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Nie czas na nudę, kiedy przed nami kolejna odsłona
Miejskiego Grania 2018! Zapraszamy na festyny rodzinne, które
będą się odbywały w różnych dzielnicach Sosnowca. 8 lipca
przy placu zabaw na ul. Minerów w Juliuszu wystąpi Prezes.
Z kolei 15 lipca w Ostrowach Górniczych zaśpiewa Elise, 12 sierpnia
w Ostrowach Górniczych Kamil Kubas, a 16 września w Klimontowie
Roksana Rogala. Nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych,
konkursów, konkurencji sportowych, dmuchańców, 
ścianki wspinaczkowej i warsztatów rękodzieła.

Niedzielne, wakacyjne śniadanie? 
Tylko na Górce Środulskiej!
Niedzielne śniadania na trawie wracają. Podobnie jak w latach
ubiegłych zapraszamy mieszkańców do wspólnego spędzania
wolnego czasu. Tym razem widzimy się na Górce Środulskiej.
Premierowe śniadanie odbędzie się 8 lipca. – Zapraszamy
w godz. od 9.30 do 14.00 w kolejne wakacyjne niedziele. Do tej
pory śniadania organizowaliśmy w Parku Sieleckim, teraz czas
na Górkę Środulską. To doskonała okazja do wyjścia z domu,
spędzenia czasu w gronie rodziny i znajomych w pięknych
okolicznościach przyrody. Atrakcji na pewno nie zabraknie,
zwłaszcza dla najmłodszych – podkreśla Arkadiusz Chęciński,
prezydent Sosnowca. Każdy będzie mógł spróbować smakołyków,
kupić coś dobrego do jedzenia i picia, a także po prostu odpocząć.
Na najmłodszych czekają animacje.
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Syl wia Ko sman

To już nie zwy kła bi blio te ka, ale
no wo cze sna i skro jo na na mia -
rę XXI wie ku czy tel ni ka Za głę -
biow ska Me dia te ka. Oprócz 200
tys. ksią żek, w zbio rach me dia te -
ki znaj du je się 3 ty sią ce au dio bo -
oków, po nad 100 gier plan szo -
wych, wir tu al na książ ka, oku la ry
VR, ro bot Ji mu i kon so le do gier. 

Po trwa ją cej po nad 1,5 ro ku
grun tow nej mo der ni za cji, 17
czerw ca, Za głę biow ska Me dia te -
ka, otwo rzy ła swo je im po nu ją ce
po dwo je. Bu dy nek prze szedł
grun tow ną prze bu do wę i cał ko wi -
cie zmie nił swo je ob li cze. Z do -
tych cza so we go obiek tu po zo stał
je dy nie szkie let kon struk cji. – Ma -
rzy ło nam się wy ko rzy sta nie ca łej
prze strze ni, po nie waż ma my po -
nad 200 ty się cy wo lu me nów, któ -
re do tych czas nie by ły do stęp ne
dla oka czy tel ni ka, a te raz każ dy
bę dzie mógł mieć bez po śred ni
kon takt z książ ką – nie ukry wa El -
wi ra Ka bat -Geo r gi je wa, dy rek tor -
ka MBP w So snow cu. Sam pre zy -
dent Ar ka diusz Chę ciń ski, tak że
przy zna je, że choć bi blio te ka to
w głów nej mie rze książ ki, to jed -
nak w tym przy pad ku wkro czy li -
śmy już w no wą rze czy wi -
stość. – Wy po ży czal nia ksią żek to
do da tek do te go, co bę dzie się tu -
taj dzia ło – pod kre śla. 

Za głę biow ska Me dia te ka
ma 6,5 tys. m kw. po wierzch ni.
Obec nie to nie tyl ko no wo cze sna

bry ła ar chi tek to nicz na, ale funk -
cjo na le i prze my śla ne za go spo da -
ro wa nie każ de go me tra i ca łej
prze strze ni. Oprócz tra dy cyj nych
wy po ży czal ni, czy tel ni i ma ga zy -
nów zbio rów, po wsta ły do brze
wy po sa żo ne agen dy mul ti me dial -
ne, dział zbio rów re gio nal nych
„Za głę bia na” oraz ko lo ro wy
„Świat Na uki i Fan ta zji”, gdzie
dzie cia ki mo gą nie tyl ko czy tać,
ale tak że świet nie się ba wić, grać
i… uczyć. Zna la zło się tak że
miej sce na „Oran że rię Kul tu ral -
ną”, wie lo funk cyj ną au lę, ga le rię,
pa saż i dzie dzi niec z ta ra sem. Co
cie ka we, jesz cze przed wej ściem,
dzię ki gło śni kom kie run ko wym
czy tel ni cy mo gą od słu chać frag -
men tów wy bra nych au dio bo -

oków, a na dzie dziń cu li czyć
na ple ne ro we se an se ki na. Sa ma
bi blio te ka tak że bę dzie czyn -
na dłu żej niż do tych czas. – Wy -
dłu ża my go dzi ny pra cy. Bę dzie -
my do dys po zy cji miesz kań ców
od go dzi ny ósmej do dwu dzie stej,
tak by uła twić im sko rzy sta nie
z pro po zy cji Me dia te ki – mó wi
El wi ra Ka bat -Geo r gi je wa. Na wet
je śli ktoś nie zdą ży wy po ży czyć
książ ki w tych go dzi nach, to mo -
że to zro bić o każ dej po rze dnia
i no cy, ko rzy sta jąc z książ ko ma tu.
Wy star czy za mó wić książ kę przez
in ter net i moż na ją ode brać
w książ ko ma cie, po słu gu jąc się je -
dy nie kar tą bi blio tecz ną.  W ta ki
sam spo sób, bez kon tak tu z pra -
cow ni kiem Me dia te ki, moż na wy -

po ży czo ne książ ki od dać. Wy star -
czy tyl ko wrzu cić je do wrzut ni,
znaj du ją cej się obok książ ko ma tu,
w przed sion ku Me dia te ki. 

Po raz pierw szy miesz kań cy
mo gli od wie dzić Za głę biow ską
Me dia te kę już 17 czerw ca. 

– Je stem pod wra że niem i nie
mo gę wyjść z po dzi wu, jak moż -
na zmie nić i do sto so wać sta ry
obiekt do po trzeb i ocze ki wań
czy tel ni ków – przy zna ła An -
na Kow nic ka z So snow ca. – Po -
wsta ło te raz ta kie miej sce, gdzie
moż na spę dzać czas go dzi na mi
i przy cho dzić nie tyl ko po to, by
wy po ży czyć książ ki, czy po czy -
tać ga ze ty, ale po słu chać ksią żek,
mu zy ki, po grać z przy ja ciół mi,
po roz ma wiać o pre zen to wa nych

pra cach, po oglą dać film czy spo -
tkać cie ka wych lu dzi – do da ła. 

Z oka zji otwar cia przy go to wa -
no ca łe mnó stwo atrak cji dla naj -
młod szych i tych nie co star szych,
m. in. warsz ta ty pro gra mo wa nia,
za ję cia z wy ko rzy sta niem mul ti -
me diów i tech no lo gii VR, warsz -
ta ty ro bo ty ki, pik nik dla dzie ci,
spo tka nia au tor skie, pre zen ta cję
wir tu al nej książ ki, wy sta wę prac
prof. Ro ma na Ka lar sua, a tak że
nie zwy kły po kaz map pin gu i ska -
te bo ar din gu oraz kon cert mu zy ki
cel tyc kiej Da nar i wy stęp Mar ci -
na „Pre ze su ry” Pod sia dło. W tym
dniu tak że pra cow ni cy Me dia te ki
za sto so wa li abo li cję i anu lo wa li
ka ry za prze trzy my wa nie wy po -
ży czo nych ksią żek. 

Przez wie le lat, w wy bu do wa -
nym w la tach 70. ubie głe go wie -
ku obiek cie, oprócz bi blio te ki
mie ści ło się Ko le gium Ję zy ka
Biz ne su Uni wer sy te tu Ślą skie go,
któ re w 2008 ro ku prze nio sło się
do no we go, wznie sio ne go przez
mia sto, bu dyn ku przy uli cy Gro -
ta -Ro wec kie go.  Od dzie wię ciu
lat je dy nym go spo da rzem obiek -
tu jest so sno wiec ka książ ni ca.
Pro jekt mo der ni za cji obiek tu po -
wstał w pra cow ni ar chi tek to nicz -
nej „AiM” Ar ka diusz Miś kie -
wicz. Głów nym wy ko naw cą in -
we sty cji by ła czę sto chow ska fir -
ma „Prze my słów ka”. Koszt bu do -
wy to po nad 20,5 mi lio na zło tych,
z cze go po nad 5,5 to do fi nan so -
wa nie unij ne.

Zagłębiowska Mediateka już otwarta!
Więcej niż biblioteka. Prawdziwe królestwo książek, audiobooków, gier, filmów i centrum życia kulturalnego 

Sosnowieccy szabliści triumfują! Szablistka
Marta Puda z klubu TMS Zagłębie sięgnęła
po brązowy medal podczas Mistrzostw Europy,
zawodniczki Zagłębiowskiego Klubu
Szermierczego wywalczyły historyczny triumf
w rywalizacji drużynowej podczas Mistrzostw
Polski, a młodziczki TMS Zagłębie zdominowały
rywalizację podczas Mistrzostw Polski,
które odbyły się w Sosnowcu. str. 13str. 8

Akcja „Lato” ruszyła już pełną parą.
Miejskie instytucje kultury oraz MOSiR
przygotowały masę atrakcji. Zapowiada się
lato spontanicznej radości, atrakcji
muzycznych, literackich, filmowych
i sportowych. Każdy znajdzie coś dla siebie.
W bogatej ofercie wycieczki, warsztaty,
konkursy, turnieje sportowe oraz
film, książka, teatr i taniec. str. 16

Nowoczesna mediateka przyciąga  jak magnes, zarówno dzieciaki, jak i nieco starszych. 

zdjęcia: Paw
eł Leśniak
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Nowa siedziba i lepsze warunki pracy 
Krzysztof Polaczkiewicz

Nie tyl ko pro ku ra tu ra, ale tak że
so sno wiec ka po li cja bę dzie
mia ła no wą sie dzi bę. Roz po czę -
ła się bu do wa no wej Ko men dy
Miej skiej Po li cji. In we sty cja po -
wsta nie przy ul. Ja now skie go
i prze zna czo na bę dzie dla 300
funk cjo na riu szy. In we sto rem
przed się wzię cia jest Ko men da
Wo je wódz ka Po li cji w Ka to wi -
cach.

Pro jekt wy ko na ny zo stał
przez po znań ską pra cow nię
i uwzględ nia stan dar dy roz wią -
zań, któ re sto so wa ne są
przy pro jek to wa niu no wych jed -
no stek lo ka lo wych po li cji.
Wszyst kie za ło że nia opar te zo -
sta ły na wzor cu funk cjo nal no -
-użyt ko wym, ja kim po win ny od -
po wia dać obiek ty służ bo we.
Dział kę bu dow la ną, na któ rej
sta nie ko men da, prze ka za ło
mia sto.   – Tu taj w So snow cu
chcę za mel do wać miesz kań com

Za głę bia, że sta ra my się z na -
szych zo bo wią zań wy wią zy wać.
Bu do wa Ko men dy Miej skiej jest
ele men tem re ali za cji tych zo bo -
wią zań i pro gra mu mo der ni za cji
służb mun du ro wych. Chcia łem
też ser decz nie po dzię ko wać pre -

zy den to wi So snow ca, któ ry
wraz z so sno wiec kim sa mo rzą -
dem prze ka zał dział kę, na któ rej
po wsta nie ko men da  – mó wił
pod czas uro czy ste go wmu ro wa -
nia kamienia wę giel ne go
pod przy szłą ko men dę Jo achim

Bru dziń ski, mi ni ster spraw we -
wnętrz nych i ad mi ni stra cji.

So sno wiec ka po li cja mo że po -
chwa lić się bar dzo do brym wskaź -
ni kiem wy kry wal no ści. Za ostat -
nie trzy la ta mo że po szczy cić się
naj lep szy mi wy ni ka mi, je śli cho -

dzi o wy kry wal ność, m.in. prze -
stępstw kry mi nal nych. – Naj now -
szy sprzęt, pro fe sjo nal ne po miesz -
cze nia oraz wzrost kom for tu pra cy
jesz cze le piej wpły nie na na szą
pra cę – tłu ma czył insp. Do mi nik
Łą czyk, Ko men dant Miej ski Po li -
cji w So snow cu.

Na te re nie o po wierzch -
ni 1,6 ha wy ce nia nym na 2 mln zł
po wsta nie kil ka obiek tów. Bu dy -
nek głów ny A ad mi ni stra cyj ny
po dzie lo ny jest na stre fy – ogól -
no do stęp ną, ogra ni czo ne go do -
stę pu, za mknię tą oraz strzel ni cę
ćwi czeb ną i pod ziem ny ga raż.
W bu dyn ku B – ky no lo gicz -
nym – bę dą znaj do wa ły się koj ce
słu żą ce utrzy ma niu psów służ bo -
wych. Ostat ni bu dy nek C prze -
zna czo no na ma ga zyn. Za pro jek -
to wa no rów nież  211 miejsc par -
kin go wych, z cze go 143 w czę ści
za mknię tej oraz 40 miejsc po sto -
jo wych na po jaz dy służ bo we
w ga ra żu pod ziem nym. Obiekt
do sto so wa ny jest do po trzeb

osób  nie peł no spraw nych. – Po -
dob ną da ro wi znę prze ka za li śmy
na rzecz so sno wiec kich pro ku ra -
tur. In we sty cja na dział ce o po -
wierzch ni 0,9 ha i war to ści 1,3
mln zł re ali zo wa na jest w są -
siedz twie po li cji przy uli cy Ja -
now skie go i ma być go to wa
w 2019 ro ku. Wszy scy zda je my
so bie spra wę, że obec ny bu dy nek
po li cji i pro ku ra tu ry ra czej utrud -
nia, a nie uła twia pra cę. Wa run ki
są tam po pro stu fa tal ne. Za le ży
nam na lep szej pra cy służb, bo to
wpły wa na po pra wę bez pie czeń -
stwa w So snow cu. Dla te go
chciał bym, aby w tym miej scu
był jesz cze sąd – stwier dził Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So -
snow ca.

So sno wiec ki sa mo rząd oprócz
dział ki na bu do wę no wej Ko men -
dy Miej skiej Po li cji prze ka że
do 2020 ro ku rów nież 2 mln zł.
Ca ły kom pleks z no wą ko men dą
w So snow cu po wi nien być go to -
wy za czte ry la ta.
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W budowanej komendzie będzie pracować około 300 funkcjonariuszy. 
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Sosnowiecki boom na inwestycje drogowe trwa
URZĘDNICY WŁAŚNIE OGŁOSILI KOLEJNY
PRZETARG NA REMONT ULICY. 
TYM RAZEM WYREMONTOWANA ZOSTANIE 
ULICA ZUZANNY.

Gmi na ubie ga się o środ ki z Me tro po li tal ne go
Fun du szu So li dar no ści. Za sa dy wy dat ko wa -
nia ta kie go do fi nan so wa nia są pro ste – in we -
sty cja mu si być zre ali zo wana w tym ro ku. Aby
tak się sta ło, mia sto upo rząd ko wa ło kwe stie
wła sno ści dzia łek. Wła ści cie le zgo dzi li się
na pod pi sa nie po ro zu mie nia w za mian za wy -

dzie le nie i wy kup frag men tu dzia łek pod dro -
gę na rzecz gmi ny.

– Za kres prac jest bar dzo sze ro ki. Nie tyl ko
wy re mon tu je my jezd nię, ale tak że zo sta nie
wy re mon to wa ny chod nik przy cmen ta rzu
i wy bu do wa ny no wy – za po wia da Je re miasz
Świe rzaw ski, za stęp ca pre zy den ta mia sta.
Szcze gól nie spra wa chod ni ka by ła bar dzo
waż na dla miesz kań ców, któ rzy nie jed no krot -
nie zwra ca li uwa gę, że w tej chwi li nie da się
z nie go ko rzy stać, w przy pad ku, gdy spa ce ru -
je się z dziec kiem w wóz ku. – Nie ste ty, nie da

się uło żyć no we go chod ni ka bez usu nię cia
drzew, któ rych ko rze nie znisz czy ły by no wą
na wierzch nię – do da je za stęp ca pre zy den ta.

Do dat ko wo w ra mach re mon tu po wsta ną
dwa przy stan ki au to bu so we i no we miej sca
par kin go we przy cmen ta rzu, a tak że zo sta nie
wy ko na ne oświe tle nie dro gi i chod ni ka
wzdłuż cmen ta rza. Przy głów nym wej ściu
na cmen tarz, ma zo stać urzą dzo ny plac. Zo sta -
nie tak że upo rząd ko wa ny te ren przy le ga ją cy
do na wierzch ni uli cy, po sta wio ne ko sze
na śmie ci i zre kul ty wo wa ne traw ni ki. SK

Ru szył re mont uli cy Gro ta -Ro wec kie go.
In we sty cja, któ ra bę dzie kosz to wa ła pra -
wie 5 mln zł, w pierw szej ko lej no ści obej -
mie skrzy żo wa nie uli cy Gro ta -Ro wec kie go
i Go spo dar czej. Nie ste ty, kie row cy mu szą
uzbro ić się w cier pli wość, po nie waż ruch
sa mo cho dów od by wa się w obu kie run -
kach na zwę żo nej dro dze. Wy łą czo -
na z użyt ku jest sy gna li za cja świetl na, a po -
nad to nie moż na wje chać w bocz ną uli cę
Go spo dar czą, któ ra pro wa dzi w stro nę
cmen ta rza.

– Ca łe za da nie obej mu je bu do wę dwóch
rond na od cin ku dro gi S -86 do ul. Udzia ło -
wej, co w znacz nym stop niu po pra wi bez -
pie czeń stwo i uła twi wy jazd z dróg pod po -
rząd ko wa nych. Pra ce zo sta ły po dzie lo ne
na dwa eta py – wy ja śnia Ar ka diusz Chę -
ciń ski, pre zy dent mia sta. – Pro jekt obej mu -
je tak że bu do wę ście żek ro we ro wych, re -
mont chod ni ków, na wierzch ni jezd ni po -
mię dzy ron da mi oraz bu do wę za tok i pa -
sów po sto jo wych i wy mia nę oświe tle nia
ulicz ne go – do da je.

