wo mo -
gli by śmy uwie rzyć?) są ko pro duk cją
Te atru Za głę bia i Mal ta Fe sti val Po -
znań. Pre mie ra od bę dzie się 16 czerw ca
na fe sti wa lu, któ re go idio mem w tym
ro ku jest „Skok w wia rę”. 

– Te ma tem idio mu „Skok w wia rę”,
głów nej czę ści pro gra mo wej 28. edy cji
Mal ta Fe sti val Po znań, jest ludz ka po -
trze ba du cho wo ści i spo so by jej re ali zo -
wa nia. Re li gie i pro po no wa ne przez nią
kon cep cje Bo ga są jed ną z od po wie dzi
na tę po trze bę, ale nie je dy ną. Każ dy
czło wiek mie rzy się ze swo ją skoń czo -
no ścią, kru cho ścią by tu, we wnętrz nym
bra kiem, z tym co, go prze ra sta. In te re su -
je nas to, za czym czło wiek się opo wia -

da, co usta na wia je go sys tem war to ści,
gdzie lo ku je sens. Aby dzia łać, po dej mo -
wać de cy zje, ist nieć, trze ba prze cież
w coś wie rzyć. Skok w wia rę to de cy zja,
że by iść da lej, to skok w nie zna ne, ruch,
któ re go trze ba do ko nać, że by coś zmie -

nić w so bie i w ota cza ją cym nas świe -
cie – za po wia da ją Do ro ta Se me no wicz
oraz Ka sia Tórz z dzia łu pro gra mo we go
Mal ta Fe sti val Po znań.

Pre zen to wa ny na fe sti wa lu so sno wiec -
ki spek takl po wsta je z in spi ra cji po wie ścią

„Me sja sze” wę gier skie go pi sa rza
Györgie go Spi ró. Książ ka opo wia da
o pol skich emi gran tach po po wsta niu li -
sto pa do wym, wie rzą cych, że An drzej To -
wiań ski jest no wym wcie le niem Chry stu -
sa, a oni je go apo sto ła mi. Emi gran ci za -
wią zu ją Ko ło Spra wy Bo żej – dziw ną,
re li gij no -na ro do wą sek tę me sja ni stów
i he re ty ków. Obok To wiań skie go, jej
człon ka mi są m. in. Mic kie wicz i Sło wac -
ki – czo ło wi twór cy pol skie go ro man ty -
zmu, pol ska in te li gen cja na emi gra cji.
Bez sil ni wo bec dzie ją cej się na ich oczach
hi sto rii, prze ku wa ją fru stra cję bez pań -
stwow ców w re li gij ną fi lo zo fię – wie rzą
w wy jąt ko wą, wy zna czo ną przez Bo ga
ro lę na ro du pol skie go. Po wieść to za ra -
zem tra gi ko micz na fan ta zja, mon taż źró -
deł i hi sto rycz na roz pra wa o pol skiej du -
szy owład nię tej ideą mę czeń stwa. Zo sta ła
uho no ro wa na Li te rac ką Na gro dą Eu ro py
Środ ko wej „An ge lus”. 

Spek takl w re ży se rii Ane ty Gro szyń -
skiej jest pierw szą w hi sto rii in sce ni za -
cją tej po wie ści. Au to ra mi tek stu są Jan
Cza pliń ski oraz Mar cin Kąc ki. Na py ta -

nie o to, dla cze go war to w te atrze wra -
cać do „Me sja szy” twór cy od po wia da ją:

– Po pierw sze, że by przyj rzeć się
spo so bom dzie dzi cze nia spu ści zny
po ro man ty zmie i wszel kich je go ide -
owych sza leń stwach – echa na ro do we go
me sja ni zmu sły chać dziś czę sto, a na ro -
do we za an ga żo wa nie zba cza na co raz
mrocz niej sze ścież ki. Po dru gie, że by
zo ba czyć, co o pol skim ro man ty zmie
ma nam do opo wie dze nia ktoś z ze -
wnątrz. I po trze cie, że by pójść w śla dy
to wiań czy ków i spró bo wać po now nie
uru cho mić tę zro dzo ną z roz cza ro wa nia
fan ta zję – o in nym, lep szym pań stwie.

W ob sa dzie spek ta klu zna leź li się:
Agniesz ka Bień kow ska, Mał go rza ta Sa -
niak, Mi chał Ba ła ga, Alek san der Bli tek,
Krzysz tof Ko rze niow ski oraz ak to rzy
Te atru Dra ma tycz ne go im. J. Sza niaw -
skie go w Wał brzy chu – Sa ra Cel ler -Je -
zier ska oraz Ra fał Ko sow ski. 

So sno wiec ka pre mie ra od bę dzie się
je sie nią 2018 ro ku w Te atrze Za głę bia.
Part ne rem pro duk cji jest gmi na So sno -
wiec. red

Te atr Za głę bia na Mal ta Fe sti val Po znań

Najnowszy spektakl w reżyserii Anety Groszyńskiej, współpracującej
z autorem tekstu, czyli Janem Czaplińskim, będzie można zobaczyć
po raz pierwszy na festiwalu w Poznaniu. 

M
. Zakrzew

ski

Ogród
Teatralna otwiera
swoje bramy 

Zbliża się „Lato w teatrze” 
Już po czwar ty Te atr Za głę bia po zy skał do fi nan so wa -
nie w wy so ko ści 40 tys. zł na or ga ni za cję dwu ty go dnio -
wych warsz ta tów dla dzie ci w wie ku od 8 do 12 lat. 

Te ma tem te go rocz nej edy cji jest zwią zek lu dzi
i zwie rząt. Uczest ni cy wraz z pro wa dzą cy mi przyj rzą
się ro li czło wie ka w zwie rzę cym świe cie i zwie rzę cia
w ludz kim. Wsłu cha ją się w głos zwie rząt i opo wie -
dzą o tym, co uda im się usły szeć. Warsz ta ty od bę dą
się w dniach od 2 do 15 lip ca w Miej skim Klu bie
„Macz ki” w So snow cu. Po pro wa dzą je ak to rzy te atru,

ar ty ści i pe da go dzy, któ rzy współ pra cu ją z In sty tu tem
Te atral nym im. Z. Ra szew skie go oraz Aka de mią
Sztuk Pięk nych w Ka to wi cach. In spi ra cją do twór -
czych dzia łań jest opo wieść pt. „Zwie rzo kra cja” Oli
Wol dań skiej -Pło ciń skiej, któ ra po ka zu je prze ni ka nie
się świa ta dzie ci i zwie rząt oraz do ty czy te mat praw
zwie rząt i na szych co dzien nych wy bo rów, któ re wpły -
wa ją na ich ży cie.

Warsz ta ty pod su mu je wy da rze nie, któ re po wsta nie
na pod sta wie do świad czeń i ob ser wa cji uczest ni ków

pły ną cych z twór czych po szu ki wań i kon tak tu z przy -
ro dą. Fi nał od bę dzie się 14 i 15 ma ja w Miej skim Klu -
bie „Macz ki” w So snow cu i bę dzie miał cha rak ter
otwar ty. Na bór na warsz ta ty ru sza już 28 ma ja i jak
zwy kle, de cy du je ko lej ność zgło szeń. Szcze gó ło we in -
for ma cje moż na zna leźć na stro nie Te atru Za głę bia
w So snow cu: www.te atrza gle bia.pl. „La to w te atrze”
jest pro gra mem In sty tu tu Te atral ne go im. Z. Ra szew -
skie go, fi nan so wa nym ze środ ków Mi ni ster stwa Kul -
tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go. SK

Wakacyjne warsztaty dla dzieci

Jak napisać bestseller? Czy prezydent RP słucha jej rad?

Oderwać się od be to no wej dżun gli, czy li po kaz „Jun gle” w CKZiU

Je den z naj po pu lar niej szych au to rów ksią żek dla dzie ci
i mło dzie ży, dzien ni karz i au tor sce na riu szy, czy li Grze gorz
Kas dep ke, bę dzie 12 czerw ca go ścił w fi lii nr 1 Miej skiej
Bi blio te ki Pu blicz nej (Śro du la, przy ul. Kos sa ka 10). 