W ra mach tej in we sty cji zo sta nie zbu do -
wa ne ron do przy skrzy żo wa niu ul. Gro ta -
-Ro wec kie go – Hal le ra – Pta sia, któ re bę -
dzie po dob ne do te go, ja kie funk cjo nu je
u zbie gu ulic So kol skiej, Ka mien nej i Ko -
mu ny Pa ry skiej, w po bli żu CH Au chan.
Prze bu do wa na zo sta nie rów nież za to ka au -
to bu so wa, znaj du ją ca się po mię dzy ul.
Rud ną i Gro ta -Ro wec kie go. Z ko lei dru gie
ron do po wsta nie przy skrzy żo wa niu ul.
Gro ta -Ro wec kie go i Go spo dar czej. 

Mia sto ubie ga ło się o do fi nan so wa nie tej
in we sty cji z „Pro gra mu roz wo ju gmin nej
i po wia to wej in fra struk tu ry dro go wej na la -
ta 2016–2019”. Nie ste ty, po mi mo po zy -
tyw nej oce ny nie otrzymało do fi nan so wa -
nia. Uda ło się jed nak zdo być środ ki
z Metropolitalnego Fun du szu Solidarności
(3,5 mln zł) w ra mach Gór no ślą sko -Za głę -
biow skiej Me tro po lii.

Wy ko naw ca mu si zre ali zo wać pierw -
szy etap te go za da nia do koń ca te go ro ku,
a dru gi etap, do koń ca ma ja przy szłe go
ro ku. SK

Bli sko 1,5 km ciąg pie szo -ro we ro wy, od uli cy 1 Ma ja do uli cy
Ostro gór skiej, zo sta nie wy ko na ny w naj bliż szych mie sią cach.
Ze wzglę du na uwa run ko wa nia te re nu i kwe stie wła sno ści,
po wsta nie wspól ny ciąg, z któ re go bę dą mo gli ko rzy stać pie -
si i ro we rzy ści o sze ro ko ści 3 me trów. – Ciąg bę dzie wy ko na -
ny z na wierzch ni or ga nicz nej z kru szy wa mi ne ral ne go, czy li
ta kie go, któ re jest utwar dzo ne, gład kie, nie sy pie się i nie wy -
la tu je spod kół. Na wierzch nia mi ne ral na jest utwar dzo na ży -
wi cą, prze pusz cza wo dę i w prak ty ce spraw dza się bar dzo do -
brze – wy ja śnia Je re miasz Świe rzaw ski, za stęp ca pre zy den ta
mia sta. Wy bór jest po dyk to wa ny za rów no wska za nia mi kon -

ser wa to ra, któ ry ma pod opie ką od ci nek bul wa ru, prze bie ga -
ją cy przez park obok są du, jak i sa my mi uwa run ko wa nia mi
te re nu. Tam, gdzie dro ga ro we ro wa prze bie ga wzdłuż pa sa
dro go we go lub przez zur ba ni zo wa ną cześć mia sta, na -
wierzch nia jest as fal to wa. 

Wy bra ne roz wią za nie to nie wy nik oszczęd no ści. Koszt wy -
ko na nia na wierzch ni or ga nicz nej z kru szy wa mi ne ral ne go jest
zbli żo ny do kosz tów, ja kie trze ba po nieść przy wy ko ny wa niu
na wierzch ni as fal to wej. W su mie gmi na na re mont od cin ka
bul wa ru Czar nej Prze mszy od ul. Par ko wej do ul. Ostro gór skiej
wy da ok. 3,5 mln zł, za miast pla no wa nych 920 tys. zł. SK

Uwa ga kie row cy. Przy uli cy Or ląt Lwow skich (DK 79)
w Niw ce, w re jo nie mo stu nad Bia łą Prze mszą, roz po czę ła się
bu do wa ka na li za cji sa ni tar nej.

Ze wzglę du na ogrom ną licz bę sa mo cho dów prze jeż dża -
ją cych tym od cin kiem, pra ce bę dą wy ko ny wa ne w go dzi nach
wie czor nych oraz noc nych, tak aby nie by ło ko niecz ne wpro -
wa dze nie ru chu wa ha dło we go w go dzi nach szczy tu. Po mi mo
tych udo god nień, kie row cy i tak mu szą się li czyć z utrud nie -
nia mi w ru chu. Po wy ko na niu prze ko pu w po przek dro gi dal -
sze pra ce w pa sie dro go wym bę dą po le ga ły na ze rwa niu na -

wierzch ni na od cin ku kil ku dzie się ciu me trów (nit ka w kie -
run ku Ję zo ra). Ta część prac ma za koń czyć się pod ko niec lip -
ca. Ca łe za da nie war te 170 tys. zł zo sta nie wy ko na ne naj póź -
niej do po ło wy wrze śnia.

Tym cza sem zmie ni ła się or ga ni za cja ru chu na uli cy Ze ga -
dło wi cza. Do tych cza so wa dro ga dwu kie run ko wa, przy któ rej
znaj du je się m. in. So sno wiec ki Szpi tal Miej ski sp. z o.o., to
obec nie jezd nia jed no kie run ko wa. Wjazd jest moż li wy je dy -
nie od stro ny uli cy Ostro gór skiej, a ruch od by wa się w kie run -
ku uli cy Ko ściel nej. KP

Przebudowa ulicy Grota-Roweckiego rozpoczęta Dla pieszych i rowerzystów na bulwarze Czarnej Przemszy 

Utrudnienia dla kierowców
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Syl wia Ko sman

15 rad nych za gło so wa ło za udzie le niem
pre zy den to wi ab so lu to rium z wy ko na nia
ubie gło rocz ne go bu dże tu. Od gło su wstrzy -
ma ło się 12 rad nych, głów nie klu bów PiS
i SLD Le wi ca Ra zem. Nikt nie był prze ciw.
Jak co ro ku, przed gło so wa niem nad udzie -
le niem ab so lu to rium, od by ła się de ba ta,
któ ra sta ła się oka zją do oce ny dzia łal no ści
pre zy den ta. Rad ni wy ra zi li po zy tyw ne, jak
i ne ga tyw ne opi nie, wska zy wa li suk ce sy
i wy ty ka li nie po wo dze nia. Obok słów
wspar cia, któ rych udzie li li rad ni klu bu PO,
pa dły tak że kry tycz ne ko men ta rze ze stro -
ny rad nych klu bów PiS, SLD oraz rad nych
niezrzeszonych. Tra dy cyj nie już, rze tel ne
i traf ne ar gu men ty i uwa gi ście ra ły się
z oso bi sty mi ko men ta rza mi i emo cja mi
wy stę pu ją cych.

Pre zy dent Ar ka diusz Chę ciń ski przed sta -
wił, co uda ło się zro bić w prze cią gu ostat -
nie go ro ku i ca łej ka den cji, ja kie in we sty cje
by ły i są w mie ście re ali zo wa ne, w któ rym
kie run ku So sno wiec  się roz wi ja i jak bę dzie
się roz wi jać w przy szło ści. – Śmia ło mo gę
stwier dzić, że So sno wiec mo że jesz cze nie
znaj du je się w eks tra kla sie, ale na pew no
znaj du je my się już w pierw szej li dze miast,
któ re bar dzo pręż nie się roz wi ja ją i są wzo -
rem dla in nych – stwier dził pre zy dent. Przy -
po mniał,  co uda ło się zro bić w sfe rze go -
spo dar czej i spo łecz nej, wy li czał, ja kie udo -
god nie nia iulgi wpro wa dzo no dla so sno wi -
czan, o cie szą cych się co raz więk szym po -
par ciem  pa kie tach miesz kań ca i przed się -
bior cy, mó wił o re ali za cji pro gra mu in vi -
tro, zwol nie niach z po dat ku od nie ru cho -
mo ści za no wo wy bu do wa ne bu dyn ki i re -
mont ele wa cji, ma le ją cym bez ro bo ciu i sys -
te ma tycz nym zwięk sza niu miejsc pra cy,
pro gra mie „Wspar cie na star cie”, któ ry tak -
że w tym ro ku bę dzie re ali zo wa ny, re mon -
tach szkół, przed szko li, bu do wie bo isk
szkol nych, zwięk sza niu licz by miejsc
w Miej skim Żłob ku  i przed szko lach. Pre -
zy dent mó wił tak że o in we sty cjach i środ -
kach, ja kie zo sta ły prze zna czo ne na ich re -
ali za cję. Na mo der ni za cję in fra struk tu ry
au to bu so wej i tram wa jo wej tyl ko w sa mym
ubie głym ro ku wy da no po nad 27 mln
zł,  na bu do wę blo ku ope ra cyj ne go Szpitala
Miejskiego prze zna czo no oko ło 38 mln
zło tych, na ter mo mo der ni za cję szkół
i przed szko li po nad 19 mln zł, me dia te kę
po nad 10 mln zł, roz bu do wę ZSO nr 5 wraz
z ba se nem po nad 9,6 mln zł. Ogó łem na in -
we sty cje w tej ka den cji za pla no wa no
aż 565 mln zł, a w po przed niej ka den cji
pra wie 360 mln zł.

Do cho dy mia sta w ubie głym ro ku wy -
nio sły 943 mln zł, a wy dat ki po nad 992
mln zł. Za dłu że nie na ko niec po przed nie -
go ro ku wy nio sło po nad 151 mln zł.

– Mia sto So sno wiec ni gdy nie by ło
nad mier nie za dłu żo ne, choć są oso by, któ -
re twier dzą, że już daw no do szli śmy
do gra ni cy za dłu że nia i nic wię cej się
w tym mie ście nie bę dzie dzia ło. Tym cza -
sem za dłu że nie na ko niec ubie głe go ro ku
wy nio sło po nad 151 mln zło tych i jest
wła ści wie naj niż sze w ostat nich dzie się -
ciu la tach, z wy jąt kiem 2016 ro -
ku – stwier dził pre zy dent Chę ciń ski.

Ze sta no wi skiem pre zy den ta nie zgo dził
się rad ny Ka rol Wi niar ski (So sno wi cza -
nie). – Na po cząt ku od nio sę się do rze czy,
któ re mó wił pan pre zy dent. Za dłu że nie rze -
czy wi ście moc no spa da ło i osią gnę ło naj -
niż szy po ziom w2016 r. Na to miast zgod nie
z wie lo let nią pro gno zą fi nan so wą, na ko -
niec 2018 r. bę dzie wy no si ło 210 mln zł,
czy li tak na praw dę wra ca my domak sy mal -
ne go po zio mu, któ ry był kil ka lat te mu. Je -
śli, do dat ko wo, bę dzie re ali zo wa ny pro jekt
Za głę biow skie go Par ku Spor to we go, to za -
dłu że nie wzro śnie do ko ło pół mi liar da zło -
tych. Czy to jest ka ta stro fa dla na sze go mia -
sta? Nie. Da się to spła cić, tyl ko coroczne
spła ty, któ re bę dą się ga ły co naj mniej 20
mln zł, ra dy kal nie ogra ni czą moż li wo ści in -
we sty cyj ne So snow ca i to jest za sad ni cze
za gro że nie – stwier dził Ka rol Wi niar ski.

Rad ny wska zał tak że na pro blem
zmniej sza nia się licz by miesz kań ców So -
snow ca. – Po mię dzy 2015 a 2017 licz ba
miesz kań ców spa dła o po nad 8 tys. osób.
Je że li jest tak do brze, to dla cze go jest tak
źle? Dla cze go kry zys po pu la cji nie tyl ko
trwa, ale jesz cze się po głę bia? – py tał rad -
ny. – Nie jest tak do brze, pa nie pre zy den cie,
jak pan to przed sta wia. Ta rze czy wi stość

jest bar dziej zróż ni co wa na. Są ta kie rze czy,
któ re mo gą bar dzo po waż nie i ne ga tyw nie
za wa żyć na roz wo ju na sze go mia sta,
zwłasz cza je że li bę dzie re ali zo wa ny Za głę -
biow ski Park Spor to wy, któ ry spo wo du je,
że przez wie le ko lej nych lat So sno wiec nie
bę dzie się roz wi jać w ta kim tem pie, w ja -
kim mógł by się roz wi jać – stwier dził. 

Po mysł bu do wy Za głę biow skie go Par -
ku Spor to we go nie zy skał tak że po par cia
klu bu PiS. W imie niu klu bu wy po wie -
dzia ła się rad na Re na ta Zmar z liń ska -Ku -
lig. – Jak za wsze trak tu je my ab so lu to rium
i to wa rzy szą cą te mu de ba tę ja ko spo sób
kon tro li or ga nu wła dzy wy ko naw czej
przez wła dzę usta wo daw czą. Nie by li śmy
prze sad ny mi en tu zja sta mi te go bu dże tu,
ale też nie kry ty ko wa li śmy tyl ko dla te go,
że nie był fir mo wa ny czy au to ry zo wa ny
przez nasz klub –mó wi ła rad na. – W ubie -
głym ro ku pod kre śla li śmy, że za wi zję
roz wo ju mia sta i jej re ali za cję od po wia da
pre zy dent. Klu czo we są po ję cia nie z za -
kre su po li tycz ne go mar ke tin gu czy pro -
mo cji, ale rze tel ność, go spo dar ność i ce -
lo wość wy dat ko wa nych środ ków. Obiet -
ni cą wy bor czą by ła pro po zy cja bu do wy
sta dio nu. Wy da no pie nią dze na pro jekt,
po wo ła no spół kę, dzia ła Ra da Nad zor cza.
Są wy dat ko wa ne pie nią dze, ale to wszyst -
ko dro biazg w po rów na niu do kosz tów,
ja kie po cią gnie za so bą re ali za cja tej
obiet ni cy. To już per spek ty wa bli sko dwu -
stu mi lio nów zło tych.  Ne ga tyw nie oce -
nia my re ali za cję te go po my słu dla kon dy -
cji fi nan sów na sze go mia sta na naj bliż sze
la ta, ale tak że w kon tek ście eks plo ata cji
tak du że go obiek tu na ca łe dzie się cio le -
cia. Czy moż na mó wić o ce lo wo ści i go -
spo dar no ści wy da wa nych środ ków? Na -
szym zda niem, ab so lut nie nie – pod su mo -
wa ła Re na ta Zmar z liń ska -Ku lig, stwier -

dza jąc, że klub rad nych PiS wstrzy ma się
od gło su i nie za gło su je za udzie le niem
ab so lu to rium. 

Gorz kie sło wa pa dły tak że ze stro ny To -
ma sza Nie dzie li, prze wod ni czą ce go klu bu
SLD Le wi ca Ra zem. – Napo czą tek zgo dzę
się z pa nem pre zy den tem, że war to roz ma -
wiać, ale nie tyl ko napik ni kach zmiesz kań -
ca mi, ale tak że z miesz kań ca mi Ju liu sza
i Mi lo wic, któ rzy ma ją pro blem z wy sy pi -
skiem i ty mi, któ rzy twier dzą, że So sno wiec
się zmie nia, ale nie w ich miej scu zamiesz -
ka nia – roz po czął swo je wy stą pie -
nie. – Trud ne la ta przed na mi w wy mia rze
fi nan so wym, o ile po mysł pa napre zy den ta,
czy li bu do wy Za głę biow skie go Par ku Spor -
to we go, uzy ska po par cie rad nych.  War to
po świę cić czas, by dys ku to wać o tym, ja kie
to mia sto ma być za10 czy15 lat. Cie szę się,
że po roz ma wia li śmy o czte rech la tach, ale
nie cie szę się, że nie roz ma wia my o tym, co
przedna mi. Te sta ty sty ki, któ rą wi dzie li śmy,
nie do koń ca od zwier cie dla ją rze czy wi -
stość. Gdy rze tel nie po ka że my licz bę środ -
ków, prze zna czo nych na in we sty cje, to oka -
że się, że na kła dy in we sty cyj ne są bar dzo
po dob ne dopo przed niej ka den cji. Po przed -
nia ka den cja by ła mniej sku tecz na w wy -
mia rze pro mo cji. Oby śmy do rów na li w in -
nych ob sza rach. Te go wła śnie ży -
czę – stwier dził To masz Nie dzie la.

Peł ne go po par cia pre zy den to wi udzie lił
klub Plat for my Oby wa tel skiej. – Wszyst kie
te ma ty, któ re pan pre zy dent przed sta wił
za 2017 rok i za po przed nią ka den cję, by ły
szcze gó ło wo oma wia ne pod czas każ dej ko -
mi sji. Zna my każ dą ini cja ty wę, licz bę, pro -
jekt. Czy miesz kań cy są za do wo le ni? Lu -
dzie i licz by mó wią sa me za sie bie. Wy star -
czy ich za py tać – mó wił Wie sław Su wal ski,
prze wod ni czą cy klu bu PO. – Oce niam bar -
dzo po zy tyw nie to, co się dzie je w mie ście
i wno szę o udzie le nie pre zy den to wi ab so -
lu to rium – do dał. 

Pre zy dent usto sun ko wał się do wszyst -
kich opi nii rad nych, od po wia dał na py ta nia
iprzed sta wiał swo je ra cje i ar gu men ty. Prze -
ko nał więk szość rad nych, oczym świad czy
wy nik gło so wa nia nadudzie le niem ab so lu -
to rium. Na swo im pro fi lu na FB na pi sał:
„Na dzi siej szej se sji Ra dy Miej skiej spo ro
cza su poświęciliśmy kon dy cji bu dże tu na -
sze go mia sta. Rocz ne spra woz da nie z wy -
ko na nia bu dże tu po par ło 15 rad nych, 12
wstrzy ma ło się od gło su, a NIKT nie za gło -
so wał prze ciw ko. Dzię ku ję zaudzie le nie mi
ab so lu to rium – to bo dziec dodal sze go dzia -
ła nia, aby śmy wszy scy by li #Dum niz So -
snow ca. Tych nie prze ko na nych na dal za pra -
szam do współ pra cy”.

reklama reklama

65. sesja Rady Miejskiej

Prezydent z absolutorium

Syl wia Ko sman

Na ten te mat swo je zda nie wy ra żą sa -
mi miesz kań cy So snow ca. Ze wzglę -
du na zmia nę usta wy o wy cho wa niu
w trzeź wo ści i prze ciw dzia ła niu al ko -
ho li zmo wi, któ ra wpro wa dza obo wią -
zek okre śle nia licz by ze zwo leń
nasprze daż al ko ho lu  do4,5 proc. oraz
pi wa, za rów no wprzy pad ku pla có wek
han dlo wych, jak i w przy pad ku lo ka li
ga stro no micz nych, trze ba zmie nić
obec nie obo wią zu ją cą uchwa łę. Do -
tych czas licz ba ze zwo leń na sprze daż
pi wa nie by ła li mi to wa na. Te raz ko -
niecz ne bę dzie okre śle nie licz by ze -
zwo leń i to od ręb nie dla każ dej ka te go -
rii na po jów al ko ho lo wych, czy li tych
do 4,5 proc. oraz pi wa, po wy żej 4,5
proc. do 18 proc. z wy jąt kiem pi wa
oraz po wy żej 18 proc. – od dziel nie dla
sprze da ży w pla ców kach han dlo wych
i od dziel nie dla sprze da ży w lo ka lach
ga stro no micz nych. – Do tej po ry li mit
do ty czył licz by punk tów sprze da ży
a nie licz by ze zwo leń. Ze swej stro ny
nie bę dzie my po dej mo wać ar bi tral nie
de cy zji, tyl ko za mie rza my za py tać
o zda nie miesz kań ców – mó wi Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent mia sta.
W pla no wa nych kon sul ta cjach miesz -
kań cy od po wie dzą na trzy py ta nia:
„Czy na le ży ogra ni czyć licz bę ze zwo -
leń nasprze daż na po jów al ko ho lo wych
prze zna czo nych do spo ży cia w miej -
scu sprze da ży (GA STRO NO MIA)?”,
„Czy na le ży ogra ni czyć licz bę ze zwo -
leń nasprze daż na po jów al ko ho lo wych
prze zna czo nych do spo ży cia po -
za miej scem sprze da ży (DE TAL)?”
oraz „Czy je steś za wpro wa dze niem
ogra ni czeń go dzin noc nej sprze da ży
na po jów al ko ho lo wych prze zna czo -
nych do spo ży cia po za miej scem
sprze da ży (DE TAL)?”.