Grze gorz Kas dep ke uro dził się w 1972 r. Jest lau re atem
licz nych na gród i wy róż nień. Bo ha te ro wie je go ksią żek za -
wo jo wa li nie tyl ko do mo we bi blio tecz ki, ale i szkol ne pod -
ręcz ni ki. Ku ba i Bu ba, De tek tyw Po zy tyw ka, Kac per oraz
je go nie fra so bli wy ta ta – to tyl ko nie któ re z opi sa nych
przez au to ra po sta ci. Na pi sał m. in. „Ser ce i in ne po dro -
by”, „Bo dzio i pul pet”, „Sa ma. Li sty z piw ni cy”, „Wiel ka
księ ga uczuć” czy „Wiel ki po wrót de tek ty wa Po zy tyw ki”. 

Pry wat nie pi sarz jest wiel bi cie lem mu zy ki, śmie chu i le -
niu cho wa nia. Spo tka nie roz pocz nie się o godz. 11.30.
Wstęp jest wol ny, ale uwa ga – obo wią zu ją za pi sy (szcze -
gó ły w fi lii nr 1). SK

W ra mach cy klu „Lu dzie wol no ści”, już 7 czerw ca,
w so sno wiec kim Mu zeum -Pa ła cu Scho ena bę dzie
go ścić Ire na Zo fia Ro ma szew ska, pol ska dzia łacz ka
spo łecz na, uczest nicz ka opo zy cji de mo kra tycz nej
w PRL. Ra zem z mę żem Zbi gnie wem Ro ma szew -

skim  współ two rzy ła  Biu ro In ter wen cyj ne KSS
„KOR” i Ra dio „So li dar ność”. Od 2015 r. peł ni funk -
cję do rad cy spo łecz ne go pre zy den ta RP An drze ja
Du dy. Jest tak że da mą Or de ru Or ła Bia łe go. Spo tka -
nie roz pocz nie się o godz. 18.00. Wstęp wol ny. SK

Pre mie ra naj now szej ko lek cji uczniów Tech ni kum nr 7
Pro jek to wa nia i Sty li za cji Ubio ru od bę dzie się już 7
czerw ca w Cen trum Kształ ce nia Za wo do we go i Usta -
wicz ne go przy ul. Gro ta Ro wec kie go 64 w So snow cu.
Ko lek cja  zo sta ła za pro jek to wa na i wy ko na na przez
uczniów pod kie run kiem na uczy cie li za wo du, a ca łość
do peł ni opra wa sce no gra ficz na, cho re ogra fia i sty li za -

cja przy go to wa na przez or ga ni za to rów. Te ma tem prze -
wod nim te go rocz nej pre zen ta cji ar ty stycz nej w for mie
po ka zu bę dzie „Jun gle”. In spi ra cją do po wsta nia tej ko -
lek cji by ło pięk no na tu ry, ko lo ry sty ka i struk tu ra tka nin,
do dat ków i mo ty wów zdob ni czych, bo gac two barw,
form oraz… chęć ode rwa nia się od „be to no wej dżun -
gli”. Po kaz roz pocz nie się o godz. o godz. 13.00. SK
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Stadion Ludowy

Choć znaj du je się na hi sto rycz nej gór no ślą skiej zie -
mi, to na le ży do naj waż niej szych sym bo li So snow -
ca i Za głę bia Dą brow skie go. Zo stał wznie sio ny w la -
tach 1954-56 na te re nie mia sta Szo pie ni ce. W pra -
cach bu dow la nych (czy ny spo łecz ne) uczest ni czy ła
głów nie mło dzież oraz pra cow ni cy so sno wiec kich
hut. Nie bez po wo du na miej sce in we sty cji wy bra no
te ren nad rze ką Bry ni cą – od wiecz ną gra ni cą po mię -
dzy Ślą skiem i Ma ło pol ską. Po my sło daw com ta kiej
lo ka li za cji przy świe ca ła idea in te gra cji miesz kań ców
dwóch są sia du ją cych z so bą re gio nów. Czas po ka zał,
że eks pe ry ment ten nie przy niósł spo dzie wa nych re -
zul ta tów…

Obiekt miał stać się czę ścią więk sze go za ło że nia
pod na zwą Park Kul tu ry Fi zycz nej So sno wiec – Szo -
pie ni ce. Z cza sem sta dion wraz z te re na mi przy le -
gły mi (Sta wi ki), na le żą cy mi czę ścio wo do tzw. en -
kla wy sza bel skiej, włą czo no w gra ni ce na sze go mia -
sta. Pod czas tej ope ra cji nie wzię to pod uwa gę fak tu,

że obiekt wy bu do wa no na grun tach na le żą cych
po czę ści do osób pry wat nych**. Mia ło to swe kon -
se kwen cje na po cząt ku lat 90., kie dy to wła ści cie le
owych nie ru cho mo ści upo mnie li się o swo je. Do pie -
ro po wie lu la tach są do wych zma gań i za dość uczy -
nie niu po szko do wa nym, w 2004 ro ku mia sto So sno -
wiec sta ło się pra wo wi tym i je dy nym wła ści cie lem
spor nych te re nów.

Pierw szy mecz na Lu do wym* za pla no wa no na 7
paź dzier ni ka 1956 ro ku. „Stal So sno wiec” (tak
wcze śniej na zy wa ło się „Za głę bie”) mia ła za grać
z dru ży ną Cse pel SC z Bu da pesz tu. Nie ste ty, kiep -
ska po go da spra wi ła, że wła dze mia sta po sta no wi ły
od wo łać uro czy ste otwar cie. Mecz ro ze gra no na sta -
dio nie przy ul. Mi rec kie go, co z per spek ty wy cza su
na le ży oce nić po zy tyw nie, gdyż „Stal” do sta ła ba ty
aż 0:5.

Ter min otwar cia sta dio nu prze nie sio no na 21 paź -
dzier ni ka. Tym ra zem nie by ło nie spo dzia nek po go -

do wych, co sta ło się do dat ko wą za chę tą dla mie szań -
ców spra gnio nych wi do ku ogrom nej, pach ną cej no -
wo ścią, wspa nia łej are ny spor to wej. Efekt był ta ki, że
na obiek cie po ja wi ło się oko ło 40 000 wi dzów i ki -
bi ców. Sta dion do słow nie pę kał w szwach, bo zo stał
za pro jek to wa ny „za le d wie” na 34 557 miejsc
(w tym 26 557 sie dzą cych). Usta no wio ny wów czas
re kord fre kwen cji ni gdy nie zo stał po bi ty.

Przy wspar ciu tak licz nie przy by łej pu bli ki pił ka -
rze „Sta li” sta nę li na wy so ko ści za da nia i zre mi so -
wa li 1: 1 z byd go ską „Gwar dią”. Pierw szą, hi sto rycz -
ną bram kę zdo był fe no me nal ny Cze sław Uznań ski,
któ ry obec nie pa tro nu je jed ne mu z rond na Sta rym
So snow cu.

Dzi siaj le ci wa kon struk cja zło ty okres świet no ści
zda je się mieć już za so bą. Co raz trud niej utrzy mać
sta rze ją ce go się „di no zau ra” w od po wied nim sta nie
tech nicz nym i wi zu al nym. Po mi mo pla nów bu do wy
no we go sta dio nu los do stoj ne go sta rusz ka nie ry su -

je się w czar nych bar wach. Ma zo stać oca lo ny i już
ja ko za słu żo ny eme ryt na dal bę dzie, w ogra ni czo -
nym za kre sie, peł nił swo je funk cje. Spa ce ru jąc
po ko ro nie czy prze sia du jąc na try bu nach, na dal bę -
dzie my mo gli de lek to wać się tą szcze gól ną at mos fe -
rą ro dem z epo ki naj więk szych osią gnięć na sze go
klu bu, z epo ki, któ ra miej my na dzie ję bę dzie mia ła
swych god nych kon ty nu ato rów.

* Po śród pro po no wa nych nazw dla sta dio nu zna la zły się rów nież
i ta kie: So sno -Sport, Sport i Hart, Olim pia -Sos, Sal to -Gol. Wy -
glą da na to, że wy bra no naj lep szą pro po zy cję.

** So sno wiec prze jął te te re ny od mia sta Ka to wi ce, do któ re go
w 1960 ro ku zo sta ły przy łą czo ne Szo pie ni ce.

Tekst i zdję cia: Ar tur Pta siń ski
Centrum Informacji Miejskiej, tel. 32 265 60 04.
Podczas pracy nad artykułem korzystałem pomocy MOSiR-u w Sosnowcu oraz  
z materiałów udostępnionych przez Krzysztofa Polaczkiewicza. Serdecznie
dziękuję. Więcej zdjęć do zobaczenia na: http://www.kuriermiejski.com.pl/.