Poprze pro wa dze niu kon sul ta cji spo -
łecz nych, spra wą zaj mą się rad ni, któ -
rzy po dej mą uchwa łę, okre śla ją cą mak -
sy mal ną licz bę ze zwo leń na sprze daż
na po jów al ko ho lo wych na te re nie mia -
sta oraz okre ślą za sa dy usy tu owa nia
miejsc sprze da ży ipo da wa nia na po jów
al ko ho lo wych. Po dej mą tak że de cy zję
do ty czą cą za ka zu sprze da ży na po jów
al ko ho lo wych w pla ców kach han dlo -
wych mię dzy godz. 22.00 a 6.00. SK

Mieszkańcy wypowiedzą się, czy sklepy
i stacje benzynowe będą sprzedawać
alkohol w nocy

Szykuje się
nocna
prohibicja?

reklama

Sylwia Kosman

Po długiej dyskusji radni udzielili prezydentowi absolutorium z wykonania
budżetu za 2017 rok. 
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Środ ki w wy so ko ści 23 tys. 793
do la rów prze zna czył za rząd ame -
ry kań skiej Fun da cji Tim ke -
na na re ali za cję pro jek tu pn. „Sta -
no wi sko dla czy tel ni ków nie wi do -
mych i nie do wi dzą cych w Miej -
skiej Bi blio te ce Pu blicz nej w So -
snow cu”. Umo wa da ro wi zny zo -
sta ła już pod pi sa na. W imie niu
Fun da cji Tim ke na umo wę pod pi -
sał Ka zi mierz Ły dek, dy rek tor
ge ne ral ny Tim ken – Pol ska Sp.
z o.o., a gmi nę re pre zen to wa li Ar -
ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent
mia sta i je go za stęp ca, An na Je -
dy nak.

Dzię ki fun du szom, prze ka za -
nym przez fun da cję, no wo otwar -
ta Za głę biow ska Me dia te ka zo -
sta nie wy po sa że nia w sprzęt,
dzię ki któ re mu do sto su je usłu gi
bi blio tecz ne i in for ma cyj ne
do po trzeb i moż li wo ści osób
z dys funk cją wzro ku. Po wsta nie
sta no wi sko dla osób nie do wi dzą -
cych i nie wi do mych. Środ ki zo -

sta ną prze zna czo ne na po więk -
szal nik, któ ry po więk sza wska za -
ny frag ment tek stu, sy mu lu je
na ekra nie ru cho mą lu pę, zmie -
nia ko lor ob ra zu i tła. Dzię ki tym
za bie gom tech nicz nym i edy tor -
skim oso by nie do wi dzą ce bę dą
mo gły ko rzy stać z bę dą cych  w za -
so bach biblioteki ksią żek de dy ko -
wa nych oso bom nie peł no spraw -
nym. Za ku pio ny zo sta nie syn te za -
tor mo wy, czy li sprzęt z opro gra -
mo wa niem, któ re go dzia ła nie po -
le ga na me cha nicz nej za mia nie
tek stu za pi sa ne go w po sta ci zna ko -
wej na wy po wiedź   w po sta ci
dźwię ko wej oraz li nij ka braj low -
ska, czy li mo ni tor prze kształ ca ją -
cy in for ma cje tek sto we i gra ficz ne
po ja wia ją ce się na ekra nie na zna ki
al fa be tu Bra il le’a. Sta no wi sko bę -
dzie tak że wy po sa żo ne w kom pu -
ter sta cjo nar ny i słu chaw ki. Za -
koń cze nie in we sty cji zo sta ło za -
pla no wa ne na dru gi kwar tał przy -
szłe go ro ku. SK

Powstanie stanowisko dla osób
niedowidzących i niewidomych 

Rozliczyła PIT w Sosnowcu i wygrała… samochód

Umowa darowizny środków na wyposażenie stanowiska dla
osób niedowidzących i niewidomych została już podpisana. 

M
aciej Łydek

M
aciej Łydek

Już po raz dru gi na Sta dio nie Lu do wym 23
czerw ca od był się Mecz Cha ry ta tyw ny Fun da -
cji Rób Do bro. W tym ro ku w wal ce z cho ro bą
po ma ga li śmy Ka si, Mać ko wi i Mai, pod opiecz -
nym fun da cji. 

Wiel ki Mecz Cha ry ta tyw ny, w któ rym
zmie rzy ły się ze spo ły Fun da cji Rób Do bro oraz
Re pre zen ta cji Ar ty stów Pol skich, był głów nym
ak cen tem even tu. W ze spo le ar ty stów wy stą pi li
m. in. Prze my sław Cy pry ań ski, Ja ro sław Ja ki -
mo wicz, Ra fał i Mar cin Mrocz ko wie, Ma ciej
Flo rek, Ja cek Kop czyń ski czy Bil gu un Ariun -
ba atar. – Na sza Su per Dru ży na skła da ją ca się
z przy ja ciół, part ne rów i spon so rów  fun da cji
by ła pro wa dzo na do bo ju przez ka pi ta na Ar ka -
diu sza Chę ciń skie go, pre zy den ta So snow ca.
Mi mo po raż ki 1: 5 ze spół za słu żył na sło wa
uzna nia. Oczy wi ście, wy nik na bo isku był spra -

wą dru go rzęd ną. Ten mecz wy gra li na si pod -
opiecz ni. Dzię ku ję wszyst kim, któ rzy za an ga -
żo wa li się w to przed się wzię cie. At mos fe ra
na Sta dio nie Lu do wym by ła go rą ca, mi mo nie -
sprzy ja ją cej au ry i to jesz cze na dłu go
przed roz po czę ciem spor to wej ry wa li za -
cji – pod kre śla ła Ewa Chru ścic ka, pre zes Fun -
da cji Rób Do bro. Do chód z me czu – w su -
mie  8574,79 zł – jest prze zna czo ny na po moc
pod opiecz nym fun da cji: Ka si, Mać ko wi i Mai.
Ka sia ma 20 mie się cy i zło śli we go gu za ne rek.
Ma ciek ma 8 lat, cho ru je na czte ro koń czy no we
po ra że nie mó zgo we i ro dzi na zbie ra dla nie go
fun du sze na wal ker – urzą dze nie do cho dze -
nia. 16-let nia Ma ja cho ru je na roz sz czep krę go -
słu pa. Wraz ze wzro stem, scho rze nie moc no się
roz wi nę ło i wy ma ga te raz bar dzo po waż nej
ope ra cji. KP

Zagrali dla Kasi, Maćka i Mai

Paw
eł Leśniak

Wielkie emocje i zacięta rywalizacja, ale najbardziej liczył się wspaniały cel – pomoc dla podopiecznych
fundacji. 

W dniach od 1 ma ja do 1 czerw -
ca te go ro ku miesz kań cy So -
snow ca mie li oka zję wziąć
udział w II edy cji lo te rii „Sa mo -
chód za PIT – roz licz po da tek
w So snow cu”. Lo te ria zor ga ni -
zo wa na przez agen cję Am ba sa -
da Ma rek przy współ udzia le
Urzę du Mia sta w So snow cu to
je den ze spo so bów mia sta
na przy cią gnię cie no wych, ale
i za trzy ma nie obec nych miesz -
kań ców. Ak cja ma po zy tyw nie
przy czy nić się do tren dów de -
mo gra ficz nych oraz po ka zać, że
war to pła cić po dat ki wła śnie
w So snow cu. 

Każ dy miesz ka niec So snow -
ca, któ ry na dzień 31 grud -
nia 2017 ro ku wska zał wła śnie to
mia sto ja ko miej sce za miesz ka nia
oraz roz li czył po da tek do cho do -
wy w so sno wiec kim Urzę dzie
Skar bo wym, miał pra wo wziąć
udział w lo so wa niu na gro dy
głów nej: sa mo cho du mar ki To yo -

ta Ay go oraz na gród do dat ko -
wych: pię ciu czyt ni ków Kin dle
oraz pię ciu ro we rów. Szczę śli -
wym po sia da czem na gro dy głów -
nej To yo ty Ay go zo sta ła pa ni
Ewe li na, któ ra 29 czerw ca ofi cjal -
nie ode bra ła klu czy ki do au -

ta. – Po mysł z ak cją to strzał
w dzie siąt kę. Bra łam udział tak że
w po przed niej edy cji, ale szczę -
ście uśmiech nę ło się do mnie
w tym ro ku. Bar dzo się cie szę
z ta kiej nie spo dzian ki. Je stem so -
sno wi czan ką od uro dze nia, ko -

cham to mia sto i je stem dum -
na z fak tu, że w nim miesz -
kam – pod kre śla ła szczę śli wa
zwy cięż czy ni lo te rii.

W te go rocz nej edy cji udział
wzię ło 3666 so sno wi czan. 3485
osób sko rzy sta ło z moż li wo ści
elek tro nicz ne go zgło sze nia, a 181
wrzu ci ło for mu larz do gło so wa -
nia do urny.

– Dzię ku ję wszyst kim, któ rzy
wzię li udział w lo te rii. Co war te
pod kre śle nia, wśród osób, któ re
bra ły udział w II edy cji, 489
z nich  po raz pierw szy roz li czy ło
się w so sno wiec kim Urzę dzie
Skar bo wym. Pła ce nie po dat ków
na te re nie mia sta da je pew ność,
że część środ ków wró ci do nas
w po sta ci in we sty cji w naj bliż sze
oto cze nie miesz kań ca. Od no si się
to do ochro ny zdro wia, oświa ty,
trans por tu czy też go spo dar ki ko -
mu nal nej – pod su mo wał pre zy -
dent So snow ca, Ar ka diusz Chę -
ciń ski. KP

Pa ni Ewelina bra ła już udział w po przed niej edy cji, ale to
w tym ro ku tra fi ła do niej głów na na gro da. 

So sno wiec kie Wo do cią gi S.A. pod pi sa ły
umo wę na bu do wę ka na li za cji w Ka zi -
mie rzu Gór ni czym w ra mach za da nia
„Go spo dar ka wod no – ście ko wa w So -
snow cu – Etap III”. Zo sta ną wy bu do wa -
ne pra wie 3 ki lo me try sie ci ka na li za cyj -
nej, w tej czę ści mia sta, w któ rej ka na li -
za cji wcze śniej nie by ło. Koszt za da nia
to 7 mln zł. 

In we sty cja po zwo li na ska na li zo wa nie
czte rech ulic: Bro niew skie go, Ogro do wej,

Wa go wej i Dwor co wej. Wy ko naw cą za da -
nia „Go spo dar ka wod no – ście ko wa w So -
snow cu – Etap III”, zo sta ło Przed się bior -
stwo Re mon tów Ulic i Mo stów PRU iM
z Gli wic, któ re go wła ści cie lem jest gmi -
na Gli wi ce. 

Efek tem prac bę dzie pod pię cie do sie ci
kil ku dzie się ciu bu dyn ków jed no ro dzin nych
oraz prze pię cie czę ści blo ków z uli cy Wa -
go wej i Bro niew skie go. In we sty cja ma zo -
stać zre ali zo wa na za dzie sięć mie się cy. SK

Ka na li za cja za 7 mi lio nów 

Inwestycja pozwoli na skanalizowanie czterech
ulic w Kazimierzu Górniczym. 

Ma ciej Ły dek



5

pagina

lipiec 2018 nr 7

MIASTO

reklamareklama reklama

M
ac

ie
j Ł

yd
ek

Na te re nie So snow ca po wsta ło pięć no -
wych punk tów nie od płat nej po mo cy
praw nej. Miesz czą się one w szko łach
pod sta wo wych nr: 32, 33, 35 i 36 oraz
w Miej skim Klu bie Macz ki. W su mie jest
ich już dwa na ście. 

– Ma my na dzie ję, że ta ka pro po zy cja
usy tu owa nia punk tów po rad praw nych
na ma pie So snow ca przy czy ni się do lep -
sze go do stę pu do nie od płat nej po mo cy
praw nej miesz kań com dziel nic od da lo -
nych od cen trum mia sta – pod kre śla Ma -
te usz Bo che nek, peł no moc nik pre zy den -
ta ds. dia lo gu i ko mu ni ka cji spo łecz nej. 

Zgod nie z uchwa lo ną z 5 sierp -
nia 2015 r. usta wą o nie od płat nej po mo -
cy praw nej oraz edu ka cji praw nej stwo -
rzo ny zo stał do stęp do nie od płat nej po -
mo cy praw nej świad czo nej oso bi ście
przez ad wo ka ta lub rad cę praw ne go,
a w szcze gól nie uza sad nio nych przy pad -
kach, z ich upo waż nie nia, apli kan ta ad -
wo kac kie go lub apli kan ta rad cow skie go,
w punk tach pro wa dzo nych przez gmi nę.

Na to miast w punk tach, któ rych pro wa -
dze nie gmi na po wie rzy ła or ga ni za cjom
po za rzą do wym, po rad udzie la ją tak że do -
rad cy po dat ko wi – w za kre sie pra wa po -
dat ko we go, z wy łą cze niem spraw po dat -
ko wych zwią za nych z pro wa dze niem
dzia łal no ści go spo dar czej oraz oso by, któ -
re ukoń czy ły wyż sze stu dia praw ni cze
i uzy ska ły ty tuł ma gi stra lub za gra nicz ne
stu dia praw ni cze uzna ne w Rze czy po spo -
li tej Pol skiej i po sia da ją co naj mniej trzy -
let nie do świad cze nie w wy ko ny wa niu
wy ma ga ją cych wie dzy praw ni czej czyn -
no ści bez po śred nio zwią za nych ze świad -
cze niem po mo cy praw nej. 

DLA KO GO?
Usta wa za kła da, że dar mo wą po moc
praw ną (na eta pie przed są do wym) otrzy -
ma oso ba fi zycz na:
• któ rej w okre sie 12 mie się cy po prze dza -

ją cych zwró ce nie się o udzie le nie nie od -
płat nej po mo cy praw nej zo sta ło przy -
zna ne świad cze nie z po mo cy spo łecz nej
na pod sta wie usta wy z dnia 12 mar -
ca 2004 r. o po mo cy spo łecz nej (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1769) i wo bec któ rej
w tym okre sie nie wy da no de cy zji
o zwro cie nie na leż nie po bra ne go świad -
cze nia lub 

• któ ra po sia da waż ną Kar tę Du żej Ro dzi -
ny, o któ rej mo wa w usta wie z dnia 5
grud nia 2014 r. o Kar cie Du żej Ro dzi ny
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1832), lub 

• któ ra uzy ska ła za świad cze nie, o któ rym
mo wa w usta wie z dnia 24 stycz nia 1991
r. o kom ba tan tach oraz nie któ rych oso -
bach bę dą cych ofia ra mi re pre sji wo jen -
nych i okre su po wo jen ne go (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r.
poz. 456 i 1386), lub 

• któ ra po sia da waż ną le gi ty ma cję we te -
ra na al bo le gi ty ma cję we te ra na po -
szko do wa ne go, któ rych mo wa w usta -
wie z dnia 19 sierp nia 2011 r. o we te ra -
nach dzia łań po za gra ni ca mi pań stwa
(Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017 r.
poz. 60), lub 

• któ ra nie ukoń czy ła 26 lat, lub 
• któ ra ukoń czy ła 65 lat, lub 
• któ ra w wy ni ku wy stą pie nia klę ski ży -

wio ło wej, ka ta stro fy na tu ral nej lub awa -
rii tech nicz nej zna la zła się w sy tu acji za -
gro że nia lub po nio sła stra ty, lub 

• któ ra jest w cią ży.

CO OBEJ MU JE?
Po moc praw na po le ga na: 
• po in for mo wa niu oso by upraw nio nej

o obo wią zu ją cym sta nie praw nym,
o przy słu gu ją cych jej upraw nie niach
lub o spo czy wa ją cych na niej obo wiąz -
kach lub 

• wska za nie oso bie upraw nio nej spo so bu
roz wią za nia jej pro ble mu praw ne go, lub 

• udzie le nie po mo cy w spo rzą dze niu pro -
jek tu pi sma w spra wach, o któ rych mo -
wa w pkt 1 i 2, z wy łą cze niem pism pro -
ce so wych w to czą cym się po stę po wa niu
przy go to waw czym lub są do wym i pism
w to czą cym się po stę po wa niu są do wo -
ad mi ni stra cyj nym, lub 

• spo rzą dze nie pro jek tu pi sma o zwol nie -
nie od kosz tów są do wych lub usta no -

wie nie peł no moc ni ka z urzę du w po stę -
po wa niu są do wym lub usta no wie nie ad -
wo ka ta, rad cy praw ne go, do rad cy po -
dat ko we go lub rzecz ni ka pa ten to we go
w po stę po wa niu są do wo ad mi ni stra cyj -
nym. 

W JAKICH SPRAWACH PORADY NIE
OTRZYMAMY?
Nie od płat na po moc praw na nie obej mu je
spraw: 
• po dat ko wych zwią za nych z pro wa dze -

niem dzia łal no ści go spo dar czej; 
• z za kre su pra wa cel ne go, de wi zo we go

i han dlo we go; 
• zwią za nych z pro wa dze niem dzia łal no ści

go spo dar czej, z wy jąt kiem przy go to wa nia
do roz po czę cia tej dzia łal no ści. KP

No we punk ty nie od płat nej po mo cy praw nej

Masz problem, zapytaj prawnika
Wykaz i harmonogram pracy punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej w Sosnowcu w 2018 r.

Adres punktu pomocy prawnej Dni i godziny otwarcia punktu
Prowadzący

punkt1)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sosnowcu ul. 3 Maja 33; 41-200 Sosnowiec

Poniedziałek- środa od godz. 15.00
do godz. 19.00 czwartek – piątek
od godz. 8.00 do godz. 12.00

ARP 
(radca prawny)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sosnowcu (Punkt Terenowy – budynek
Przychodni „Milowice”) ul.
Baczyńskiego 14; 41-200 Sosnowiec

Poniedziałek od godz. 9.00 do godz. 13.00
wtorek – środa od godz. 15.30
do godz. 19.30 czwartek od godz. 8.00
do godz. 12.00 piątek od godz. 9.00
do godz. 13.00 

ARP 
(radca prawny)

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia
w Sosnowcu – Dzienny Dom Pomocy
Społecznej ul. Szymanowskiego 5a; 41-200
Sosnowiec

Poniedziałek – piątek od godz. 15.00
do godz. 19.00

ARP 
(adwokat)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sosnowcu (Punkt Terenowy) ul.
Naftowa 35; 41-200 Sosnowiec

Poniedziałek – czwartek od godz. 10.00
do godz. 14.00 piątek od godz. 09.00
do godz. 13.00

ARP 
(adwokat)

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia
w Sosnowcu – Dzienny Dom Pomocy Społecznej
ul. Grota – Roweckiego 2; 41-200 Sosnowiec 

Poniedziałek – piątek od godz. 9.00
do godz. 13.00 

NGO

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sosnowcu
ul. Kraszewskiego 21; 41-200 Sosnowiec

Poniedziałek – piątek od godz. 9.00
do godz. 13.00 

NGO

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Stanisława
Staszica w Sosnowc ul. Czołgistów 12; 41-216
Sosnowiec

Poniedziałek od godz. 15.00 do godz. 19.00 NGO

Miejski Klub Maczki w Sosnowcu ul.
Krakowska 26; 41-217 Sosnowiec

Wtorek od godz. 15.00 do godz. 19.00 NGO

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Armii Krajowej
w Sosnowcu ul. Ligonia 3a; 41-216 Sosnowiec

Środa od godz. 15.00 do godz. 19.00 NGO

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Leona
Kruczkowskiego w Sosnowcu ul. Armii
Krajowej 93; 41-215 Sosnowiec

Czwartek od godz. 15.00 do godz. 19.00 NGO

Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami
Specjalnymi im. Adama Mickiewicza
w Sosnowcu ul. Stefana Starzyńskiego 41;
41-215 Sosnowiec

Piątek od godz. 15.00 do godz. 19.00 NGO

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Sosnowcu ul.
Andersa 81b; 41-200 Sosnowiec

Poniedziałek – piątek od godz. 14.30
do godz. 18.30 

NGO

Mateusz Bochenek (z lewej), pełnomocnik prezydenta ds. dialogu
i komunikacji społecznej, podpisał umowy dotyczące działalności punktów
bezpłatnej pomocy prawnej. 

No wy pro jekt pt. „Wiatr w ża gle”
bę dzie re ali zo wa ny przez Agen -
cję Roz wo ju Lo kal ne go S.A.
w So snow cu. Do ku men ty re kru -
ta cyj ne bę dą przyj mo wa ne 
od 6 do 25 lip ca.

Ce lem pro jek tu jest wspar cie
osób, któ re chcą roz po cząć wła -
sną dzia łal ność go spo dar czą, m.
in. w for mie szko leń i do radz twa
przy go to wu ją cych do pro wa dze -
nia wła snej fir my, jak rów nież
w for mie do ta cji, tj. 25.400 zł
na za ku py zwią za ne z uru cho mie -
niem dzia łal no ści oraz do dat ko -
wo 2 tys. zł zł mie sięcz nie przez
pierw szy rok pro wa dze nia fir my,
na po kry cie in nych ob li ga to ryj -
nych wy dat ków (np. skład ki ZUS,
czyn sze, me dia).

Uczest ni ka mi pro jek tu mo gą
stać się oso by za in te re so wa ne roz -
po czę ciem wła snej dzia łal no ści
go spo dar czej na te re nie So snow -
ca, któ re są pra cow ni ka mi przed -
się biorstw sek to ra MŚP, przed się -
biorstw prze cho dzą cych pro ce sy
re struk tu ry za cyj ne, przed się -
biorstw od czu wa ją cych ne ga tyw -
ne skut ki zmia ny go spo dar czej,
przed się biorstw znaj du ją cych się
w sy tu acji kry zy so wej i jed no cze -
śnie są oso ba mi za gro żo ny mi
zwol nie niem, prze wi dzia ny mi
do zwol nie nia lub oso ba mi zwol -
nio ny mi (w okre sie nie dłuż szym
niż 6 mie się cy przed dniem przy -
stą pie nia do pro jek tu) z przy czyn
do ty czą cych za kła du pra cy.

Jed no cze śnie, z uwa gi na spe -
cy fi kę pro jek tu, oso by mu szą
miesz kać w So snow cu (w ro zu -
mie niu prze pi sów KC) lub pra co -
wać na je go te re nie oraz na le żeć
do przy naj mniej jed nej z na stę pu -
ją cych grup: ko bie ty, oso by z nie -
peł no spraw no ścią, oso by po wy -
żej 50 ro ku ży cia, oso by o ni skich
kwa li fi ka cjach, oso by po ni żej 30
ro ku ży cia.

Pro jekt jest współ fi nan so wa ny
ze środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra -
mach Eu ro pej skie go Fun du szu
Spo łecz ne go, w ra mach Pod dzia -
ła nia 7.4.1 Out pla ce ment – 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.

Wię cej szcze gó łów i ogło sze -
nie o na bo rze wraz z nie zbęd ny mi
do ku men ta mi moż na zna leźć
na stro nie:  www.spnt.so sno -
wiec.pl. SK

Na bierz wia tru w ża gle
i roz wiń wła sny biz nes
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Ilo na Ce bo -Ku bi czek, ad wo kat

Orze ka jąc o spo so bie wy ko ny wa nia wła dzy ro dzi -
ciel skiej oraz okre śla jąc kon tak ty z dziec kiem,
sąd ma obo wią zek kie ro wa nia się przede wszyst -
kim do brem dziec ka. W związ ku z tym, dla wy da -
nia pra wi dło we go, a więc ko re spon du ją ce go
z owym do brem, orze cze nia w spra wie roz wo do -
wej w kwe stiach do ty czą cych dziec ka, sąd po wi -
nien za po znać się z je go opi nią. Ko deks po stę po -
wa nia cy wil ne go wy róż nia in sty tu cję, za po mo cą
któ rych sąd mo że po znać zda nie dziec ka. Jest to
wy słu cha nie dziec ka w try bie art. 216 § 1 KPC.
W nie któ rych przy pad kach roz mo wa z dziec kiem
mo że oka zać się nie zwy kle po moc na, ze wzglę du
na ro dzaj spra wy roz po zna wa nej przez sąd. Do ta -
kich spraw na le ży m. in. po stę po wa nie w spra -
wach o roz wód, w sy tu acji, gdy ko niecz ne jest
usta le nie sy tu acji dzie ci stron, po sta no wie nie,
z kim dzie ci po zo sta ną po roz wo dzie, czy też w ja -
ki spo sób roz kła dać bę dą się kosz ty utrzy ma nia
dzie ci przez roz wo dzą cych się ro dzi ców. Dla te go
też w pro ce sie, zgod nie z art. 2161§ 1 KPC,
w spra wach do ty czą cych oso by ma ło let nie go,
sąd, przed wy da niem wy ro ku, wy słu cha dziec ko,
je że li je go roz wój umy sło wy, stan zdro wia oraz
sto pień doj rza ło ści na to po zwo li. Wy słu cha nie to

po win no do ty czyć je dy nie tych spraw, któ re do ty -
czą dziec ka, czy li wła dzy ro dzi ciel skiej, kon tak tów
z ro dzi ca mi, czy usta le nia miej sca za miesz ka nia
dziec ka. Wy słu cha nie ma ło let nie go ma cha rak ter
względ nie ob li ga to ryj ny, a więc ogra ni czo ny je dy -
nie sta nem roz wo ju dziec ka, czy li je go roz wo jem
umy sło wym, sta nem zdro wia oraz stop niem doj -
rza ło ści. Ozna cza to, że sąd ma obo wią zek wy słu -
chać dziec ko, orze ka jąc wkaż dej kwe stii do ty czą -
cej go bez po śred nio (wła dza ro dzi ciel ska, miej sce
za miesz ka nia, kon tak ty z ro dzi ca mi), gdy tyl ko
stan je go roz wo ju na to ze zwa la. Po win ność wy -
słu cha nia dziec ka pod kre ślił tak że Sąd Naj wyż -
szy, któ ry stwier dził, że „kie ru jąc się ce lo wo ścią,
przy uwzględ nie niu stop nia doj rza ło ści ma ło let -
nie go oraz cha rak te ru spra wy opie kuń czej, wła -
ści wy sąd po wi nien za po znać się ze sta no wi -
skiem te go ma ło let nie go, ma jąc na wzglę dzie je -
go do bro” (po sta no wie nie Są du Naj wyż sze go
z 15 grud nia 1998 r., I CKN 1122/98, OSN 1999
Nr 6, poz. 119). Wy słu cha nie ma ło let nie go dziec -
ka, je że li jest moż li we, po win no od być się w wa -
run kach jak naj bar dziej sprzy ja ją cych otwar ciu
się dziec ka i za pew nie nia mu po czu cia bez pie -
czeń stwa. Dla te go też, zgod nie z art. 2161§ 1
KPC, wy słu cha nie dziec ka od by wa się po za sa lą
po sie dzeń są do wych. Po wszech ną prak ty ką jest
wy słu cha nie dzie ci w spe cjal nych po miesz cze -
niach, któ re speł nia ją ści śle okre ślo ne wy mo gi
tech nicz ne i for mal ne, za pew nia ją dys kre cję,
stwa rza ją at mos fe rę roz mo wy. Sąd po wi nien for -
mu ło wać py ta nia i zwra cać się do dziec ka sto -
sow nie do je go wie ku, tak że za pew nić dziec ku
swo bo dę wy po wie dzi i wy ra że nia swo ich opi nii.
Ko deks nie na kła da na sąd obo wiąz ku prze pro -
wa dza nia wy słu cha nia dziec ka z udzia łem psy -
cho lo ga, jed nak że w prak ty ce przyj mu je się, iż
obec ność ta kie go spe cja li sty jest wska za na i jed -
no cze śnie sto so wa na.

ADWOKAT RADZI

Wysłuchanie małoletniego
w sprawie rozwodowej 

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

Re kla ma cja te le ko mu ni ka cyj na sta no wi za wia -
do mie nie o nie pra wi dło wym świad cze niu usług
przez do staw cę te le ko mu ni ka cyj ne go.  Re kla -
ma cję usłu gi te le ko mu ni ka cyj nej moż na zło żyć
m. in. z po wo du:
1. Nie do trzy ma nia z wi ny ope ra to ra te le ko mu ni -

ka cyj ne go ter mi nu roz po czę cia świad cze nia
usług te le ko mu ni ka cyj nych okre ślo ne go
w umo wie,

2. Nie wy ko na nia lub nie na le ży te go wy ko na nia
usłu gi te le ko mu ni ka cyj nej,

3. Nie pra wi dło we go ob li cze nia na leż no ści z ty tu -
łu świad cze nia usłu gi te le ko mu ni ka cyj nej.
Re kla ma cja win na być zło żo na w ter mi nie 12

mie się cy, li cząc od ostat nie go dnia okre su roz li -
cze nio we go, w któ rym za koń czy ła się prze rwa
w świad cze niu usłu gi te le ko mu ni ka cyj nej lub
od dnia, w któ rym usłu ga zo sta ła nie na le ży cie
wy ko na na lub mia ła być wy ko na na lub od dnia
do rę cze nia fak tu ry za wie ra ją cej nie pra wi dło we
ob li cze nie na leż no ści z ty tu łu świad cze nia usłu gi
te le ko mu ni ka cyj nej. Po tym ter mi nie re kla ma cja
nie zo sta nie roz po zna na, o czym ope ra tor te le -
ko mu ni ka cyj ny ma obo wią zek po in for mo wać. 

Re kla ma cję moż na zło żyć w for mie pi sem nej,
te le fo nicz nie, ust nie do pro to ko łu spo rzą dza ne -
go przez pra cow ni ka usłu go daw cy, elek tro nicz -
nie, o ile do staw ca usług do pusz cza ta ką moż li -
wość. Re kla ma cję moż na zło żyć w każ dym
punk cie ob słu gu ją cym użyt kow ni ków - klien tów
da ne go ope ra to ra.

Gdy re kla ma cja jest skła da na oso bi ście w for -
mie pi sem nej lub ust nie do pro to ko łu, oso ba
przyj mu ją ca jest zo bo wią za na do nie zwłocz ne go
po twier dze nia jej przy ję cia.

Je śli na to miast re kla ma cja skła da na jest te -
le fo nicz nie lub dro gą elek tro nicz ną lub pi sem -
nie (wy sła nie li stu), do staw ca usług jest zo bo -
wią za ny w ter mi nie 14 po twier dzić przy ję cie re -
kla ma cji.

Po twier dze nie po win no mieć for mę pa pie ro -
wą lub za zgo dą re kla mu ją ce go na ad res pocz ty
elek tro nicz nej lub in ne go wska za ne go przez re -
kla mu ją ce go środ ka ko mu ni ka cji elek tro nicz nej.

Po twier dze nie przy ję cia re kla ma cji po win no
za wie rać wska za nie: dnia zło że nia re kla ma cji
oraz na zwę, ad res i nu mer te le fo nu do jed nost ki,

któ ra zaj mu je się roz pa trze niem re kla ma cji.
Po twier dze nie to nie jest wy ma ga ne, je śli

ope ra tor udzie li od po wie dzi w ter mi nie 14 dni
od mo men tu zło że nia re kla ma cji.

Re kla ma cja po win na za wie rać: imię i na zwi -
sko kon su men ta, ad res za miesz ka nia, okre śle -
nie przed mio tu re kla ma cji i re kla mo wa ne go
okre su, przed sta wia nie oko licz no ści uza sad nia -
ją cych re kla ma cję, nu mer ewi den cyj ny (znaj du -
je się na ra chun ku al bo w umo wie) lub nu mer te -
le fo nu, któ re go do ty czy re kla ma cja, da tę za war -
cia umo wy i okre ślo ny w niej ter min roz po czę -
cia świad cze nia usłu gi te le ko mu ni ka cyj nej – je śli
re kla mu je my nie do trzy ma nie ter mi nu za pi sa ne -
go w umo wie, wy so kość kwo ty od szko do wa nia
lub in nej na leż no ści wy ni ka ją cej z umo wy, je śli
żą da my od do staw cy usług jej wy pła ty, nu mer
kon ta ban ko we go lub ad res wła ści wy do wy pła -
ty od szko do wa nia lub in nej na leż no ści al bo
wnio sek o ich za li cze nie na po czet przy szłych
płat no ści – tyl ko w wy pad ku, je śli żą da my od do -
staw cy usług kon kret nej kwo ty od szko do wa nia,
pod pis (je śli zgła sza my re kla ma cję pi sem nie).

Od po wiedź na re kla ma cję po win na za wie rać:
na zwę jed nost ki, któ ra roz pa tru je re kla ma cję, in -
for ma cję o dniu zło że nia re kla ma cji, roz strzy -
gnię cie re kla ma cji – tj. czy zo sta ła uzna na czy
od rzu co na,  okre śle nie wy so ko ści kwo ty i ter mi -
nu wpła ty od szko do wa nia lub in nej na leż no ści
lub wska za nie, je że li do staw ca usług przy znał
od szko do wa nie, że kwo ta od szko do wa nia zo -
sta nie za li czo na na po czet przy szłych płat no ści,
po ucze nie o wy czer pa niu dro gi po stę po wa nia
re kla ma cyj ne go i pra wie do cho dze nia rosz czeń
w po stę po wa niu są do wym, (je śli re kla ma cję
skła da oso ba fi zycz na – kon su ment – in for ma cje
o pra wie do cho dze nia rosz czeń w po stę po wa niu
me dia cyj nym lub przed są dem kon su menc -
kim),  da ne iden ty fi ku ją ce upo waż nio ne go pra -
cow ni ka re pre zen tu ją ce go do staw cę usług,
wraz z po da niem je go imie nia, na zwi ska i sta no -
wi ska służ bo we go.

W przy pad ku ne ga tyw ne go roz pa trze nia re -
kla ma cji przez do staw cę usług, od po wiedź
na re kla ma cję po win na za wie rać wy czer pu ją ce
uza sad nie nie fak tycz ne i praw ne, jak rów nież
po win na być do rę czo na prze sył ką po le co -
ną – w przy pad ku, gdy od po wiedź na re kla ma -
cję jest udzie la na na pa pie rze.

Od po wiedź do staw cy usług na re kla ma cję
udzie la na jest w for mie pi sem nej – pa pie ro wej.
Za zgo dą re kla mu ją ce go do staw ca usług wy sy ła
od po wiedź w for mie elek tro nicz nej na wska za ny
ad res pocz ty elek tro nicz nej lub z wy ko rzy sta -
niem in ne go wska za ne go przez re kla mu ją ce go
środ ka ko mu ni ka cji elek tro nicz nej. W przy pad ku
zło że nia re kla ma cji elek tro nicz nie do staw ca
usług wy sy ła od po wiedź w for mie elek tro nicz nej
na ad res pocz ty elek tro nicz nej wska za ny przez
re kla mu ją ce go lub na ad res, z któ re go re kla ma -
cja zo sta ła wy sła na lub z wy ko rzy sta niem in ne -
go wska za ne go przez re kla mu ją ce go środ ka ko -
mu ni ka cji elek tro nicz nej.

Do staw ca usług ma obo wią zek w ter mi nie 30
dni udzie lić od po wie dzi na re kla ma cję.  Je śli ter -
min ten nie zo sta nie do trzy ma ny, ozna cza to, że
re kla ma cja zo sta ła uzna na.