STADION W LICZBACH (OBECNIE):

Ilość miejsc siedzących: 5100, w tym 1362 pod zadaszeniem
Ilość miejsc siedzących udostępnianych podczas meczów piłkarskich: 4950
Ilość miejsc dostępnych dla kibiców gości: 400
Ilość miejsc przygotowanych dla dziennikarzy: 30
Ilość miejsc dostępna podczas imprez artystycznych: ok. 13 000
Wymiary płyty: 105 x 68 m
Objętość okalających płytę wałów ziemnych: ok. 120 000 m sześc.
Natężenie oświetlenia: 1524 lx

Niczym nad studnią dusz krążą nad Ludowym duchy piłkarzy i kibiców. Na zdjęciu widzimy ogromny baner z podobizną
Włodzimierza Mazura – jednego z najlepszych piłkarzy „Zagłębia Sosnowiec”.

Ludowy w czasach młodości. Stadion poza imprezami sportowymi był również świadkiem licznych wydarzeń
artystycznych. Zdjęcie udostępnił portal: www.41-200.pl.

Leją na Ludowym.

Ten widok jest zarezerwowany dla wychodzących na murawę.
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Radni seniorzy pełni energii do działania 
Syl wia Ko sman

Kwie cień i maj to dla so sno wiec kich
człon ków Ra dy Seniorów dwa mie sią -
ce wy peł nio ne pra cą i re ali za cją no -
wych za dań i ini cja tyw. Już po świę tach
wiel ka noc nych rad ni przy stą pi li do dal -
szych prac ob ję tych pla nem po szcze -
gól nych ko mi sji pro ble mo wych oraz
wzię li udział w ko lej nych przed się -
wzię ciach. 

9 kwiet nia gru pa se nio rów uczest ni -
czy ła w Błę kit nym Mar szu, so li da ry zu -
jąc się w ten spo sób z oso ba mi z za bu -
rze nia mi au ty stycz ny mi. Po nad to se nio -
rzy prze pro wa dzi li zbiór kę rze czy
na rzecz schro ni ska dla zwie rząt w Mi lo -
wi cach oraz za de kla ro wa li się ja ko wo -
lon ta riu sze, któ rzy bę dą m. in. wy pro wa -
dzać psy na spa ce ry. 17 kwiet nia z ini cja -
ty wy Ha li ny Zwa niec kiej, za stęp cy prze -
wod ni czą ce go, od by ło się spo tka nie
w CIM z Grze go rzem Wój kow skim,
przed sta wi cie lem Sto wa rzy sze nia Ak -
tyw no ści Oby wa tel skiej „Bo na Fi des”,
pod czas któ re go za ini cjo wa no współ pra -
cę w ra mach pro gra mu „Asos”. – War to
pod kre ślić, iż so sno wiec ka Ra da Se nio -
rów jest uczest ni kiem pro jek tu, któ re go
ce lem jest opra co wa nie książ ki pt. „Stan -
dar dy funk cjo no wa nia rad se nio -
rów” – mó wi Ewa Ka mi ze la -Ba ra now -
ska, rzecz nik pra so wy so sno wiec kiej Ra -
dy Se nio rów. – Po nad to se nio rzy bra li
udział w pre lek cji do ty czą cej pro fi lak ty -
ki zdro wia na Uni wer sy te cie Me dycz -
nym oraz ra zem z Sa bi ną Sta nek, na czel -

nicz ką Wy dzia łu Po li ty ki Spo łecz nej,
go ści li śmy w Miej skim Ośrod ku Kul tu -
ry w Sław ko wie. Wspar li śmy kam pa nię
ma ją cą na ce lu prze ciw dzia ła nie prze -
mo cy do mo wej pt. „Otwórz oczy, stop
prze mo cy” – do da je. 

Po nad to 24 kwiet nia ze spół Ko mi sji
Pro ble mo wej ds. Kon tak tów z miesz kań -
ca mi  i or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi
go ścił w Klu bie Se nio ra „BIOS”, dzia ła -
ją cym przy Spół dziel ni Miesz ka nio wej
„Za gó rze”. 

Rów nie ak tyw nie se nio rzy spę dzi li
ma jów kę. Z oka zji ob cho dów od zy ska nia

nie pod le gło ści rad ni go ści li w Do mu Po -
mo cy Spo łecz nej nr 2 w So snow -
cu. – Wraz z pen sjo na riu sza mi wspól nie
śpie wa li śmy pie śni pa trio tycz ne, a na pia -
ni nie grał nasz ko le ga mu zyk An drzej
Cze kaj ski. Pa no wa ła bar dzo mi ła i ser -
decz na at mos fe ra – przy zna je rzecz nik
pra so wy. Ra da Se nio rów uczest ni czy ła
tak że w uro czy sto ściach 1 ma ja oraz
w uro czy sto ściach zwią za nych z uchwa -
le niem Kon sty tu cji 3 Ma ja, skła da jąc
kwia ty pod po mni kiem przy al. Zwy cię -
stwa. Kil ku człon ków Ra dy Se nio rów
wzię ło tak że udział w „Za głę biow skiej

Ma sie Kry tycz nej”, pod czas któ rej te sto -
wa li miej skie ro we ry. 

Se nio rzy ak tyw nie uczest ni czy li tak że
w wy kła dach na Uni wer sy te cie Ślą skim,
w Wyż szej Szko le „Hu ma ni tas” i na Uni -
wer sy te cie Me dycz nym. Od by ły się spo -
tka nia w klu bie osie dlo wym przy ul.
Lwow skiej oraz w bi blio te ce w dziel ni cy
Mi lo wi ce. Ry wa li zo wa li tak że w Olim -
pia dzie Spor to wej Se nio rów w Ła zach,
któ ra od by ła się 19 ma ja oraz w uro czy -
sto ściach Dnia Se nio ra w My sło wi cach.
Pod czas olim pia dy brą zo wy me dal
w bie gu na 200 me trów zdo był Jó zef
Krzy nó wek. Po nad to se nio rzy pla nu ją
tak że wziąć udział w XVI Kry nic kim
Raj dzie Ja na Kie pu ry, któ ry od bę dzie się
pod ko niec ma ja w Be ski dzie Są dec kim. 

20 czerw ca od bę dzie się se sja Ra dy
Se nio rów w Urzę dzie Miej skim, któ ra
bę dzie po świę co na ob cho dom 100-le cia
od zy ska nia nie pod le gło ści. Pod czas se sji
wy kład wy gło si prof. dr hab. Da riusz Na -
wrot, a ob ra dom bę dzie to wa rzy szył wer -
ni saż wy sta wy „Śla da mi wol no ści w wi -
zji ar ty stycz nej gru py Re la cje”. Tra dy cyj -
nie, już we wrze śniu, bę dą or ga ni zo wa ne
Dni Se nio ra. W związ ku z re ali za cją te go
przed się wzię cia, zo sta ła po wo ła na Ko mi -
sja Or ga ni za cyj na, któ rej ce lem bę dzie
współ pra ca z pra cow ni ka mi Urzę du
Miej skie go. Se nio rzy za pra sza ją
do współ pra cy, zgła sza nia po my słów
pod czas dy żu rów Ra dy Se nio rów, któ re
od by wa ją się w każ dy po nie dzia łek
w godz. od 10.00 do godz. 13.00 przy ul.
War szaw skiej 110/9. 

Zaczął się gorący okres dla sosnowieckiej Rady Seniorów 19 lat temu Sosnowiec
odwiedził Jan Paweł II

Członkowie Rady Seniorów reprezentowali Sosnowiec podczas
Olimpiady Sportowej Seniorów w Łazach. 

Jerzy D
udek

14 czerw ca 1999 r. pod czas ko lej nej piel -
grzym ki do Pol ski Jan Pa weł II od wie dził
So sno wiec. Za kil ka dni bę dzie my ob cho -
dzić 19. rocz ni cę tam te go wy da rze nia. 

– Sto isz na zie mi sto li cy świę te go Ko -
ścio ła so sno wiec kie go, sto li cy czer wo ne -
go Za głę bia, czer wo ne go nie od nie na wi -
ści i ne ga cji war to ści re li gij nych i na ro do -
wych, ale czer wo ne go z mi ło ści do Bo ga
i Oj czy zny – m. in. ty mi nie za po mnia ny -
mi sło wa mi wi tał wów czas Oj ca Św. bi -
skup Adam Śmi giel ski.