Ter min bę dzie za cho wa ny, je śli do staw ca
usług wy śle przed je go upły wem od po wiedź.
Ter min 30 dni li czy my, roz po czy na jąc od dnia na -
stęp ne go po dniu zło że nia re kla ma cji (np. dzień
na stęp ny po dniu wpły wu pi sma re kla ma cyj ne -
go do ope ra to ra), a upły wa ona z koń cem ostat -
nie go 30 dnia. Ter min zo sta nie za cho wa ny, je -
że li do ostat nie go dnia jed nost ka roz pa tru ją ca
re kla ma cję, nada pi smo z od po wie dzią w pla -
ców ce ope ra to ra pocz to we go – da ta stem pla
pocz to we go.

Re kla mu ją cy sam okre śla wy so kość od -
szko do wa nia, lub in nej na leż no ści, któ rej żą da
w związ ku z nie pra wi dło wo ścia mi w wy ko na -
niu usług.  Na le ży jed nak pa mię tać, że do cho -
dząc od szko do wa nia na le ży wy ka zać – udo -
wod nić wy so kość szko dy, ja ka za ist nia ła
na sku tek nie na le ży te go świad cze nia usług
przez do staw cę.    

Od po wie dzial ność do staw ców usług opie ra
się na ogól nych za sa dach od po wie dzial no ści
za nie wy ko na nie lub nie na le ży te wy ko na nie zo -
bo wią zań ure gu lo wa nych w ko dek sie cy wil nym.

Od po wie dzial ność zaś za nie wy ko na nie lub
nie na le ży te wy ko na nie usług przez ope ra to ra
wy zna czo ne go ure gu lo wa na jest w usta wie Pra -
wo te le ko mu ni ka cyj ne. Obec nie ża den z ope ra -
to rów nie jest ope ra to rem wy zna czo nym. Dla te -
go do okre śla nia wy so ko ści od szko do wa nia za -
sto so wa nie znaj dą za pi sy umów, re gu la mi nów
i prze pi sy ko dek su cy wil ne go.

Czę sto do staw cy usług te le ko mu ni ka cyj nych
sto su ją w swo ich umo wach ry czał to wy mo del
od szko do wa nia za każ dy dzień prze rwy
w świad cze niu usług, po słu gu jąc się – wzo ru jąc
się na prze pi sach  pra wa te le ko mu ni ka cyj ne go
do ty czą cych usłu gi po wszech nej. W przy pad ku
usłu gi po wszech nej za każ dy dzień prze rwy
w świad cze niu przy słu gu je od szko do wa nie
w wy so ko ści 1/15 śred niej opła ty mie sięcz nej
li czo nej we dług ra chun ków z ostat nich trzech
okre sów roz li cze nio wych, jed nak za okres nie
dłuż szy niż ostat nie 12 mie się cy. Od szko do wa -
nie nie przy słu gu je, je że li w okre sie roz li cze nio -
wym łącz ny czas przerw był krót szy niż 36 go -
dzin. Nie za leż nie od po wyż sze go, za każ dy
dzień, w któ rym na stą pi ła prze rwa w świad cze -
niu usłu gi te le fo nicz nej płat nej okre so wo, trwa ją -
ca dłu żej niż 12 go dzin, moż na żą dać zwro -
tu 1/30 mie sięcz nej opła ty abo na men to wej.

Je że li przed się bior ca wy zna czo ny nie do trzy -
mał ter mi nu za war cia umo wy o świad cze nie
usłu gi po wszech nej lub okre ślo ne go w umo wie
o świad cze nie usłu gi po wszech nej ter mi nu roz -
po czę cia świad cze nia usług, za każ dy dzień
prze kro cze nia ter mi nu, przy słu gu je nam od szko -
do wa nie w wy so ko ści 1/30 okre ślo nej w umo -
wie mie sięcz nej opła ty abo na men to wej
za świad cze nie usłu gi po wszech nej.

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Reklamacja telekomunikacyjna   

Ekososna z Ekostacji! Wymień surowce na sadzonki sosny

Największa akcja ekologiczna w mieście
Już 15 lip ca roz po czy na my ak cję, w któ -
rej chce my za chę cić miesz kań ców
do zbiór ki su row ców wtór nych – bu te -
lek PET i alu mi nio wych pu szek. Każ dy
miesz ka niec So snow ca, któ ry przy wie -
zie do Eko sta cji Ju liusz – Gmin ne go
Punk tu Se lek tyw nej Zbiór ki Od pa dów
Ko mu nal nych (So sno wiec, ul. Gre na -
die rów 21) alu mi nio we pusz ki i bu tel ki
PET, bę dzie mógł wziąć udział w ak cji.
Za każ de od da ne 15 pu szek alu mi nio -
wych i 20 bu te lek PET moż na zdo być
po jed nym punk cie. Osiem punk tów to
jed na so sna. 

Dla oso by, któ ra zbie rze naj wię cej
su row ców, prze wi dzia no na gro dę spe -
cjal ną. 

Ak cja skie ro wa na jest do wszyst -
kich, któ rym bli ska jest idea dba nia
o śro do wi sko i eko lo gia. Chce my udo -
wod nić, że miesz kań cy So snow ca nie
tyl ko eko lo gicz nie pod cho dzą do ży cia,
ale mo gą i chcą pro pa go wać eko lo gicz -
ny tryb ży cia.

Start: 15 lip ca (nie dzie la), w godz.
od 9.00 do 17.00. Za koń cze nie: 15 wrze -
śnia (so bo ta), w godz. od 9.00 do 17.00.

Eko sta cja czyn na jest od po nie dział -
ku do piąt ku, w godz. od 9.00 do 17.00.

Szcze gó ły ak cji znaj du ją się na stro nie
in ter ne to wej: www.mpgo.so sno wiec.pl
i moż na je zna leźć w me diach spo łecz no -
ścio wych: www.fa ce bo ok.com/mpgo.so -
sno wiec. red
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Od kil ku mie się cy mia łem pro blem
z ocza mi. Wi dzia łem po dwój nie, wie -
czo rem nie mo głem pro wa dzić sa mo -
cho du a w cią gu dnia naj le piej czu -
łem się z za mknię ty mi ocza mi. Z każ -
dym dniem by ło co raz go rzej. Je stem
kie row cą au to bu su miej skie go.
Od po nad 20 lat od po wia dam
za bez pie czeń stwo pa sa że rów, ale te -
raz sam by łem dla nich za gro że niem.
Po 6 mie sią cach cze ka nia na wi zy ty tę
u le ka rza oku li sty oka za ło się, że
mam za ćmę. Na po cząt ku by łem za -
ła ma ny ale póź niej za czą łem czy tać
o za ćmie w in ter ne cie. Ca łe szczę ście
oka za ło się, że za ćmę moż na cał ko wi -
cie wy le czyć. Le karz dał mi skie ro wa -
nie na za bieg. Po je cha łem do szpi ta -
la za pi sać się w ko lej ce i usły sza łem,
że wstęp ny ter min za bie gu to ma -
rzec 2020 ro ku. Tłu ma czy łem, że je -
stem kie row cą au to bu su miej skie go,
że nie mo gę tak dłu go cze kać po nie -
waż stwa rzam za gro że nie na dro dze
dla sie bie i dla in nych lu dzi. Nie ste ty
to nie po mo gło. 

Kil ka dni póź niej by łem na ba da -
niach okre so wych. Le karz nie do pu -
ścił mnie do pra cy. Po wie dział, że do -
pó ki nie zli kwi du ję za ćmy to nie mo gę
pra co wać ja ko kie row ca. Na pry wat ny
za bieg w Pol sce nie by ło mnie stać.
Wte dy w in tre ne cie zna la złem fir mę
OKU LIS. Do wie dzia łem się, ze na za -
bieg usu nię cia za ćmy mo gę wy je chać
w ra mach dy rek ty wy trans gra nicz nej
do Cze skie go Cie szy na. Ter min ocze -
ki wa nia na za bieg to kil ka dni a do te -

go mo gę wy brać so czew kę (w Pol sce
nie mam wpły wu na to ja ka so czew ka
bę dzie wsz cze pio na). Do dat ko wo
OKU LIS zor ga ni zu je dla mnie trans -
port, ba da nia przed za bie giem oraz
po za bie gu, wy pis ze szpi ta la w ję zy ku
pol skim, le ki, któ re na le ży sto so wać
do oka po za bie gu, roz li cze nie z NFZ.

Nie chcia łem wie rzyć w to co prze czy -
ta łem na stro nie. Za dzwo ni łem na nu -
mer 32 610 00 01. Po dłu giej, spo koj -
nej i rze czo wej roz mo wie oka za ło się,
że zor ga ni zo wa nie ta kie wy jaz du jest
bar dzo ła twe i szyb kie. W cią gu mie -
sią ca mia łem zro bio ny za bieg na dwo -
je oczu. Po ko lej nych 4 ty go dniach

od za bie gu na dru gim oku wró ci łem
do pra cy. 

Zde cy do wa łem się opi sać swo ją hi -
sto rie po nie waż wiem jak du żo osób
cze ka na za bieg usu nię cia za ćmy
w Pol sce. Na praw dę war to po świę cić
je den dzień i wy je chać z OKU LIS
na za bieg. Je stem za chwy co ny or ga ni -

za cją, cie płą at mos fe rą w szpi ta lu oraz
pro fe sjo nal nym po dej ściem per so ne -
lu me dycz ne go. Po za bie gu wi dzę do -
sko na le. Od zy ska łem wzrok, pra cę
i spo kój.

Od po cząt ku ist nie nia OKU LIS
po mógł po nad 3000 oso bom wy le -
czyć za ćmę. Dzię ki Dy rek ty wie Trans -
gra nicz nej, któ ra w Pol sce we szła w ży -
cie 15 li sto pa da 2014 r, pa cjen ci nie
mu szą cze kać w Pol sce kil ku lat na za -
bieg. Oku lis swo ich pa cjen tów za bie ra
do kli ni ki w Cze skim Cie szy nie i Ostra -
wie a czas ocze ki wa nia na za bieg to
za le d wie kil ka dni. Każ dy Pa cjent ko -
rzy sta ją cy z na szych usług w ra mach
do pła ty do za bie gu otrzy mu je trans -
port spod do mu, peł ne ba da nia kwa li -
fi ka cyj ne, wy so kiej ja ko ści so czew kę
we wnątrz gał ko wą, wy pis w ję zy ku pol -
skim, le kar stwa, ba da nia kon tro l ne
po za bie gu oraz roz li cze nie z NFZ.
Do pła ta do za bie gu wy no si za le d -
wie 599 zł z na szym trans por tem
lub 399 zł je że li pa cjent do jeż dża sa -
mo dziel nie do szpi ta la. Jest to spe cjal -
na pro mo cja dla czy tel ni ków. 

Przez zaćmę mogłem stracić pracę

Aby zapisać się na zabieg 
lub uzyskać więcej informacji

wystarczy zadzwonić 
na numer  32 610 00 01 lub wejść

na stronę www.okulis.pl.
Jesteśmy do Państwa 

dyspozycji cały tydzień:
pn – pt: 8:00 – 21:00, 
sb – nd: 10:00 – 14:00

Lek. med. ELŻBIETA ZWOLIŃSKA-GRĘBOSZ,
otolaryngolog w Sosnowieckim Szpitalu
Miejskim sp. z o.o., wyjaśnia, dlaczego hałas jest
szkodliwy dla zdrowia, jak wpływa na organizm,
samopoczucie i pracę człowieka i dlaczego
trzeba walczyć… o ciszę 

Ha ła sem z punk tu wi dze nia me dycz ne go okre śla się
wszel kie go ro dza ju dźwię ki szko dli we dla sta nu zdro -
wot ne go czło wie ka, tak że wzglę du na moż li wość
uszko dze nia je go na rzą du słu chu, jak ma ją ce wpływ
na je go psy chi kę.

Ha łas uszka dza przede wszyst kim or gan słu chu czło -
wie ka: ucho we wnętrz ne, w któ rym znaj du je się bar dzo
wraż li wa na wszel kie drga nia struk tu ra zwa na apa ra -
tem Cor to ie go, któ ra ła two ule ga uszko dze niom. 

Szko dli we dzia ła nie ha ła su na or ga nizm czło wie ka
ob ja wia się m. in. zmę cze niem, gor szą wy daj no ścią na -
uki, trud no ścia mi w sku pie niu uwa gi, za bu rze nia mi
orien ta cji, pod wyż szo nym ci śnie niem krwi, bó lem i za -
wro ta mi gło wy, cza so wy mi lub trwa ły mi uszko dze nia -
mi słu chu, wy stę po wa niem szu mów usznych. 

Ze wzglę du na róż ne od dzia ły wa nie ha ła su na or ga -
nizm, a tym sa mym róż ną szko dli wość dla zdro wia, ha -
ła sy sły szal ne moż na po dzie lić w za leż no ści od ich po -
zio mu na pięć na stę pu ją cych grup:

1. Po ni żej 35 dB (sze lest, szum drzew, las) – nie szko dli -
we dla zdro wia, mo gą być de ner wu ją ce lub prze -
szka dzać w pra cy wy ma ga ją cej sku pie nia; 

2. 35-70 dB (zwy kła roz mo wa, śpiew pta ków, li nie
prze sy ło we naj wyż szych na pięć) – wpły wa ją
na zmę cze nie ukła du ner wo we go czło wie ka, po -
waż nie utrud nia ją zro zu mia łość mo wy, za sy pia nie
i wy po czy nek; 

3. 70-85 dB (ruch ulicz ny, sa mo cho dy oso bo we, mo to -
cy kle) – wpły wa ją na znacz ne zmniej sze nie wy daj no -
ści pra cy, są szko dli we dla zdro wia 

i mo gą po wo do wać uszko dze nie słu chu; 
4. 85-130 dB (wier tar ka, ko siar ka, dys ko te ka, cięż ki

trans port) – po wo du ją licz ne scho rze nia or ga ni zmu
ludz kie go, unie moż li wia ją zro zu mia łość mo wy na wet
z od le gło ści 50 cm; 

5. po wy żej 130 dB (sy re na alar mo wa, start od rzu tow -
ca) – po wo du ją trwa łe uszko dze nie słu chu, wy wo łu -
ją po bu dze nie do drgań or ga nów we wnętrz nych
czło wie ka, po wo du jąc ich scho rze nia, a ha łas po -
nad 150 de cy be li – po 5 mi nu tach cał ko wi cie pa ra li -
żu je dzia ła nie or ga ni zmu.

Oprócz norm i prze pi sów, do ty czą cych ha ła su, ist nie ją
rów nież in ne nor my okre śla ją ce do pusz czal ne war to -
ści ha ła su, np. nor my do pusz czal ne go po zio mu dźwię -
ku ha ła sów prze ni ka ją cych do po miesz czeń miesz kal -
nych i uży tecz no ści pu blicz nej, nor my do ty czą ce ha ła su
ko mu ni ka cyj ne go, itp. 

W śro do wi sku, w któ rym ży je my, wy stę pu je nie tyl -
ko ha łas „sły szal ny” to nal ny, ale rów nież ha łas o czę sto -
tli wo ściach nie sły szal nych dla ucha ludz kie go, któ ry
jest rów nież szko dli wy dla na sze go słu chu. Oprócz
skut ków zdro wot nych ha łas ma wpływ na wy daj ność
oraz ja kość pra cy czło wie ka.

Kło po ty ze zdro wiem i sa mo po czu ciem z po wo du
nad mier ne go ha ła su ma ok. 13 proc. Po la ków. Osób
nie do sły szą cych przy by wa tak szyb ko, że nie do słuch
za czę to za li czać do cho rób cy wi li za cyj nych. Na nie do -
słuch cier pi 45 proc. Po la ków. Aż u 80 proc. spo śród
nich uszko dze nie słu chu jest spo wo do wa ne dłu go trwa -

łym prze by wa niem w ha ła sie i jest naj czę ściej nie od -
wra cal ne. 

Skut ki dłu go trwa łe go od dzia ły wa nia ha ła su ujaw -
nia ją się bar dzo po wo li.

Pod wpły wem ha ła su ro śnie na pię cie ner wo we
(stres), po wo du ją ce uwal nia nie w or ga ni zmie, m. in.
róż nych hor mo nów, np. ad re na li ny (hor mo nu stra chu,
wal ki, uciecz ki), któ ra uwal nia glu ko zę z wą tro by,
umoż li wia uwol nie nie kwa sów tłusz czo wych z ich za -
pa sów w tkan ce tłusz czo wej, po to, by sta no wi ły źró dło
ener gii dla pra cy mię śni. Glu ko za i kwa sy tłusz czo we
nie spa lo ne w mię śniach za mie nia ją się w cho le ste rol,
któ ry od kła da się w ścian kach na czyń krwio no śnych
i pro wa dzić mo że do nad ci śnie nia, za wa łu ser ca lub
uda ru mó zgu.

Ha łas przy spie sza i po głę bia zmę cze nie, tłu mi sły -
szal ność mo wy i aku stycz nych sy gna łów ostrze gaw -
czych, przy tę pia ostrość wi dze nia, by strość ob ser wa -
cji oraz wpły wa na opóź nie nie re ak cji obron nych,
zwięk sza jąc moż li wość nie szczę śli wych wy pad ków.

Krót ko trwa ły ha łas np. u dzie ci jest po wo dem za bu -
rzeń wi dze nia, ją ka nia się,  a tak że pa dacz ki. Ha łas ma
ogrom ny wpływ na na ukę dziec ka. Dzie ci prze by wa ją -
ce w ha ła sie nie po tra fią sku pić się na na uce. Ma ją
ogrom ne trud no ści ze zro zu mie niem oraz za pa mię ta -
niem te go, co prze czy ta li. Jed ną z głów nych kon se -
kwen cji nad mier ne go ha ła su jest bez sen ność. W cza -
sie snu za cho dzi re ge ne ra cja sił or ga ni zmu.

Sen jest bar dzo waż ny dla ośrod ko we go ukła du ner -
wo we go.

Ist nie je ści sły zwią zek mię dzy ha ła sem a wy stę po -
wa niem za bu rzeń psy chicz nych. Oce nia się, że 60 proc.
za cho ro wań psy chicz nych ma zwią zek z ha ła sem.

Ze wzglę du na ne ga tyw ny wpływ ha ła su na or ga -
nizm czło wie ka w wie lu kra jach sto su je się obec nie za -
le ce nia prze ciw ha ła so we, ta kie jak: ekra ny aku stycz -
ne, wkład ki prze ciw ha ła so we, na usz ni ki pa syw ne, na -
usz ni ki na heł mo we i na usz ni ki ak tyw ne, któ re zo sta ły
opra co wa ne przez Mię dzy na ro do wy Ko mi tet Nor ma li -
za cji. red

Hałas, czyli nie tylko głośny, ale i podstępny wróg człowieka 
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Rad ni se nio rzy mi mo okre su urlo -
po we go re ali zu ją pod ję te za da nia
i do cie ra ją do se nio rów w ko lej -
nych dziel ni cach So snow ca. – Ce -
lem ich dzia łań jest zin te gro wa nie
i po zna nie po trzeb śro do wi ska se -
nio ral ne go w mie ście po przez
spo tka nia w klu bach, bi blio te -
kach, na dy żu rach  i im pre zach
oko licz no ścio wych, m. in. ob cho -
dów Dni So snow ca – mó wi Ewa
Ka mi ze la -Ba ra now ska, rzecz nik
pra so wy Ra dy Se nio rów. –
W XVI Kry nic kim Raj dzie Ja -
na Kie pu ry, pro wa dzo nym przez
Sta ni sła wa Cze kal skie go, któ ry
od by wał się w dniach od 27 do 29
ma ja, uczest ni czy li, za rów no se -
nio rzy z róż nych śro do wisk, jak
i wspa nia li mło dzi ar ty ści z Miej -
skie go Klu bu im. Ja na Kie pu ry,
pod kie run kiem pa ni Mał go rza ty
Or czyk. Kon cert z ich udzia łem
za chwy cił i przy po mniał miesz -
kań com Kry ni cy oraz ku ra cju -
szom, słyn ne go te no ra Ja na Kie -
pu rę, czy li „Chło pa ka z So snow -
ca”. Rad ny An drzej Cze kaj ski
z ma estrią wy ko nał na for te pia nie
wią zan kę utwo rów śpie wa nych
przez mi strza – do da je Ewa Ka mi -
ze la -Ba ra now ska. Zna czą cy jest
tak że udział i za an ga żo wa nie rad -
nych se nio rów w ob cho dy 100-le -
cia od zy ska nia nie pod le gło ści
w mie ście. W dniu 16 czerw ca
uczest ni czy li na Pla cu Pa pie skim
w im pre zach upa mięt nia ją cych
od zy ska nie przez Pol skę nie pod le -
gło ści. Po za tym 20 czerw ca rad ni
se nio rzy, naj pierw z człon ka mi
Mło dzie żo wej Ra dy Mia sta, zło -

ży li wią zan kę kwia tów pod ta bli -
cą, znaj du ją cą się przy UM, upa -
mięt nia ją cą przy łą cze nie Gór ne go
Ślą ska do ma cie rzy, a na stęp nie
uczest ni czy li w se sji Ra dy Se nio -
rów. Na se sję, zwo ła ną z ini cja ty -
wy rad nej An ny Ro ze nau, zo stał
za pro szo ny prof. dr hab. Da riusz
Na wrot, któ ry wy gło sił wy kład pt.
„So sno wiec u pro gu nie pod le gło -
ści”, pod czas któ re go przy po -
mniał ogrom ny wkład Za głę bia -
ków w wal kę o wol ną Pol skę. 

Na stęp nie peł no moc nik pre zy -
den ta ds. dia lo gu i ko mu ni ka cji
spo łecz nej, Ma te usz Bo che nek,
otwo rzył wer ni saż wy sta wy pt.
„Śla da mi wol no ści w wi zji pla -
stycz nej Gru py RE LA CJE”. Ani -
ma tor ka pro jek tu An na Ro ze nau
prze ka za ła wszyst kim pa miąt ko -
we al bu my z ob ra za mi w for mie
pocz tó wek, dzię ku jąc Fun da cji
im. Ja na Kie pu ry, wła dzom mia -
sta, dy rek to ro wi MK im. Ja -
na Kie pu ry – Mi cha ło wi Gó ra lo -
wi oraz opie ku no wi ar ty stycz ne -
mu gru py – Cze sła wo wi Ga łuż ne -
mu. Z ko lei pre zy dent Ar ka diusz
Chę ciń ski wrę czył ar ty stom
kwia ty i zło żył gra tu la cje. Wy sta -
wę moż na oglą dać na I pię trze
UM do 30 sierp nia.

Trwa ją na dal pra ce ko mi sji or -
ga ni za cyj nej nad pro gra mem
wrze śnio wych Dni Se nio ra. Rad -
ni se nio rzy za pra sza ją na dy żu ry
w po nie dział ki od godz. 11.00
do 13.00. Bez płat ne po ra dy praw -
ne są udzie la ne w trze ci po nie -
dzia łek mie sią ca w So snow cu
przy ul. War szaw skiej 9/110. red

Przygotowują program Dni Seniora 
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Syl wia Ko sman

„Ta jem ni ce błę kit nej pla ne ty”, to te -
mat 16. Mię dzy na ro do we go Kon -
kur su Pla stycz ne go „In ne Spoj rze -
nie”, któ re go or ga ni za to rem jest
Ogni sko Pra cy Po zasz kol nej nr 1
w So snow cu. Uro czy sta ga la, pod -
czas któ rej wrę czo no na gro dy iwy -
róż nie nia, od by ła się 1 czerw ca
w Wyż szej Szko le „Hu ma ni tas”. 

– Kre atyw ność mło dych ar ty -
stów jest wprost nie sa mo wi ta!
Oni są bar dzo ory gi nal ni i sty lo wi 

w swo jej twór czo ści. Ich in ter -
pre ta cje ha sła prze wod nie go są
wy bit nie doj rza łe. Na praw dę
trud no by ło wy brać te naj lep sze
pra ce w każ dej ka te go rii wie ko -
wej – prze ko nu je Ma riusz Wnu -
kow ski, prze wod ni czą cy ju ry.

Te go rocz na edy cja, jak co ro ku,
cie szy ła się ol brzy mią po pu lar no -
ścią. Nakon kurs na pły nę ło aż2489
prac zca łe go świa ta, któ re za chwy -

ci ły ju ro rów, za wo do wych pla sty -
ków iab sol wen tów re no mo wa nych
uczel ni ar ty stycz nych. – Mam na -
dzie ję, że te go rocz na edy cja przy -
po mnia ła wszyst kim uczest ni kom,
że to, jak wy glą da Zie mia, za le ży,
od nas sa mych i że wszy scy mu si -
my dbać o na szą błę kit ną pla ne -
tę – pod kre śla Elż bie ta Ski ba -Po si -
ka ta, dy rek tor ka Ogni ska Pra cy Po -
zasz kol nej nr 1 w So snow cu.

Lau re aci otrzy ma li cen ne i cie -
ka we na gro dy od or ga ni za to rów,
a tak że od part ne rów oraz spon so -
rów. Wie czór uświet ni ły wy stę py
wo kal ne w wy ko na niu Idy Zie liń -
skiej i Ka ta rzy ny Po si ka ty. 

– Szes na sta edy cja już za na mi.
Za chwi lę za cznie my pra cę
nad ko lej ną, na któ rą już ser decz -
nie za pra szam – pod su mo wa ła
dy rek tor ka OPP nr 1. 

Ga la przy cią gnę ła wie lu go ści.
Zwy cięz ców okla ski wa li m. in.
Emi lia Ró życ ka – na czel nik Wy -

dzia łu Pod staw Pro gra mo wych
iPod ręcz ni ków De par ta men tu Pod -
ręcz ni ków, Pro gra mów i In no wa cji
Mi ni ster stwa Edu ka cji Na ro do wej
w War sza wie, prof. Ma rek Ba rań -
ski – peł no moc nik pre zy den ta So -
snow ca ds. re wi ta li za cji i in te gra cji
spo łecz no ści lo kal nej oraz so sno -
wiec cy rad ni: Da nu ta Goj na -Uciń -
ska, Wan da Ol ko, Jan Bo sak i Ja -
nusz Ku bic ki, któ rzy od lat wspie -
ra ją Ogni sko Pra cy Po zasz kol nej. 

Li sta lau re atów i wy róż nio nych
do stęp na jest na: http://www.in -
ne spoj rze nie.so sno wiec.pl. 

16. edy cja kon kur su zo sta ła zor -
ga ni zo wa na pod ho no ro wy mi pa -
tro na ta mi: Mi ni stra Edu ka cji Na -
ro do wej, Mi ni stra Kul tu ry, Mi ni -
stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro -
do we go, Pre zy den ta Mia sta So -
snow ca Ar ka diu sza Chę ciń skie go,
Sto wa rzy sze nia Pol ski Ko mi tet
Na ro do wy UNI CEF oraz Aka de -
mii Sztuk Pięk nych w War sza wie. 

Nagrodzeni za styl, pomysłowość i talent

Inne spojrzenie na planetę

Jurorzy nie mieli łatwego zadania, ale udało się nagrodzić najlepszych twórców. 
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Pra wie 300 osób, w tym przed sta wi cie le sa mo rzą -
dów, in sty tu cji spo łecz nych, go spo dar czych i kul -
tu ral nych, pra cow ni cy na uko wi i stu den ci, wzięło
udział w uro czy stej ga li Za głę biow skiej Na gro dy
„Hu ma ni tas”, któ ra już po raz trzy na sty od by ła się
w Sa li Wi do wi sko wo -Kon cer to wej „Mu za” w So -
snow cu. Pre sti żo we wy róż nie nia, wrę cza ne z ini -
cja ty wy Fun da cji „Hu ma ni tas” oraz Wyż szej Szko -
ły Hu ma ni tas, tra fi ły w tym ro ku do Sta ni sła wa Ję -
dry ki (ka te go ria ho no ro wa), Wy daw nic twa DI -
KAP PA z Dą bro wy Gór ni czej (ka te go ria go spo dar -
cza) oraz do Ko pal ni Kul tu ry w Cze la dzi (ka te go -
ria pro mo cyj na). 

De cy zją Wy so kiej Ka pi tu ły XIII na gro da ho no -
ro wa zo sta ła przy zna na uro dzo ne mu w So snow cu
re ży se ro wi i sce na rzy ście fil mo we mu, zna ne mu
i ce nio ne mu twór cy fil mów i se ria li dla mło dzie ży
Sta ni sła wo wi Ję dry ce. Ar ty sta, któ ry nie krył wzru -
sze nia, ode brał wy róż nie nie z rąk rek to ra WSH,
prof. Mi cha ła Kacz mar czy ka. Po zo sta li lau re aci
rów nież dzię ko wa li za to szcze gól ne wy róż nie nie.
W ka te go rii go spo dar czej na gro da tra fi ła do dą -
brow skie go Wy daw nic twa DI KAP PA, któ re funk -
cjo nu je na ryn ku wy daw ni czym od po nad dwu dzie -
stu lat. W 1993 ro ku wy da ło pierw szą se rię pocz tó -
wek przed sta wia ją cych wi do ki miast Za głę bia Dą -
brow skie go. Od 1997 ro ku dru ku je prze wod ni ki
i opra co wa nia te ma tycz nie zwią za ne z Za głę biem
Dą brow skim i Ju rą Kra kow sko -Czę sto chow ską,
w tym m. in. „So sno wiec. Spa ce row nik Hi sto rycz -

ny – al bum”, „So sno wiec. Re tro Kry mi na ły” czy
„Dą bro wa Gór ni cza 1916”.

Z ko lei lau re atem w ka te go rii pro mo cyj nej zo sta -
ła no mi no wa na po raz pierw szy – Ko pal nia Kul tu ry
w Cze la dzi, peł nią ca funk cję miej skie go cen trum
kul tu ry i roz ryw ki, któ rej ce lem jest przede wszyst -
kim wspie ra nie wie lo po ko le nio we go ru chu ama tor -
skie go miesz kań ców oraz or ga ni za cja kon cer tów.

War to przy po mnieć, że do na gro dy w ka te go rii
ho no ro wej zo sta ły zgło szo ne na stę pu ją ce kan dy da -
tu ry: szablistka Mar ta Pu da, po et ka, ese ist ka, re -
dak tor ka, au tor ka ba jek dla dzie ci – Ja ni na Bar ba -
ra So ko łow ska, po pu la ry za tor flo ry i fau ny Za głę -
bia, dzia łacz spo łecz ny – Sta ni sław Cze kal ski, re -
dak tor na czel na Wia do mo ści Za głę bia – Ja dwi ga
Krze szo wiec, hi sto ryk prof. Da riusz Na wrot, re ży -
ser i sce na rzy sta fil mo wy Sta ni sław Ję dry ka oraz
spor to wiec So bie sław Za sa da. Nie za bra kło tak że
ak cen tu spor to we go. Nie ty po wym punk tem te go -
rocz ne go wy da rze nia by ło wrę cze nie pa miąt ko wej
ko szul ki Hu ma ni tas z pod pi sa mi władz uczel ni
oraz li stu gra tu la cyj ne go z oka zji awan su Za głę bia
So sno wiec do Lot to Eks tra kla sy. Ko szul kę ode -
brał Mar cin Ja ro szew ski, pre zes klubu Za głę bie So -
sno wiec

Wie czór uświet nił re ci tal ze spo łu Czer wo ny Tu li -
pan. Part ne rem stra te gicz nym te go rocz nej ga li był
Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa Ślą skie go. Or -
ga ni za cja czę ści ar ty stycz nej wy da rze nia by ła współ -
fi nan so wa na ze środ ków gmi ny So sno wiec. SK

Poznaliśmy laureatów 
Zagłębiowskiej Nagrody „Humanitas” 

Reżyser i scenarzysta Stanisław Jędryka, który odebrał nagrodę w kategorii honorowej, 
nie krył swojego wzruszenia. 
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„Wol ność, Mi łość, Nie pod le -
głość”. Pod ta kim ha słem 16
czerw ca od był się kon cert z oka -
zji 100-le cia od zy ska nia przez
Pol skę nie pod le gło ści. Po raz ko -
lej ny na Pla cu Pa pie skim, Piotr
Ru bik po ka zał kla sę i ta lent. Za -
grał fe no me nal ny kon cert, któ ry
zgro ma dził kil ka ty się cy miesz -
kań ców So snow ca i re gio nu.
Z oka zji 100-le cia od zy ska nia
przez Pol skę nie pod le gło ści wła -
dze mia sta za pla no wa ły cykl wy -
da rzeń dla miesz kań ców. –
Z oka zji ju bi le uszu pla no wa li śmy
or ga ni za cję 100 im prez na 100-
le cie Od zy ska nia Nie pod le gło ści
Pań stwa Pol skie go, ale osta tecz -
nie bę dzie ich o wie le wię cej.
Chce my, aby miesz kań cy So -
snow ca mo gli cie szyć się i świę -
to wać od zy ska nie przez Pol skę
nie pod le gło ści przez ca ły rok,
a nie tyl ko 11 li sto pa da – mó wi
Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent
So snow ca.

Kon cert, pod dy rek cją Pio tra
Ru bi ka, upa mięt niał od zy ska nie

przez Pol skę nie pod le gło ści i był
po świę co ny tak że oso bie Ja -
na Paw ła II. Kom po zy tor za pre -
zen to wał w So snow cu swo je pre -
mie ro we utwo ry, a sam kon cert
zo stał po prze dzo ny mszą świę tą,
wspól nym pa trio tycz nym śpie wa -
niem z miesz kań ca mi So snow ca
naj słyn niej szych pie śni nie pod le -

gło ścio wych oraz spe cjal nie przy -
go to wa ną z tej oka zji re kon struk -
cją hi sto rycz ną.

Miesz kań cy pró bo wa li tak że
po bić re kord Gu in nes sa w nie sie -
niu fla gi, ale nie ste ty, nie uda ło
się. Przed kon cer tem od był się
Fe sti wal Or ga ni za cji Po za rzą do -
wych. SK

Piotr Rubik ponownie wystąpił w  Sosnowcu 

Koncert z okazji 100-lecia odzyskania
niepodległości

Kompozytor Piotr Rubik zaprezentował publiczności
premierowe utwory. 

Choć tym razem nie udało się jeszcze pobić rekordu w niesieniu flagi, to jednak w akcję
zaangażowało się ponad tysiąc sosnowiczan. 

zdjęcia: M
aciej Łydek

MIASTO
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Syl wia Ko sman

Tę sk no ta za na tu rą, chęć ode rwa -
nia się od sza rej rze czy wi sto ści
i po nu rych blo ko wisk i ma rze nie
o prze nie sie niu się do świa ta peł -
ne go barw i dzi kiej przy ro dy by ły
in spi ra cją dla twór ców te go rocz -
ne go po ka zu pt. „Jun gle”, któ ry
od był się 7 czerw ca w Cen trum
Kształ ce nia Za wo do we go i Usta -
wicz ne go w So snow cu przy ul.
Gro ta Ro wec kie go 64. Tra dy cyj -
nie, w ra mach co rocz ne go świę ta
szko ły, ucznio wie Tech ni kum nr 7
Pro jek to wa nia i Sty li za cji Ubio ru
oraz Bran żo wej Szko ły I Stop nia
Nr 9 Rze mieśl ni czo -Ar ty stycz nej,
przed sta wi li swo ją wi zję mo dy.
Au to ra mi prac by li ucznio wie
klas pierw szych, dru gich i trze -
cich, któ rzy w su mie za pre zen to -
wa li sześć ko lek cji. 

Ucznio wie do wie dli, że ma ją
już wiel kie umie jęt no ści. Obok
de li kat nych, zmy sło wych mo de li
z ko lek cji „Pa stels in the jun gle”
moż na by ło zo ba czyć pro jek ty
mo de lo we z ko lek cji „Wil dli fe”,
na wią zu ją ce do dzi kich zwie rząt.
Pa le tę osza ła mia ją cych barw
wy ko rzy sta no przy two rze niu
ko lek cji pt. „Fe eria”. Krop kę
nad „i” nad nie zwy kły mi stro ja -
mi „po sta wi ły” za ska ku ją ce fry -
zu ry, wy ko na ne z ogrom nym
kunsz tem i pre cy zją przez
uczniów szko ły. Po raz pierw szy
w hi sto rii po kaz od by wał się
w rytm mu zy ki wy ko ny wa nej
na ży wo. 

– Po kaz zo stał przy go to wa ny
bar dzo sta ran nie, w naj drob niej -
szych szcze gó łach i nie zwy kle
pro fe sjo nal nie – uwa ża Be ata
Ku dek, jed na z uczest ni -

czek. – Stro je by ły nie zwy kłe
i pre zen to wa ne z du żą gra cją
i swo bo dą. Na mnie po kaz wy -
warł ol brzy mie wra że nie. Wi dać,
że ucznio wie nie tyl ko bar dzo
do brze uczą się wy ko ny wa nia
przy szłe go za wo du, ale też, że
w przy go to wa nie sa me go po ka -
zu po świę ci li mnó stwo pra cy
i ener gii – do da ła.