Uro czy sta ho mi lia od by ła się na pla cu
przy ul. Gwiezd nej, dziś zwa ne go Pla -
cem Pa pie skim. W sło wa Oj ca Św. wsłu -
chi wa ły się tłu my wier nych. We dług po -
li cji na pla cu by ło oko ło 300 tys. piel -
grzy mów, a dal sze 60 tys. prze by wa ło
na tra sie prze jaz du Ja na Paw ła II.

– Dzię ku ję Bo żej Opatrz no ści, że
na szla ku mo je go piel grzy mo wa nia
po oj czy stej zie mi zna la zła się mło da die -
ce zja so sno wiec ka. Pra gną łem na wie dzić
tę zie mię. Tak bar dzo chcia łem spo tkać
się z Lu dem Bo żym Za głę bia, a dzi siaj
speł nia się to pra gnie nie – mó wił
do wier nych pa pież Jan Pa weł II.

Oj ciec Św. spo rą część ho mi lii po -
świę cił pra cy. Mó wił o tym, że na da je
sens i god ność wszyst kim ludz kim wy sił -
kom. Ogrom ny wy si łek wi dać by ło
na twa rzy Oj ca Św., któ ry zma gał się
wów czas z cho ro bą. M. in. z te go po wo -
du dzień póź niej nie do szło do spo tka nia
z wier ny mi z Gli wi cach. W 2005 r., dla
upa mięt nie nia tej wi zy ty, plac przy uli cy
Gwiezd nej na zwa no Pla cem im. Ja -
na Paw ła II, a w 2006 r. po sta wio no tam
po mnik. KP
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Ekstraklasa znów jest nasza!
Po dziesięciu latach Zagłębie wraca do elity

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Wy gra na w Cho rzo wie by ła szó stym zwy cię -
stwem z rzę du od nie sio nym przez nasz ze spół.
Go la na wa gę zwy cię stwa i awan su zdo był
na po cząt ku me czu An gol czyk Ale xan dre Cri -
stóvão. So sno wi cza nie po strze le niu go la gra li
bar dzo mą drze, nie po zwa la li eki pie Ru chu
na prze ję cie kon tro li nad wy da rze nia mi na bo -
isku. Jesz cze przed prze rwą wy nik po wi nien
pod wyż szyć Adam Ba na siak, ale z kil ku me -
trów tra fił fut bo lów ką wprost w rę ce bram ka -
rza. Za głę bie trzy ma ło rę kę na pul sie, a że
w rów no le gle roz gry wa nym me czu Miedź Le -
gni ca, któ ra po dob nie jak na sza ze spół wy wal -
czy ła awans, raz po raz punk to wa ła Choj ni -
czan kę Choj ni ce, ki bi ce mo gli od li czać mi nu -
ty do po wro tu w sze re gi eks tra kla sy.

– Śmia ło moż na po wie dzieć, że po wta rza -
my hi sto rię Gór ni ka Za brze z po przed nie go
se zo nu, któ ry tak że w koń ców ce miał im po -
nu ją cą se rię i wy wal czył awans, wów czas
kosz tem klu bu z So snow ca. Te raz to my
trium fu je my – nie krył ra do ści Adam Ba na -
siak. Wtó ro wał mu ka pi tan ze spo łu, To masz

No wak, któ ry wio sną był klu czo wym za wod -
ni kiem, bez któ re go na pew no o awan sie nie
mo gło by być mo wy. – Cięż ka pra ca i wia ra
w to, że nam się uda, przy nio sły suk ces.
Śmia ło moż na po wie dzieć, że uro dził ze spół,
któ ry bar dzo, ale to bar dzo chciał – mó wił
ura do wa ny.

– Prze ło mo wy mecz miał miej sce w Su -
wał kach, gdzie ule gli śmy 0: 1. Mi mo to nie
za ła ma li śmy się. Chłop cy wie dzie li, że jest
moc, że na praw dę mo że my w tej li dze osią -
gnąć suk ces. I po tem przy szła se ria sze ściu
zwy cięstw. Nie ukry wam, że naj więk sza za -
słu ga jest w na szych pił ka rzach, któ rzy zmie -
ni li się men tal nie i zu peł nie ina czej pra cu ją.
Wie dzą, że je śli w 100 pro cen tach nie pod po -
rząd ku je się swo je go po dej ścia do tre nin gu
i me czu, to w pił ce nie ma cze go szu kać. Oni
są tak za an ga żo wa ni, że ten suk ces jest ich
suk ce sem wy ni ka ją cym z cięż kiej pra cy. To
na pew no wiel ki dzień. Za głę bie to pierw szy
klub, któ ry w do ro słej pił ce pro wa dzę sa mo -
dziel nie. Dzię ku ję za za ufa nie, któ rym mnie
w So snow cu ob da rzo no. Za głę bie to wiel ki
klub, któ ry w przy szło ści mo że od gry wać

waż ną ro lę w pol skiej pił ce – pod kre śla Da -
riusz Du dek, któ ry prze jął ze spół Za głę bia 21
sierp nia, po po raż ce z Mie dzią Le gni ca 1: 4
w czwar tej ko lej ce spo tkań.

So sno wi cza nie za czę li se zon pod wo dzą
Da riu sza Ba na si ka. Po czte rech me czach,
w któ rych Za głę bie trzy ra zy prze gra ło i od -
nio sło jed no zwy cię stwo, Ba na sik zo stał „od -
strze lo ny”, a w je go miej sce przy szedł Da -
riusz Du dek. Za czął od wy gra nej z Pusz czą
Nie po ło mi ce, ale po tem by wa ło róż nie.
W paź dzier ni ku ubie głe go ro ku so sno wi cza -
nie by li w stre fie spad ko wej. Run dę je sien ną
koń czy li na siód mym miej scu. Po czą tek run -
dy wio sen nej tak że nie na pa wał opty mi -
zmem. W czte rech pierw szych me czach te go
ro ku Za głę bie zdo by ło za le d wie czte ry punk -
ty. Na szczę ście, w od po wied nim mo men cie
ma szy na „za sko czy ła” i na ko lej kę przed koń -
cem pił ka rze i ki bi ce mo gą świę to wać upra -
gnio ny awans. Ostat ni akord se zo -
nu 2017/2018 na za ple czu eks tra kla sy od bę -
dzie się 3 czerw ca. Na Lu do wym so sno wi cza -
nie po dej mo wać bę dą GKS Ty chy. Szy ku ję się
wiel ka fe ta!

Piłkarze Zagłębia kilka chwil po wywalczeniu upragnionego awansu do ekstraklasy.
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W Ko ni nie ro ze gra no za wo -
dy IV Pu cha ru Pol ski Se nio rów
w sza bli ko biet i męż czyzn. Wśród
ko biet zwy cię ży ła Mar ta Pu da
z TMS Za głę bie So sno wiec, któ ra
w fi na le po ko na ła Mar ty nę Ko mi -
sar czyk AZS AWF War sza wa 15-
14. Trze cie miej sce za ję ła An ge li -
ka Wą tor z ZKSz So sno wiec.

Do bry start za no to wa ły tak że
młod sze sza blist ki. Pod czas
Ogól no pol skiej Olim pia dy Mło -
dzie ży w szer mier ce, któ ra od by ła
się w Ko ni nie, świet nie za pre zen -
to wa ły się za wod nicz ki TMS Za -
głę bie. W tur nie ju in dy wi du al -
nym brą zo wy me dal zdo by ła Zu -
zan na Po ra da, a w tur nie ju dru ży -
no wym ze spół TMS Za głę bie
w skła dzie: Zu zan na Po ra da, Ewa
Za jąc, Pau li na Po ra da, Zu zan -

na Len kie wicz, się gnął po srebr -
ny me dal.

To nie ko niec do brych wie ści.
Po star cie w OOM mło de za wod -
nicz ki TMS Za głę bie uda nie ry -
wa li zo wa ły w Ogól no pol skim
Tur nie ju Szer mier czym w Gro -
dzi sku Ma zo wiec kim. W tur nie ju
in dy wi du al nym mło dzi czek so -
sno wi czan ki za ję ły ca łe „pu dło”.
Wy gra ła Pau li na Po ra da, dru ga
by ła Zu zia Len kie wicz, a trze cia
Zu zan na Po ra da. W naj star szej
ka te go rii dru gie miej sce Ewa Za -
jąc, a siód ma by ła Klau dia Ko zieł.

Wśród dzie ci dru gie miej sce
za ję ła Ali cja Swo bo da, a w czo ło -
wej ósem ce zna la zła się tak że
Ame lia Si wek i Zo sia Pie nią żek.
Wśród chłop ców szó ste miej sce
za jął Bar tosz Hu dy. KP

Ko lej ny ol brzy mi suk ces Ka mi li
Krzak. Za wod nicz ka So sno wiec -
kie go Klu bu Ka ra te się gnę ła po ty -
tuł mi strzy ni Eu ro py w ka te go rii
Te am Ka ta.

Pod czas tur nie ju, któ ry od był
się w buł gar skiej War nie, Ka mi la
wraz z Mar ci nem Stur gu lew skim
i Mar ci nem Ter cja kiem, obro ni ła
ze szło rocz ny Pu char Eu ro py, sta jąc
się tym sa mym naj lep szą dru ży ną
sta re go kon ty nen tu w tym se zo nie.

W mi strzow skiej im pre zie wy -
stą pi ła tak że in na z so sno wiec kich
za wod ni czek, Va nes sa Goj, któ ra
re pre zen to wa ła Pol skę pod czas Mi -

strzo stwa Eu ro py Ju nio rów iSe nio -
rów Ka ra te Shin ky oku shin we
Wro cła wiu. – Po ziom mi strzostw
był bar dzo wy so ki. Va nes sa wswo -
jej pierw szej wal ce wku mi te tra fi ła
nami strzy nię Eu ro py. Po mi mo do -
brej wal ki, nie uda ło jej się po ko nać
prze ciw nicz ki. Tym ra zem zza wo -
dów wra ca my bez me da li, ale
z wiel kim ba ga żem do świad -
czeń – przy znał shi han Eu ge niusz
Da dzi bug, któ ry pod czas ce re mo -
nii otwar cia mi strzostw otrzy mał
od or ga ni za to rów gra tu la cje
w związ ku z re ko men da cją na sto -
pień 6 Dan. KP

Po raz pierw szy w So snow cu w ra -
mach ak cji „La to” bę dzie dzia łał
pro jekt Aka de mia Spor tu Sta wi ki.
W ra mach współ pra cy z mia stem
Wa ke Zo ne Sta wi ki So sno wiec bę -
dzie or ga ni zo wać za ję cia re kre -
acyj no -spor to we dla dzie ci na te re -
nie wod ne go to ru prze szkód Wa ke
Zo ne Sta wi ki, zlo ka li zo wa ne go
przy ul. Kre so wej.

Za ję cia prze zna czo ne bę dą
wy łącz nie dla dzie ci w wie ku od 7
do 18 lat, miesz ka ją cych w So -
snow cu. Wiek i miej sce za miesz -
ka nia dzie ci bę dą we ry fi ko wa ne
i ewi den cjo no wa ne przez or ga ni -
za to ra na pod sta wie oka za nej
przez dziec ko waż nej le gi ty ma cji
szkol nej. Z wod ne go pla cu za baw
so sno wi cza nie bę dą ko rzy stać
w dniach od 1 czerw ca do 31
sierp nia.

Aka de mia Spor tu Sta wi ki nie
okre śla mak sy mal nej dłu go ści
trwa nia za jęć dla po je dyn cze go
dziec ka. Każ de dziec ko bę dzie mo -
gło ko rzy stać zwod ne go to ru prze -
szkód przez okres przez sie bie wy -
bra ny, tj. aż do mo men tu wyj ścia.
Opusz cze nie wod ne go to ru prze -

szkód przez dziec ko bę dzie trak to -
wa ne ja ko ko niec za jęć. Ko lej ne
wej ście dziec ka na za ję cia w tym
sa mym dniu wy ma ga uisz cze nia
przez dziec ko lub je go opie ku -
na opła ty. Każ do ra zo wo na te re nie
wod ne go to ru prze szkód nie mo że
prze by wać wię cej niż 40 dzie ci,
któ rych wstęp na za ję cia fi nan su je
so sno wiec ki MO SiR. 

Aka de mia Spor tu Sta wi ki jest
wy łącz nym or ga ni za to rem za jęć,
ze wszel ki mi kon se kwen cja mi z te -
go ty tu łu, a w szcze gól no ści w za -
kre sie uzy ska nia sto sow nych ze -
zwo leń, za pew nie nia bez pie czeń -
stwa oraz od po wie dzial no ści
za szko dy w związ ku z za bez pie -
cze niem za jęć.

MO SiR w ra mach współ pra cy
bę dzie pła cić Aka de mii Spor tu Sta -
wi ki wy na gro dze nie wy łącz nie
zausłu gi na le ży cie wy ko na ne ipra -
wi dło wo ze wi den cjo no wa ne,
przy za sto so wa niu ce ny jed nost ko -
wej w wy so ko ści 13 zł brut to
za udział jed ne go dziec ka w za ję -
ciach. Wy na gro dze nie Aka de mii
Spor tu Sta wi ki nie prze kro czy
kwo ty 130 tys. zł brut to. KP

Elek tro nicz ny sys tem za pi sów
dzie ci na pół ko lo nie, or ga ni zo wa -
nych przez so sno wiec ki MO SiR,
ru sza już 6 czerw ca o godz. 10.00.
Uczest ni ka mi pół ko lo nii mo gą być
dzie ci uro dzo ne w la tach 2005-
2011, któ re są miesz kań ca mi So -
snow ca lub ucznia mi so sno wiec -
kich pla có wek oświa to wych.

Pół ko lo nie zor ga ni zo wa ne bę -
dą w dzie wię ciu pię cio dnio wych
tur nu sach:

Szcze gó ło we in for ma cje, in -
struk cja za pi sów, po dział na gru -
py wie ko we, gra fi ki oraz nie zbęd -

ne do ku men ty znaj du ją się
na stro nie in ter ne to wej MO SiR -
-u: www.mo sir.so sno wiec.pl. KP

Suk ce sy sza bli stek. Na po dium se nior ki
i ich na stęp czy nie

Zapisz dziecko na sportowe półkolonie

Terminy turnusów kolonijnych:
od 25 do 29 czerwca 
od 2 do 6 lipca 
od 9 do 13 lipca 
od 16 do 20 lipca 
od 23 do 27 lipca 
od 30 lipca do 3 sierpnia 
od 6 do 10 sierpnia 
od 20 do 24 sierpnia 
od 27 do 31 sierpnia 

Ka mi la Krzak mi strzy nią Eu ro py Akademia Sportu Stawiki

Marcin Sturgulewski, Kamila Krzak i Marcin Tercjak, obronili
Puchar Europy. 

Piłkarze z Sosnowca ponownie w ekstraklasie! Zespół prowadzony przez Dariusza Dudka
przypieczętował awans po wygranej 1:0 nad Ruchem Chorzów w przedostatniej serii spotkań
Nice I Ligi. To, co jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się być rzeczą nierealną, stało się faktem. 
Po raz ostatni nasi zawodnicy grali w ekstraklasie w sezonie 2007/2008.
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Poziomo: 1 – odkrywca Ameryki, 5 – Trzej Królowie poszli,
by złożyć go  Dzieciątku, 8 – rodzaj ciastka z kremem, 
9 – bije go np. sprinter, 10 – stok, 11 – w karetce, 
12 – zasłona, 14 – serial z Lucy i Kusym, 16 – część koszuli,
17 – centralna część kościoła, 19 – zapalenie migdałów, 
21 – kościelny lub cywilny, 22 – wzorek na sweterku lub w
architekturze, 25 – jedna z planet, 28 – sąsiad Pawlaka, 
29 – samiec konia, 30 – miara papieru, 32 – reguła, 34 – on
i ona, czyli ich…, 35 – stolica Algierii, 36 – część stadionu, 
37 – powonienie lub smak, 38 – rzadkie kobiece imię, 
39 – egipski bóg podziemi.