Po kaz po dzi wia li przed sta wi -
cie le władz sa mo rzą do wych
i oświa to wych So snow ca oraz
licz nie przy by li re pre zen tan ci
firm współ pra cu ją cych ze szko -
łą, pra co daw cy i part ne rzy
CKZiU. Nie za bra kło tak że
przed sta wi cie li świa ta kul tu ry
i na uki oraz mo dy. Go ściem spe -
cjal nym był Je rzy Ant ko wiak,
wy bit ny kre ator, le gen dar ny
twór ca „Mo dy Pol skiej” i do bry
duch szko ły, z któ rą od lat
współ pra cu je. Wi dzo wie by li
pod wra że niem ta len tu i pro fe -
sjo na li zmu uczniów. Każ da z za -
pre zen to wa nych ko lek cji zy ska -
ła uzna nie i zo sta ła do ce nio -
na przez wi dzów, a w szcze gól -
no ści przez licz nie re pre zen to -
wa ne pod czas po ka zu gro no pra -
co daw ców. 

Pre zen ta cji ar ty stycz nej to wa -
rzy szy ło se mi na rium bran żo we
zor ga ni zo wa ne w ra mach pro -
jek tu pt. „ED TEX – Mię dzy na -
ro do we Part ner stwo stra te gicz ne
w kształ ce niu w bran ży odzie żo -
wej”, realizowane przez CKZiU
z fun du szy eu ro pej skich pro gra -
mu Era smus +.

Piękne ubrania inspirowane dziką naturą i światem przyrody

Niezwykła kolekcja „Jungle” w CKZiU

Widzowie byli pod wrażeniem talentu uczniów.

Szybko znaleźli wspólny język 
Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej
nr 6 z Od dzia ła mi Gim na zjum
nr 16 go ści li pod ko niec ma ja
uczniów i na uczy cie li jed nej z wa -
lij skich szkół. Spo tka nie by ło oka -
zją, by spraw dzić zna jo mość ję zy -
ka an giel skie go w prak ty ce. Mło -
dzież z oby dwu szkół bra ła udział
w warsz ta tach te atral nych, pro wa -
dzo nych w ję zy ku an giel skim
i w za ję ciach in te gra cyj nych pro -
wa dzo nych aż w trzech ję zy kach:
pol skim, nie miec kim i an giel -
skim. Go ście z Wa lii świet nie po -
ra dzi li so bie z wy mo wą trud nych
pol skich i nie miec kich słów. Ro -
ze gra no tak że to wa rzy ski mecz
pił ki noż nej. Ucznio wie bar dzo
szyb ko zna leź li „wspól ny ję zyk”,

a dzień upły nął w przy ja znej i ra -
do snej at mos fe rze. Dy rek tor Le -
wis Pen gam Scho ol za pro sił na -
uczy cie li i uczniów do zło że nia
re wi zy ty. Im pre zę ko or dy no wa ła
Mar ta Kło sow ska, przy ol brzy -
miej współ pra cy Ka ta rzy ny Ku -

kli, wi ce dy rek tor ki szko ły oraz
na uczy cie li ję zy ka an giel skie -
go – Ju sty ny Ti ce i Ada ma Mich -
no. Za część ar ty stycz ną od po wie -
dzial na by ła Bo że na Ko wa lik,
a za ję cia in te gra cyj ne po pro wa -
dzi ła Ali cja Ja nus. red

arc SP nr 6 w
 Sosnow

cu

Do cie ka wej ak cji „Jak nie czy tam, jak czy tam”,
przy łą czy li się ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej nr 10
w So snow cu. Przed się wzię cie jest skie ro wa ne
do uczniów i na uczy cie li wszyst kich ty pów szkół
w Pol sce i za gra ni cą. 

– Po raz ko lej ny włą czy li śmy się w ak cję ze
wzglę du na waż ne aspek ty zwią za ne z pro mo cją na -
wy ku czy ta nia wśród uczniów, ini cjo wa niem mo dy
na czy ta nie, in te gra cją lo kal nych śro do wisk za in te -
re so wa nych dzia ła nia mi na rzecz roz wo ju czy tel nic -
twa, pod nie sie niem po pu lar no ści bi blio tek po przez
pod kre śle nie ich zna cze nia dla edu ka cji czy tel ni -
czej – mó wi Mał go rza ta Wierz bic ka, dy rek tor ka
szko ły.

Ce lem te go wy da rze nia jest zwró ce nie uwa gi
na wy ni ki, któ re każ de go ro ku prze pro wa dza ją pra -
cow ni cy Bi blio te ki Na ro do wej, wska zu ją ce na sys te -
ma tycz ny spa dek czy tel nic twa wśród Po la ków, po -
wy żej 15 ro ku ży cia. 

Uczest ni cy ak cji przy stą pi li tak że do po bi cia
usta no wio ne go 1 czerw ca ubie głe go ro ku re kor du

Pol ski w jed no cze snym czy ta niu, któ ry wy niósł
aż 459 409 osób. Przed się wzię cie ma cha rak ter
otwar ty. Mo gą w nim uczest ni czyć wszyst kie szko -
ły w Pol sce i za gra ni cą, bi blio te ki pu blicz ne, pe da -
go gicz ne, aka de mic kie, or ga ni za cje po za rzą do we
oraz in ne oso by i in sty tu cje za in te re so wa ne re ali za -
cją ce lów czy tel ni czej ak cji. SK

Po pełnej wrażeń wizycie uczniów z Walii, sosnowiczanie
mają złożyć rewizytę. 

Mądrze i…  modnie jest czytać książki 

Ucznio wie „dzie siąt ki” po ka za li, że czy tać
moż na wszę dzie, nie ko niecz nie w szkol nych
mu rach i prze ko ny wa li, że war to to ro bić. 
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Ad rian na Ar se niuk i An na Wój -
cik, uczen ni ce CKZiU Tech ni -
kum nr 6 Gra fi ki, Lo gi sty ki i Śro -
do wi ska w So snow cu, zo sta ły wy -
róż nio ne w V Kon kur sie Kra so -
mów czym „Jan Pa weł II – czło -
wiek do bro ci, mą dro ści, afir ma cji
świa ta i hu mo ru”, któ ry od był
się 6 czerw ca w Sław ko -
wie. – Isto tą zma gań kon kur so -
wych był kunszt ora tor ski re cy ta -
to rów i kom po zy cja pre zen ta cji,
a tak że do bór tek stów – mó wi Bo -
że na Fu las, na uczy ciel ka ję zy ka
pol skie go, któ re przy go to wy wa ła
uczen ni ce do kon kur su. Przed wy -
stę pem wska zów ki do ty czą ce
warsz ta tu ak tor skie go prze ka zał

uczen ni com tak że Prze my sław
Ka nia, ak tor Te atru Za głę bia, któ -
ry był prze wod ni czą cym ju ry. Ju -
ro rzy oce nia li przede wszyst kim

war tość me ry to rycz ną pre zen ta cji,
do bór tek stów, kunszt ora tor ski,
kom po zy cję pre zen ta cji i ogól ne
wra że nie ar ty stycz ne. SK

Uczen ni ce CKZiU wy róż nio ne
arc CKZiU w So snow cu 

Adrianna Arseniuk i Anna Wójcik bardzo dobrze poradziły
sobie w V konkursie krasomówczym, poświęconemu
postaci Jana Pawła II. 
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MPGO Sp. z o.o. roz strzy gnę ło
ko lej ną edy cję kon kur su eko lo -
gicz ne go „So sno wiec ki Li der
Eko lo gii”. Po raz trze ci dzie ci
z przed szko li i ucznio wie so sno -
wiec kich szkół ry wa li zo wa li
w zbiór ce ma ku la tu ry i zu ży tych
ba te rii. W kon kur sie udział wzię -
ło 4660 przed szko la ków, któ rzy
ze bra li 2623,5 kg ba te rii oraz 8981
uczniów, któ rzy ze bra li 3399 kg
ba te rii oraz 16432 kg ma ku la tu ry!
Po śród przed szko li bez kon ku ren -
cyj ne oka za ło się Nie pu blicz ne
Przed szko le Ba by Pla net z wy ni -
kiem 6,1 kg ba te rii w prze li cze niu
na jed ne go przed szko la ka.

Wśród szkół, któ re ry wa li zo -
wa ły w dwóch ka te go riach –

zbiór ce ma ku la tu ry i ba te rii – li -
sta lau re atów pre zen tu je się na -
stę pu ją co. W ka te go rii „ma ku la -
tu ra” pierw sze miej sce zdo by li
ucznio wie SP nr 36, dru gie miej -
sce – SP nr 17, trze cie miej -
sce – LO nr 9. W ka te go rii „ba te -
rie” – pierw sze miej sce przy pa -
dło w udzia le SP nr 40, dru gie
miej sce – SP nr 15, trze cie miej -
sce – SP nr 3. 

Ty tuł „So sno wiec ki Li der
Eko lo gii” tra fi do SP nr 36, któ re
uzy ska ło naj wię cej punk tów
w kla sy fi ka cji. „So sno wiec ki Li -
der Eko lo gii” to kon kurs eko lo -
gicz ny, któ re go głów nym ce lem
jest edu ka cja eko lo gicz na, po le -
ga ją ca na bu do wa niu świa do mo -

ści eko lo gicz nej wśród naj młod -
szych miesz kań ców. Zbiór ka
ma ku la tu ry i zu ży tych ba te rii
uczy po staw pro eko lo gicz nych
i po ka zu je, jak waż ne jest dba nie
o śro do wi sko na tu ral ne. 

Szcze gó ło we wy ni ki można
znaleźć na stro nie in ter ne to wej
MPGO (www. mpgo. so sno -
wiec.pl/so sno wiec ki -li der -eko lo -
gii/so sno wiec ki -li der -eko lo gii -
-zna my -wy ni ki.html)

Wszyst kim przed szko la kom,
uczniom, na uczy cie lom, pla ców -
kom dzię ku je my za udział w kon -
kur sie i wspól ną tro skę o śro do wi -
sko, Jed no cze śnie za pra sza my
do udzia łu w na stęp nej edy cji już
po wa ka cjach! red

So sno wiec ki Li der Eko lo gii – zna my wy ni ki!
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60-lecie pożycia małżeńskiego
obchodzili Państwo:

Elżbieta i Stanisław Chrząszcz
Adela i Władysław Czapla
Krystyna i Adam Chwastek
Krystyna i Władysław Górscy
Teresa i Feliks  Gucwa
Emilia i Jan Kargol
Alina i Jan Jaszczykowscy
Teresa i Krystyn Janiec
Teresa i Kazimierz Kowalik
Irena i Józef  Łangiewka
Jadwiga i Jerzy Łuczkiewicz
Władysława i Roman  Mitręga
Zofia i Tadeusz Zobek
Daniela i Stanisław Szwarc
Maria i Wacław Stoksik
Urszula i Henryk  Murawscy
Adelajda i Zdzisław Skorek

50-lecie pożycia małżeńskiego
obchodzili Państwo:

Jadwiga i Bolesław Bogusz
Zofia i Aleksander Bialuk
Henryka i Edward Hołuj
Mieczysława i Marian Gorczyca
Wanda i Ryszard Glinka
Janina i Bogusław Jelonek
Grażyna i Józef Jaros
Zofia i Ryszard  Kalinowscy
Anna i Stanisław Krochmal
Anna i Antoni Komur
Wanda i Daniel Kuc
Urszula i Mieczysław Koniuszowie
Halina i Bogdan Łatka
Elżbieta i Marian Myszkowscy
Mirosława i Janusz Ryniewicz
Jolanta Salata 
Barbara  Stypułkowska-Dunajewska
Kazimierz Dunajewski

50-lecie pożycia małżeńskiego
obchodzili Państwo:

Otylia i Wiesław Przybysz
Aleksandra i Mieczysław Rabenda
Janina i Bogusław  Struzik
Anna i Grzegorz Staśkiewicz
Mirosława i Stanisław  Socha
Maria i Edward Szawica
Janina i Waldemar  Ślęzak
Aleksandra i Artur Tkaczyk
Helena i Stanisław Wiatrowscy
Teresa i Mieczysław  Walczak
Zofia i Stefan Zegan
Hanna i Wojciech Kołcz
Halina i Kazimierz Panek
Janina i Aleksander Podleśni
Barbara Fik 
Henryka i Kazimierz Dąbrowscy

Świętowali jubileusz pożycia małżeńskiego 
10 maja w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystościach wzięli udział: Anna Jedynak, zastępca prezydenta miasta Sosnowca i Zbigniew
Byszewski, zastępca prezydenta miasta Sosnowca.
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Z KURIEREM PO ZAGŁĘBIU

Pustynia Błędowska

Po ło żo na jest na wschod nich
kre sach Dą bro wy Gór ni czej
(13,6 proc.) oraz na te re nie gmi -
ny Klu cze (86,4 proc. po -
wierzch ni). Jej ob szar wy no si
ok. 2000 hek ta rów. Dla uprosz -
cze nia mo że my te ren ten za -
mknąć trój ką tem, któ re go wierz -
choł ki sta no wią miej sco wo ści
Błę dów, Che chło i Klu cze. Przez
śro dek pu sty ni, ze wscho du
na za chód, prze pły wa Bia ła
Prze msza, któ ra two rząc wzdłuż
ko ry ta zie lo ną en kla wę, dzie li
pu sty nię na dwie czę ści. Do stęp
do czę ści pół noc nej jest ogra ni -
czo ny ze wzglę du na funk cjo nu -
ją cy tu taj woj sko wy po li gon.
W czę ści po łu dnio wej w 1995
ro ku utwo rzo no uży tek eko lo -
gicz ny. Pu sty nia chro nio na jest
rów nież ja ko skła do wa Par ku
Kra jo bra zo we go Or lich Gniazd
(od 1982 ro ku) oraz ja ko Spe -
cjal ny Ob szar Ochro ny Sie dlisk
Eu ro pej skiej Sie ci Eko lo gicz nej
Na tu ra 2000 (od 2004 ro ku).

W nie co szer szym ro zu mie niu
wy róż nia się rów nież tzw. Du żą
Pu sty nię Błę dow ską. W jej skład
do dat ko wo za li cza ne są ob sza ry
się ga ją ce aż do Ol ku sza, Bu kow -
na, Sier szy, Szcza ko wej oraz na -
szych so sno wiec kich Ma czek. Te -
ren ten zna ny jest za rów no z licz -
nych ko palń od kryw ko wych pia -
sku oraz buj nych bo rów i la sów.

Po wsta nie Pu sty ni Błę dow -
skiej łą czo ne jest z nisz czy ciel -
skim dzia ła niem mo cy nie czy -
stych. Otóż już od czasów wcze -
sne go śre dnio wie cza gwar ko wie
ol ku scy bar dzo spraw nie i sku -
tecz nie pe ne tro wa li pod ziem ne
cze lu ści w ce lu po zy ski wa nia oło -
wiu i sre bra. Ro bi li przy tym nie -
sa mo wi ty ha łas, któ ry de ner wo -
wał sta łych lo ka to rów pie kiel nej
ot chła ni. Dia błom nie po do bał się
rów nież sam fakt pod kra da nia ich
bo gactw w po sta ci wspo mnia -
nych rud me ta li. W koń cu miar ka
się prze bra ła. W gro nie naj in te li -
gent niej szych i naj bar dziej prze -
bie głych re pre zen tan tów czar cie -
go po mio tu ura dzo no spo sób
na po zby cie się nie pro szo nych
go ści. Po sta no wio no za sy pać ko -
pal nie wraz z pra cu ją cy mi weń
gór ni ka mi. „Mis sion: Im pos si -
ble” po wie rzo no wy róż nia ją ce mu
się wy jąt ko wą tę ży zną fi zycz ną
su per dia bło wi. Osob nik ten, za -
opa trzyw szy się uprzed nio w od -
po wied nich ga ba ry tów wo rek,
wy ru szył w kie run ku Bał ty ku.
Tu taj na nad mor skiej pla ży na sy -
pał pia sku ty le, ile się da ło, a na -
wet ciut wię cej. Na stęp nie, nie co
prze ła do wa ny i odro bi nę zmę czo -
ny, dro gą po wietrz ną udał się
w kie run ku Ol ku sza. Jed nak, gdy
wy słan nik pie kieł ob ni żał swój
lot, nie opatrz nie (lub opatrz nie)

za ha czył o wie żę ko ścio ła w Klu -
czach... Ko li zja spo wo do wa ła
roz dar cie wor ka i roz sy pa nie ła -
dun ku. 

Z per spek ty wy wie ków trud -
no oce nić, czy to wa ga to wa ru czy
stan psy cho fi zycz ny pro wa dzą ce -
go do pro wa dzi ły do ka ta stro fy.
Kro ni ki mil czą rów nież na te mat
za kre su znisz czeń ko ściel nej wie -
ży. Nie wia do mo rów nież, ja ki
był dal szy los dia bła par ta cza,
któ ry nie dość, że nie zdo łał
znisz czyć ko pal ni, to jesz cze za -
fun do wał nam nie la da atrak cję
tu ry stycz ną.