Pionowo: 1 – poprawia błędy w tekstach, 2 – o pracę lub
kupna-sprzedaży, 3 – robi beczki, 4 – butelka, 5 – między
lekcjami, 6 – rozśmiesza widzów w cyrku, 7 – nieszczęśnik,
13 – popularna gra liczbowa, 15 – dział medycyny, 
18 – auto dostawcze z NRD, 20 – jezioro w Afryce, 
23 – ryzykowna wyprawa, 24 – największy ptak morski, 
26 – zewnętrzne otwory  nosa, 27 – technika graficzna, 
28 – do siadania za stołem, 31 – stopniowy zanik tkanek,
oznaka starości, 33 – potocznie praca zarobkowa zagranicą. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 5 /2018, AMY GENTRY – STRACONA 
Na gro dy otrzy mu ją: Stanisława Machnik z Sosnowca, Magdalena Kardas z Sosnowca, Edwarda Cieślik 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) 266 37 83

Komenda Miejska Policji

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

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej

998, (32) 266 04 01 do 02 

Pogotowie Ratunkowe 999,

(32) 292 16 04, 292 16 40

Pogotowie Gazowe

(32) 266 33 56

Pogotowie Energetyczne

991

Ośrodek Interwencji

Kryzysowej

(32) 298 93 87

Izba Wytrzeźwień

(32) 266 10 30

Schronisko dla zwierząt

(32) 293 75 56 

KUPON
krzyżówka nr  6/2018

✂

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych 
w prawym dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które
prosimy przesyłać do 25 maja  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.

Świat nie sa mo wi te go bo gac twa i wła dzy, ale też nę dzy i roz pa czy.
Ak cja po wie ści to czy się na Bli skim Wscho dzie − w Sy rii, Ara bii Sau -
dyj skiej, Ka ta rze, Emi ra tach Arab skich, Li ba nie i Jor da nii. Po wra ca ją
zna ni i lu bia ni bo ha te ro wie: ko bie ty z ro du Sa li mich − Do ro ta oraz jej
dwie cór ki, Ma ry sia i Da ria, a tak że ich męż czyź ni − Ha mid Bin la den
i dżi ha di John.

Czy Ma ry sia na dal bę dzie iść ra mię w ra mię z Ha mi dem Bin la -
de nem, mi ło ścią swo je go ży cia? A mo że zły los ich roz dzie li? Czy
Da ria uciek nie od dżi ha dy sty? Czy ona i jej bli scy bę dą bez piecz ni?
Czy Do ro ta w koń cu znaj dzie uczu cie, któ re przy ćmi wszyst kie do -
tych cza so we?

Dla cze go za wsze naj bar dziej po krzyw -
dzo ne pod czas woj ny mu szą być ko bie ty
i dzie ci? Czy sy no wie arab skiej zie mi za -
wsze dzia ła ją na ko rzyść swo ich kra jów?
Czy po tra fią uda wać „nie wier nych”, wy -
rzec się sie bie i swo ich ko rze ni?

„Arab ski syn” to ko lej na część be st sel -
le ro wej orien tal nej sa gi Ta nyi Val ko. Po -
przed nie to my to: „Arab ska żo na”, „Arab -
ska cór ka”, „Arab ska krew”, „Arab ska księż nicz ka”, „Okru chy ra ju”,
„Mi łość na Ba li”, „Arab ska kru cja ta” i „Arab ski mąż”.

Tanya Valko

Arabski syn (Wyd. Prószyński i S-ka)

Bra wu ro wa opo wieść o tym, jak ma cie rzyń stwo zmie nia ko bie tę. 
Czy mo gę cof nąć czas i przy spie szo nym kur sem uzu peł nić bra ki
w tej pro fe sji, ja ką jest ma cie rzyń stwo? Czy to, że nie umia łam wy -
cho wać le piej, mnie uspra wie dli wia? Prze cież wte dy, na sa mym
po cząt ku, nie by ło ta kiej szko ły. Nie by ło kur sów, kie run ku stu -
diów. Pew nie na dal nikt nie zro bił. Wyż sza Szko ła Ma cie rzyń stwa.
Bo że, co za ni sza! Tym cza sem nie ma, nie by ło, nie skoń czy łam,
nie za li czy łam. Mam to ob la ne na ca łej li nii i dla te go mo ja mat ka,
jak pa ni na uczy ciel ka, jak nie przy mie rza jąc – wła sna te ścio -

wa – za da je mi ta kie py ta nie. Do ta bli -
cy: Ma ma. Pro szę od po wie dzieć na py -
ta nie: Czy ty w ogó le ko chasz swo je
dziec ko!?

Bra wu ro wa książ ka Syl wii Ku bryń -
skiej to książ ka o wy ma ga niach świa ta
i wszyst kich do oko ła wo bec ma tek i ich
mat czy nej sa mot no ści… Na resz cie brud -
ne i mę czą ce ma cie rzyń stwo ma głos!

Sylwia Kubryńska

Mama (Wyd. Prószyński i S-ka)

Pra gnął wła dzy i chciał zmi nieć świat. I, nie ste ty, to osią gnął. 
Pod wie lo ma wzglę da mi był fe no me nem po li tycz nym, de ma go giem,
sza fu ją cym obiet ni ca mi bez po kry cia, kłam stwa mi i wy zna ją cym pro -
stą za sa dę, że cel uświę ca środ ki. Le nin nie był jed nak sa dy stą, sza -
leń cem ani na wet fa na ty kiem. Przed kła dał tak ty kę nad dok try nal ną
czy stość i po tra fił dia me tral nie zmie niać zda nie, gdy by ło to opła cal -
ne. W kon tak tach oso bi stych uprzej my dżen tel men z wyż szej kla sy
śred niej, ni gdy nie za kła dał mun du rów ani nie py tał o szcze gó ły
śmier ci ofiar, któ re mia ły dla nie go je dy nie wy miar licz bo wy. Stwo -
rzył sys tem opar ty na idei, że ter ror jest uspra wie dli wio ny wyż szy mi
ra cja mi, któ ry zo stał na stęp nie udo sko na lo ny przez Sta li na. Pra gnął

wła dzy i pra gnął zmie nić świat. Osią gnął
jed no i dru gie. Bol sze wic ki prze -
wrót 1917 ro ku po sta wił świat na gło wie,
a jesz cze sto lat póź niej Ro sja i wie le in -
nych kra jów po zo sta je pod prze moż nym
wpły wem ko mu ni zmu.

Bio gra fia Le ni na au tor stwa Vic to ra
Se be sty ena to nie tyl ko wni kli we stu -
dium dyk ta tu ry. To tak że – a mo że
przede wszyst kim – głę bo ki, in tym ny por tret czło wie ka od po wie -
dzial ne go za naj więk szy hor ror ludz ko ści.

Victor Sebestyen

Lenin. Dykator (Wyd. 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 r. Co ty dzień, w każ dy czwar tek o godz. 13.00 i 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 10 zł. Wię cej in for ma cji
na: www.kul tu ra do stęp na.pl. SK

NA DUŻYM EKRANIE W NAJBLIŻSZYM CZASIE ZOSTANĄ WYŚWIETLONE:
7 czerwca: „Najlepszy”
14 czerwca: „Beksińscy. Album Wideofoniczny”
21 czerwca: „Twój Vincent”
28 czerwca: „Botoks”

Dla naszych Czytelników mamy do rozdania podwójne zaproszenia
na każdy z seansów w ramach programu „Kultura Dostępna” 
w kinach, do odbioru w naszej redakcji. 

Kulturalne czwartki w kinie „Helios” 
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HO RO SKOP
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Jeżeli
skorzystasz z okazji, które się pojawią,
później będziesz tylko czekał na zwrot tej
inwestycji. Twoja pracowitość przyniesie
plony i otworzy wiele drzwi. Powinieneś
zadbać o każdego z członków rodziny.
Relacje miłosne i przyjacielskie wysuną się
na pierwszy plan. Pamiętaj, aby schować
swoje pazurki, gdyż inni mogą źle Cię
ocenić.
RAK (22.06. – 22.07.) – Możesz w tym
miesiącu naprawdę zastanowić się
nad swoim wymarzonym życiem.
Szczęście jest po Twojej stronie! Czujesz, że
jesteś w stanie wiele stworzyć i wyrzucasz
ze swojego życia wszelkie stare nawyki,
które niepotrzebnie nagromadziłeś. Masz
wreszcie wrażenie, że odkryłeś sposób
na to, aby być szczęśliwym.
LEW (23.07. – 23.08.) – Wszelkie
niepewności dobiegają końca. Uda Ci się
wreszcie wyjaśnić sytuację i odnajdziesz
rozwiązania swoich problemów.
Powinieneś zaakceptować rzeczy takie,
jakimi są i być bardziej tolerancyjnym.
Najlepszym momentem dla Ciebie w tym
miesiącu będzie początek czerwca. 
PANNA (24.08. – 22.09.) – Nie schodź
z obranej ścieżki i nie oglądając się zbytnio
na boki. Nie musisz za wszelką cenę
zrozumieć wszystkiego. Zaufaj swojej
intuicji. Nie pozwól, aby wątpliwości
kontrolowały Twoje działania. Twoje
nastroje mogą być różnie zinterpretowane
przez Twoje otoczenie. Nie próbuj
za wszelką cenę tłumić swoich emocji.
WAGA (23.09. – 22.10.) – W pracy
będziesz coraz bardziej wydajny
i doceniany w różnych kręgach. Masz
świetną umiejętność komunikacji
i przekonywania do swojego zdania.
Będziesz pełen inspiracji i energii. Jeśli
jednak za bardzo zaczniesz mieszać życie
prywatne z zawodowym, możesz się
na dłuższą metę w tym pogubić. Naucz się
liczyć tylko na siebie. 
SKORPION (23.10. – 21.11.) – Od 15
czerwca wszystko w Twoim życiu nabierze
tempa. Nie zawsze będziesz mógł
kontrolować każde wydarzenie. Dzięki
Twojej niezależności i dociekliwości
pokazałeś, na co Cię stać w życiu
zawodowym, a Twoje umiejętności są
godne uwagi. Być może masz teraz ochotę
na nowe wyzwania. Dlaczego nie? Jeśli
zdecydujesz się na podjęcie ważnej
decyzji, nie ignoruj także kroków
prawnych. 
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – W tym
miesiącu znajdziesz dużo czasu oraz
zostaniesz obdarzony kredytem zaufania,
co pomoże Ci w pójściu do przodu bez
większych trudności. Nie musisz z niczego
rezygnować, by wdrożyć swój plan w życie.
Nie wracaj do starych historii, zapomnij
o rzeczach, które uważasz
za niepowodzenia. Czasami warto też się
pomylić, aby wyciągnąć wnioski i iść dalej. 
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) – Czerwiec
pozwoli Ci na zamknięcie dawnego
rozdziału. Potrafisz obronić swoje zdanie,
akceptując jednocześnie opinie i poglądy
innych. Czujesz, że w bliskiej przyszłości
czeka Cię masa wspaniałych rzeczy.
Korzystaj z przyjemności. Każda
najdrobniejsza rzecz wyda Ci się
prezentem wysłanym z niebios. Masz
jasność umysłu, co dobrze na Ciebie
wpłynie. Twoje wysiłki naprawdę się
opłacały. 
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Chcesz
działać szybko i skutecznie. Pamiętaj, aby
nie doprowadzić do konfliktów ze
wszystkimi wokół. Czasami upierasz się
przy swoim, by pokazać, że masz inne
zdanie. Uspokój trochę swoją buntowniczą
naturę i zaakceptuj, że nie wszystko musi
być idealne. Twoje umiejętności
dostosowawcze mogą zdziałać cuda,
a talent do komunikacji sprawi, że
przekonasz do siebie każdego. 
RYBY (19.02. – 20.03.) – W tym miesiącu
Twoja siła polegać będzie na dobrej
organizacji i wizji priorytetów. Potrafisz
przewidzieć niektóre sytuacje i wiesz, jak
reagować. Jeśli zamierzasz rozpocząć
nowy rozdział w życiu, jest to idealny czas.
Uśmiechaj się i ciesz każdą drobnostką! Nie
bój się wyrażać swoich emocji. 
BARAN (21.03. – 19.04.) – Relacje miłosne
i przyjacielskie wysuną się na pierwszy
plan. Chcesz iść do przodu, ale nie wszyscy
chcą Cię słuchać. Nie przejmuj się tym.
Od początku miesiąca, będziesz mógł
przedsięwziąć skuteczne działania.
Rodzina Cię w tym wesprze. Uda Ci się
w końcu zrealizować swój plan i odnieść
sukces. 
BYK (20.04. – 22.05.) – Idziesz powoli
do przodu. Kroczek po kroczku udaje Ci się
odnaleźć swoje miejsce i zyskać
na ważności. Potrafisz wpłynąć na innych,
przemawiając zarówno do ich serc, jak
i rozumu. Możesz liczyć na swoje
bezpieczeństwo finansowe. Ciesz się
z obecnych osiągnięć, na które naprawdę
zasłużyłeś. Idź za głosem intuicji. 

reklama

TEATR – maj/czerwiec  2018

MAJ W TEATRZE ZAGŁĘBIA
25 Pt 19:00 Dobry wojak Szwejk/ 
J. Hasek, I. Gorzkowski 
26 Sb 18:00 Boeing, Boeing / M. Camoletti 
27 Nd 18:00 Boeing, Boeing/ M. Camoletti 
29 Wt 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza
/ L. M. Montgomery
30 Śr 10:00 Szewczyk Dratewka/
M. Kownacka

CZERWIEC W TEATRZE ZAGŁĘBIA
01 Pt 19:00 Prywatna klinika / 
J. Chapman, D. Freeman
02 So 18:00 Prywatna klinika / 
J. Chapman, D. Freeman
03 Nd 18:00 Prywatna klinika / 
J. Chapman, D. Freeman

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

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

DLA NASZYCH CZYTELNIKÓW MAMY 3 PODWÓJNE ZAPROSZENIA:

• 2 podwójne zaproszenia na spektakl „Prywatna klinika” w dniu 1 czerwca godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenia na spektakl „Prywatna klinika” w dniu 3 czerwca godz. 18.00 

Muzyczny autobus z Quebonafide na pokładzie

Ślady wolności 
w artystycznej wizji

„Muza” zaprasza fanów dobrego kina 

Qu ebo na fi de jest gwiaz dą te go -
rocz nej tra sy Red Bull Mu sic Pre -
sents, któ ra wy star tu je już za kil -
ka ty go dni. Mu zycz ny au to bus
od wie dzi w czerw cu osiem miast,
a dzię ki gło som miesz kań ców,
przy stan kiem na tra sie bę dzie tak -
że So sno wiec.

O tym, gdzie za trzy ma się mu -
zycz ny au to bus Red Bul la z Qu -
ebo na fi de na po kła dzie, za de cy -
do wa li fa ni ra pe ra pod czas gło so -
wa nia od by wa ją ce go się na stro -
nie: www.red bul l mu sic.pl/qu ebo -
na fi de. 

Za an ga żo wa nie gło su ją cych
by ło ogrom ne, łącz nie od da no

po nad 230 ty się cy gło sów. Za -
żar ta ry wa li za cja na gło sy trwa ła

do ostat nich se kund. Na sze mia -
sto uzy ska ło 28 056 gło sów i za -
ję ło 4. miej sce. Dzię ki nie zwy -
kłej mo bi li za cji miesz kań ców,
Qu ebo na fi de wy stą pi w So -
snow cu już 11 czerwca. 

Tra sa roz pocz nie się 4 czerw ca
kon cer tem w Ra do miu. W ko lej -
nym ty go dniu ra per od wie dzi So -
sno wiec (11 czerw ca), a je go wy -
stęp bę dzie moż na po dzi wiać
w Par ku Sie lec kim.

Kon cer ty w ra mach Red Bull
Mu sic Pre sents są wy jąt ko we, nie
tyl ko ze wzglę du na nie ty po wą

sce nę, któ rą jest dach au to bu su,
ale dzię ki ple ne ro we mu i dar mo -
we mu cha rak te ro wi wy da rze nia.
Co ro ku tra sa po sia da rów nież
swój mo tyw prze wod ni. Tym ra -
zem bę dą to po dró że ra pe ra,
o któ rych opo wia da je go al bum
„Eg zo ty ka”. Ar ty sta bę dzie wy -
ko ny wać utwo ry wła śnie z te go
krąż ka, a hi sto rie sto ją ce za ich
po wsta niem, prze nie sio ne na mo -
bil ną sce nę, za bio rą pu blicz ność
Red Bull Mu sic Pre sents w peł ną
nie spo dzia nek mu zycz ną wę -
drów kę.  KP

Wer ni saż za ty tu ło wa ny „Śla da mi wol no ści
w wi zji pla stycz nej gru py Re la cje” od bę dzie
się20 czerw ca wUrzę dzie Miej skim wSo snow -
cu. Pra ce, in spi ro wa ne wy da rze nia mi, któ re do -
pro wa dzi ły do od zy ska nia przez Pol skę nie pod -
le gło ści, zo sta ną wy sta wio ne na I pię trze UM
przy al. Zwy cię stwa. Au to ra mi prac są człon ko -
wie gru py pla stycz nej „Re la cje”, któ ra funk cjo -
nu je ja ko sek cja Miej skie go Do mu Kul tu ry im.
Ja naKie pu ry wSo snow cu podopie ką ar ty stycz -
ną Cze sła wa Ga łuż ne go, któ ry jest jed no cze śnie
ko mi sa rzem wy sta wy. – Za pre zen tu je my pra ce,
wy ko na ne w róż nych tech ni kach, na wią zu ją ce
do wy da rzeń i lu dzi, dzię ki któ rym dzi siaj mo -
że my cie szyć się, że ży je my w wol nej Pol -
sce – mó wi An na Ro ze nau, mo de ra tor pro jek tu. 

Cho ciaż wer ni saż wy sta wy od bę dzie się 20
czerw ca o godz. 13.00, to pra ce bę dą zdo bić
urzę do we ko ry ta rze już od 8 czerw ca.
Przed wer ni sa żem od bę dzie się tak że se sja Ra -
dy Se nio rów, pod czas któ rej wy kład wy gło si
zna ny hi sto ryk, prof. dr hab. Da riusz No wak, dy -
rek tor Za głę biow skie go In sty tu tu Hi sto rycz ne -
go. Wy kład roz pocz nie się o godz. 11.00. Sa ma
wy sta wa ma lar stwa gru py pla stycz nej „Re la cje”,
któ rą za ło żył Zbi gniew Zdzie nic ki, po trwa do30
sierp nia. SK

KINO
RE PER TU AR 
KI NA HE LIOS SO SNO WIEC
5-31.05.2018 r.

HELIOS SPORT:WYŁĄCZNIE W SOBOTE 
„LIGA MISTRZÓW – FINAŁ” GODZ. 20:30
Wydarzenie Sportowe, Od lat:7,180 min 
FILMOWE PORANKI:WYŁĄCZNIE W NIEDZIELE
„STRAŻAK SAM CZ. 1” GODZ. 10:30
KULTURA DOSTĘPNA:WYŁĄ: ZNIE
W CZWARTEK
„CICHA NOC” GODZ. 13:00 i 18:00
Komedia/Obyczajowy, Od lat:13, Polska, 2017, 100
min
PRZEDPREMIERA:
„WYSZCZEKANI” 16:15*
Przygodowy, Od lat:7, USA /Wlk. Brytania, 2018 
* z wyjątkiem piątku
PREMIERA:
„BELLA I SEBASTIAN” WYŁĄCZNIE W CZWARTEK
Przygodowy/Familijny, Od lat:7, Francja, 2018, 90
min GODZ. 15:30
„2D HAN SOLO:GWIEZDNE
WOJNY – HISTORIE” – dubbing
10:00*, 14:30**, 15:00***, 19:00 
Science-Fiction/Akcja, Od lat:10, USA, 2018, 135
min 
* wyłącznie w poniedziałek
** wyłącznie w sobotę

*** z wyjątkiem soboty
„2D HAN SOLO:GWIEZDNE
WOJNY – HISTORIE” – napisy 11:30*,
12:00**, 12:15***, 17:30*, 18:00****, 22:00 
Science-Fiction/Akcja, Od lat:10, USA, 2018, 135
min
* wyłącznie w sobotę
** z wyjątkiem soboty i środy
*** wyłącznie w środę
**** z wyjątkiem soboty
„3D HAN SOLO:GWIEZDNE
WOJNY – HISTORIE” – dubbing 10:00*, 16:00 
Science-Fiction/Akcja, Od lat:10, USA, 2018,
135 min
* z wyjątkiem poniedziałku
„3D HAN SOLO:GWIEZDNE
WOJNY – HISTORIE” – napisy 13:00*, 21:00 
Science-Fiction/Akcja, Od lat:10, USA, 2018,
135 min
* z wyjątkiem czwartku
FUTRZAKI RUSZAJĄ NA RATUNEK
10:00*, 10:15**, 10:30***, 10:45****,
11:15****,
Animacja, Od lat:b. o,. Rosja, 2018, 75 min
12:30*****, 12:45****, 13:15******,
16:15*******,
* wyłącznie w niedzielę i czwartek 17:30********
**wyłącznie w poniedziałek
*** wyłącznie w piątek, sobotę i wtorek
**** wyłącznie w środę

***** z wyjątkiem środy i czwartku
****** wyłącznie w czwartek
******* wyłącznie w piątek
******** z wyjątkiem czwartku
FILMY TYGODNIA:
„DEADPOOL 2” – dubbing 11:00* 
Akcja/Fantasy/Przygodowy, Od lat:15,
USA 2018, 120 min 
* z wyjątkiem poniedziałku
„DEADPOOL 2” – napisy
14:45*, 18:30, 21:15**, 21:45* 
Akcja/Fantasy/Przygodowy, Od lat:15,
USA 2018, 120 min 
* z wyjątkiem soboty
** z wyjątkiem czwartku

„BÓG NIE UMARŁ. ŚWIAŁO W CIEMNOŚCI”
dubbing 13:45 
Dramat, Od lat:10, USA, 2018, 106 min

Dla naszych Czytelników
przygotowaliśmy pojedyncze

zaproszenia do kina, do odbioru
w naszej redakcji. 

Regulamin odbioru nagród
znajduje się na stronie:

www.kuriermiejski.com.pl. 

DWA DOSKONAŁE OBRAZY
ORAZ ZABAWNY FILM DLA
DZIECI PROPONUJE KINO
„MUZA”, DZIAŁAJĄCE W SALI
WIDOWISKOWO-KONCERTOWEJ
„MUZA” W SOSNOWCU.

Już 7 czerw ca moż na zo ba -
czyć ob raz „Co przy no si przy -
szłość”, 10 czerw ca film dla
dzie ci „Niech ży ją wa ka cje
z Ba sią!”, a 28 czerw ca film
„Wszy scy al bo nikt”.

Pierw szy z fil mów, za ty tu -
ło wa ny „co przy no si przy -
szłość”, to dra mat, wy re ży se -
ro wa ny przez Mię Han sen -
-Løve. Przed sta wia hi sto rię
Na tha lie, któ ra z pa sją uczy
fi lo zo fii w szko le śred niej
w Pa ry żu i wie dzie na po zór
usta bi li zo wa ne szczę śli we ży -
cie do mo men tu, kie dy pew -
ne go dnia jej mąż oświad cza,
że zo sta wia ją dla in nej ko bie -
ty. Dru gi z fil mów, któ ry zo -
sta nie wy świe tlo ny pod ko -
niec mie sią ca, pt. „Wszy scy

al bo nikt” w reż. Khe iron, na -
wią zu je do irań skiej re wo lu cji
is lam skiej, na po cząt ku
lat 80., w wy ni ku któ rej bo ha -
ter wraz z żo ną Fe re sh teh
i syn kiem jest zmu szo ny wy -
emi gro wać z kra ju do Fran cji,
gdzie pró bu ją za sy mi lo wać
się z lo kal ną spo łecz no -
ścią.   Bi le ty są w ce nie 8
i 10 zł, a wi dzów wpro wa dzi
w oby dwie hi sto rie Pa try cja
Pa czyń ska – Ja siń ska. Pro jek -
cje roz po czy na ją się tak że
o godz. 10.00. 

Z ko lei w ra mach ro dzin -
nych spo tkań z ki nem „Mu -
za” już 10 czerw ca od bę dzie
się pro jek cja fil mu „Ba sia”.
Do brze zna na dzie ciom Ba -
sia to bo ha ter ka kul to wej se -
rii ksią żek Zo fii Sta nec kiej
i Ma rian ny Okle jak. Do dat -
ko wą atrak cją spo tka nia bę -
dzie baj ko wa fo to bud ka. Pro -
jek cja fil mu roz pocz nie się
o godz. 16.00. Bi le ty są w ce -
nie 6 zł. SK
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