Je że li jed nak z ja kichś po wo -
dów nie da my wia ry po wyż szej
opo wia st ce, to po zo sta nie nam je -
dy nie su che, na uko we wy tłu ma -
cze nie po wsta nia „Pol skiej Sa ha -
ry”. Zda niem spe cja li stów oko ło
2 milionów lat te mu na in te re su ją -
cym nas ob sza rze lo do wiec po zo -
sta wił po tęż ne osa dy pia sków
i żwi rów. Stop nio wo, wraz z ocie -
ple niem kli ma tu (ok. 10 tys. lat te -
mu), na ja ło wych te re nach za czę ła
po ja wiać się pierw sza mi zer na ro -
ślin ność. Z cza sem te ren po krył
się do rod nym bo rem. W XIII wie -
ku na ho ry zon cie zda rzeń po ja wił
się czło wiek wraz ze swą de struk -
cyj ną dzia łal no ścią. Otóż na si an -
te na ci z oko lic Ol ku sza i Sław ko -
wa, zgod nie z tre ścią le gen dy, po -
czę li na mięt nie ko pać w zie mi

dziu ry, z któ rych z upodo ba niem
wy do by wa li praw dzi we skar by
w po sta ci wspo mnia nych cen nych
rud. Szy by, sztol nie i chod ni ki sta -
wa ły się co raz głęb sze i wy ma ga ły
wzmoc nie nia w po sta ci sza lun -
ków. Ide al nym ma te ria łem oka za -
ło się drew no, któ re go w oko li cy
(na ra zie) by ło pod do stat kiem.
Rów nież prze rób ka wy do by tych
ko pa lin wy ma ga ła za sto so wa nia
drew na ja ko opa łu, któ re go (na ra -
zie) by ło pod do stat kiem. Tak oto
do szło do ist ne go ogo ło ce nia zie -
mi z wszyst kie go, co wy ra sta ło
po nad źdźbła traw. Przez pe wien
okres po rę by by ły wy ko rzy sty wa -
ne ja ko pa stwi ska. Z cza sem i one
zmar nia ły, a ero zja zro bi ła swo -
je – gle ba zni kła zu peł nie, a w jej
miej sce po ja wił się od wiecz ny
pia sek. Miej sca mi je go miąż szość

(gru bość) się ga ok. 80 me trów.
Pod da wa ny dzia ła niu wia tru two -
rzy ma low ni cze wy dmy, zmie nia
mi kro kli mat, wpły wa na fau nę
i flo rę, od mie nia ży cie tu byl ców.
Ta ki pu styn ny stan rze czy trwał
do koń ca lat 50. XX wie ku, kie dy
to wła dze wpa dły na po mysł za le -
sie nia nie przy dat ne go dla go spo -
dar ki, „mar nu ją ce go się” te re nu.
Za ich spra wą na pu sty ni po ja wił
się wów czas bar dzo eks pan syw ny
ga tu nek – wierz ba ka spij ska,
a tak że na sza ro dzi ma so sna zwy -
czaj na i brzo za bro daw ko wa ta.
Drze wa te do sko na le po ra dzi ły so -
bie z trud ny mi wa run ka mi by to -
wy mi i szyb ko za czę ły do mi no -
wać w kra jo bra zie. Pu sty nia stop -
nio wo prze sta wa ła być pu sty nią.
Zja wi sko fa ta mor ga ny ob ser wo -
wa ne jesz cze w la tach 50. za nik -

nę ło zu peł nie. Nie by ło in ne go
roz wią za nia, jak wpro wa dze nie
ochro ny czyn nej. W ra mach pro -
jek tu „Czyn na ochro na kom plek -
su prio ry te to wych sie dlisk na pia -
sko wych w ob sza rze Na tu ra 2000
na Pu sty ni Błę dow skiej”, w la -
tach 2011-2014 usu nię to drze wa
i krze wy. W ten oto spo sób hi sto -
ria za to czy ła ko ło... Czło wiek,
któ ry do pro wa dził do po wsta nia
pust ko wia, po pew nym cza sie
przy czy nił się do je go za le sie nia
po to, by po now nie, du żym na kła -
dem sił i środ ków spo wo do wać
ko lej ne „spu sto sze nie”. Ja kież to
nie do sko na le ludz kie i za ra zem
prze bie gle dia bel skie.

Tekst i zdję cia: Ar tur Pta siń ski
Centrum Informacji Miejskiej, tel. 32 265 60 04.

Na terenie pustyni znajdziemy ponad 350 gatunków roślin naczyniowych, w tym 19 gatunków roślin
naczyniowych objętych ochroną. Wśród zwierząt występujących na tym obszarze należy wymienić dzika, sarnę,
zająca, lisa, zaskrońca, padalca, ropuchę szarą i zieloną oraz cztery gatunki żab. Pośród owadów na szczególną
uwagę zasługuje doskonale znany miłośnikom „Doliny Muminków” drapieżny mrówkolew. Larwa tego owada
do polowania na mrówki wykorzystuje budowane przez siebie piaskowe lejki. Osobliwością jest również żyjący
na pędach czerwca trwałego niepozorny czerwony robaczek – czerwiec polski. Owad ten co najmniej
od XV stulecia był wykorzystywany jako źródło czerwonego barwnika. Polska była istnym zagłębiem
eksportującym ten specjał do wielu krajów Europy.

Pustynia Błędowska – zdjęcie zrobiono z punktu widokowego na Górze Dąbrówce.
Na pierwszym planie widoczne pozostałości bunkra obserwacyjnego z okresu II wojny
światowej. 

Pustynia widziana z Góry Czubatki w Kluczach. Gdzieś tutaj w 1965 roku kręcono zdjęcia
do filmu „Faraon” Jerzego Kawalerowicza.

Południowa połać „Polskiej Sahary” w okolicach punktu widokowego „Róża Wiatrów”.
Do literatury termin „Pustynia Błędowska” wprowadził Wacław Nałkowski – geograf,
pedagog, publicysta i społecznik. Miało to miejsce w latach 80. XIX wieku. 

Pustynia od czasów I wojny światowej była wykorzystywana jako poligon wojskowy. To
właśnie pośród jej piasków szkolili się żołnierze Legionów Polskich przed słynną bitwą
pod Krzywopłotami. W okresie międzywojennym ćwiczyły tutaj załogi 2. Pułku Lotniczego
z Krakowa, 1. Pułku Lotniczego z Warszawy oraz oddziały wchodzące w skład Armii Kraków.
Podczas niemieckiej okupacji na pustyni utworzono poligon doświadczalny Luftwaffe.
Po wojnie manewry odbywali żołnierze z tzw. „czerwonych beretów” – 6. Pomorska Dywizja
Powietrznodesantowa z Krakowa. Obecnie żołnierze tej formacji (6. Brygada
Powietrznodesantowa) nadal korzystają z jedynego w swoim rodzaju piaszczystego poligonu. 
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Sosnowiecka szabla w natarciu
Medal mistrzostw Europy, dominacja w mistrzostwach Polski, sukcesy młodzieży

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Dla Marty Pu dy brą zo wy me dal Mi strzostw
Eu ro py, któ re od by ły się w No wym Sa dzie, to
ży cio wy suk ces. – Już w eli mi na cjach Mar ta
za pre zen to wa ła się bar dzo do brze. Wy gra ła
pięć z sze ściu po je dyn ków. Po ko na ła m.in.
dwu krot ną wi ce mi strzy nię olim pij ską i zło tą
medalistkę mi strzostw świa ta Zo fię Wie li ką
z Ro sji – re la cjo no wał An drzej Bil, pre zes
TMS Za głę bie.

Fa zę pu cha ro wą Mar ta roz po czę ła od 1/16
fi na łu. – W pierw szym po je dyn ku po ko na ła
Hisz pan kę La ię Vi lę 15:9, w ko lej nej run dzie
zwy cię ży ła Fran cuz kę Ca ro li ne Qu ero -
li 15:12, a w ćwierć fi na le ubie gło rocz ną wi -
ce mi strzy nię świa ta Gre czyn kę The odo rę
Gko un to urę 15:12. W pół fi na le nie spro sta ła
póź niej szej trium fa tor ce Zo fii Wie li kiej z Ro -
sji, ule ga jąc jej  6:15 – prze ka zał Krzysz tof
Wą tor, klu bo wy szko le nio wiec na szej za wod -
nicz ki. Na 19 miej scu zma ga nia za koń czy -
ła An ge li ka Wą tor, za wod nicz ka Za głę biow -
skie go Klu bu Szer mier cze go So sno -
wiec. – Serb ski No wy Sad jest szczę śli wym
mia stem dla Mar ty. Je de na ście lat te mu pod -
czas mi strzostw Eu ro py ka de tów zdo by ła
swoje pierw sze me da le w im pre zach mi -
strzow skich. Wów czas w tur nie ju in dy wi du -

al nym zdo by ła rów nież brąz, a w tur nie ju dru -
ży no wym zło ty me dal – do dał Wą tor.

Kil ka dni wcze śniej cie szy li śmy się z czte -
rech me da li dla so sno wiec kiej sza bli wy wal -
czo nych pod czas ro ze gra nych w War sza wie
mi strzostw Pol ski. Dwu krot nie na po dium sta -
nę ła Zu zan na Cie ślar. Za wod nicz ka Za głę -
biow skie go Klu bu Szer mier cze go wy wal czy -
ła sre bro w tur nie ju in dy wi du al nym oraz zło -
to wraz z ko le żan ka mi w tur nie ju dru ży no -
wym. Po me da le się gnę li tak że Mar ta Pu da
(TMS Za głę bie) oraz Mar cin Ko niusz (For tis
So sno wiec).

Zu zan na Cie ślar spra wi ła spo rą nie spo -
dzian kę w tur nie ju, któ ry ob fi to wał w nie ocze -
ki wa ne zwro ty ak cji. Po eli mi na cjach w gro -
nie 32 za wod ni czek, któ re bi ły się o zło to, zna -
la zło się aż 9 za wod ni czek miej sco we go AZS
AWF  War sza wa. W ten spo sób już w 1/8 fi na -
łu od pa dły Mar ty na Ko mi sar czyk czy Alek -
san dra So cha -Shel ton. Do fi na łu nie do tar ła
tak że Mar ta Pu da, ubie gło rocz na mi strzy ni
kra ju. W pół fi na le mu sia ła uznać wyż szość
Zu zan ny Cie ślar, któ ra wcze śniej po ko na ła m.
in. klu bo wą ko le żan kę, An ge li kę Wą tor. W po -
je dyn ku o zło to Cie ślar zmie rzy ła się z Mał go -
rza tą Ko za czuk (AZS AWF War sza wa). Fi nał
miał nie zwy kle dra ma tycz ny prze bieg. Cie -
ślar, któ ra wciąż jesz cze jest w wie ku ju nio ra,

nie prze stra szy ła się bar dziej uty tu ło wa nej ry -
wal ki. Po czer wo nej kart ce dla Ko za czuk, Cie -
ślar pro wa dzi ła już 13:10, po tem by ło 14:14,
ale osta tecz ny cios za da ła bar dziej do świad -
czo na ry wal ka. – Czu łam, że to mo że być mój
dzień, ale że bę dzie aż tak do brze, to się nie
spo dzie wa łam. Na pew ne po zo sta je te raz tro -
chę nie do syt, bo pa trząc na finał, do zło ta bra -
kło na praw dę nie wie le, ale z dru giej stro ny wi -
dać, ile jesz cze pra cy przede mną. Ry wal ka
za cho wa ła zim ną krew, wy szło jej ogrom ne
do świad cze nie – re la cjo no wa ła już na „chłod -
no” srebr na me da list ka MP. Na ósmym miej -
scu ry wa li za cję ukoń czy ła An ge li ka Wą tor
(ZKSz So sno wiec).

W tur nie ju in dy wi du al nym męż czyzn ho -
nor so sno wiec kiej sza bli obro nił Mar cin Ko -
niusz, któ ry ja ko je dy ny z gro na na szych sza -
bli stów awan so wał do czo ło wej „ósem ki”. Za -
wod nik For tis So sno wiec zma ga nia za koń czył
na pół fi na le, w któ rym uległ 10:15 póź niej sze -
mu zdo byw cy ty tu łu mi strza Pol ski, Mi ko ła jo -
wi Grze gor ko wi. Tym sa mym Ko niusz się gnął
po brą zo wy me dal.

Po dwóch brą zo wych me da lach i jed nym
srebr nym przy szedł czas na zło to. Wy wal czy -
ła je żeń ska eki pa ZKSz w skła dzie: Zu zan -
na Cie ślar, Ka ro li na Cie ślar, An ge li ka Wą tor
i Ka ro li na Wal czak. So sno wi czan ki po ko na ły
w fi na le AZS AWF War sza wa 45: 42. Bli sko
me da lu w mę skiej ry wa li za cji dru żyn by ła eki -
pa For tis So sno wiec. Nie ste ty, w po je dyn ku
o brą zo wy me dal bra cie Ko niusz: Mar cin,
Bar tosz i Piotr oraz Pa weł Kwiat kow ski, mu -
sie li uznać wyż szość eki py AZS AWF Ka to -
wi ce.

Spo ro ra do ści da ły nam tak że mło de sza -
blist ki TMS Za głę bie, któ re nie by ły zbyt go -
ścin ne dla ry wa lek pod czas zor ga ni zo wa nych
w So snow cu mi strzostw Pol ski mło dzi ków.
Eki pa pro wa dzo na przez Da mia na i Mar tę
Sku bi szew skich za ję ła ca łe po dium pod czas
zma gań in dy wi du al nych oraz się gnę ła po zło -
to w ry wa li za cji dru żyn. W fi na le tur nie ju Zu -
zan na Len kie wicz po ko na ła klu bo wą ko le żan -
kę Zu zan nę Po ra dę 12:10. Brą zo we krąż ki
przy pa dły w udzia le Pau li nie Po ra dzie i Emi lii
Ha bryn. W ry wa li za cji dru ży no wej wy mie -
nio ny kwar tet nie dał szans ry wal kom, zwy cię -
ża jąc w fi na le in ny te am z So snow ca, eki pę
Za głę biow skie go Klu bu Szer mier cze -
go 36:25. ZKSz wy stą pił w skła dzie: Ame lia
Sa ła ta, Ga brie la Wój cik, Ka li na Kor del.

Sie dem me da li wy wal czy li re pre -
zen tan ci Bu dow la nych pod czas
mi strzostw Eu ro py se nio rów
w ju -jit su, któ re od by ły się w Gli -
wi cach. Naj wię cej po wo dów
do ra do ści mia ła Ju sty na Sit ko,
któ ra zdo by ła dwa zło te krąż ki,
zo sta jąc po dwój ną mi strzy nią Eu -
ro py w fi gh ting i ne wa za.

W su mie re pre zen ta cja Pol ski
zdo by ła 18 me da li w ry wa li za cji
in dy wi du al nej, z cze go aż sie dem

to dzie ło na szych za wod ni ków.
W kla sy fi ka cji dru ży no wej Pol -
ska wy wal czy ła srebr ny me dal.

Po za Sit ko na po dium sta nę li:
Mar ty na Bie roń ska (zło to i sre -
bro), Mag da le na Giec (zło to),
Mar ta Wa lo tek (brąz) oraz Ra fał
Riss (brąz). Na siód mym miej scu
za wo dy ukoń czy li Piotr Ko ko sza,
To masz Do brzyń ski oraz Wik to -
ria Lis, a dzie wią ty był Grze gorz
Gros. KP

Marta Puda, brązowa medalistka Mistrzostw Europy wraz z klubowym trenerem,
Krzysztofem Wątorem. 
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To były niezwykle udane tygodnie dla sosnowieckiej szabli. Marta Puda (TMS Zagłębie) sięgnęła po brązowy
medal podczas Mistrzostw Europy, zawodniczki Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego wywalczyły  historyczny
triumf w rywalizacji drużynowej podczas Mistrzostw Polski, a młodziczki TMS Zagłębie zdominowały
rywalizację podczas Mistrzostw Polski, które odbyły się w Sosnowcu.

Szczę śli wa sió dem ka Bu dow la nych

Ekipa Budowlanych zdobyła w sumie siedem medali. 

Od 1 lip ca 2018 ro ku spół ka ak cyj -
na Za głę bie So sno wiec przy ję ła
pod swo je skrzy dła ho ke istów Za -
głę bia. Tym sa mym od ra dza się
idea Za głę bia ja ko klu bu wie lo sek -
cyj ne go. Na ra zie w je go skład
wcho dzą pił ka rze i ho ke iści, ale to
być mo że nie ko niec…

Idea sil ne go, wie lo sek cyj ne go
klu bu doj rze wa ła już od daw -
na w gło wie Ar ka diu sza Chę ciń -
skie go, pre zy den ta So snow ca, któ -
re mu ma rzy się po wrót do tra dy cji
„Wiel kie go Za głę bia”.  – Roz sze -
rza my dzia łal ność o ko lej ny klub.
Tym ra zem bę dą to ho ke iści. To
ko lej na sek cja, któ ra po trze bu je na -
sze go wspar cia. Bu du je my no we
obiek ty spor to we i chce my, że by
sta ły się no wym do mem klu bu,
któ ry ma ol brzy mie suk ce sy i tra -
dy cje. Klu bu, któ ry w mi nio nym
se zo nie był o krok od awan -
su – mó wi pre zy dent So snow ca.

Pre ze sem wie lo sek cyj ne go Za -
głę bia bę dzie Mar cin Ja ro szew ski,
na to miast Da riusz Ki siel zo stał dy -
rek to rem sek cji ho ke jo wej.

– Bę dzie to dru ży na opar ta
na na szych chło pa kach. W spo rcie
ni cze go nie moż na być pew nym,

ale wie rzę, że wprzy szłym ro ku bę -
dzie my cie szyć się zawan su donaj -
wyż szej kla sy roz gryw ko wej – pod -
kre śla pre zy dent Chę ciń ski.

– Idea włą cze nia ho ke ja
do spół ki nie jest no wa. Wcze śniej
nie by ło jed nak wa run ków, że by
roz sze rzyć dzia łal ność. Ja sno
trze ba tak że pod kre ślić, że na wet
gdy by pił ka rze nie awan so wa li
do eks tra kla sy, to sek cja ho ke jo wa
i tak by po wsta ła. Roz mo wy pro -
wa dzo ne by ły du żo wcze śniej.
Spół ka wy pra co wa ła środ ki, któ -
re przy wspar ciu wła ści cie la po -
zwo lą na to, że by ho ke jo wa sek cja
nie mu sia ła mar twić się o przy -
szłość i funk cjo no wa ła na wy so -
kim po zio mie. Przy świe ca nam
idea dru ży ny pod ha słem „Sa mi
swoi”  – mó wi pre zes Za głę bia,
Mar cin Ja ro szew ski.

Do dru ży ny wra ca ją wy cho -
wan ko wie, wy bit ni re pre zen tan ci
Pol ski – Da mian Sła boń, Ra fał Ra -
dzi szew ski, To masz Ko złow ski,
Łu kasz Pod sia dło. Je śli nie wy da -
rzy się nic nad zwy czaj ne go, wró ci
tak że Vla di mir Lu ka.

Za wy ni ki od po wia dał bę dzie
Mar cin Ko złow ski. KP

„Sami swoi”, czyli hokeiści Zagłębia także
pod skrzydłami miasta

arc Budow
lani Sosnow

iec

23 lip ca pił ka rze Za głę bia po po -
nad dzie się cio let niej prze rwie po -
now nie za gra ją w eks tra kla sie.
W I ko lej ce roz gry wek se zo -
nu 2018/2019 so sno wi cza nie
zmie rzą się naSta dio nie Lu do wym
z Pia stem Gli wi ce. Po czą tek me -
czu w po nie dzia łek o godz. 18.00.

W ka drze so sno wi czan nie
na stą pi ło zbyt wie le zmian. Zgod -
nie z za po wie dzia mi władz klu bu
po wy wal cze niu awan su pił ka rze,
któ rzy przy wró ci li Za głę biu eks -
tra kla sę, do sta ną swo ją szan sę
na naj wyż szym szcze blu roz gry -
wek. Co nie zmie nia fak tu, że no -
wi gra cze na Sta dio nie Lu do wym
tak że się po ja wi li. Kon tak ty pod -
pi sa li Ju nior To ru na ri gha oraz
De jan Vo kic. Pierw szy to na past -

nik. Po cho dzi z Ni ge rii, ale ma
tak że nie miec ki pasz port. Z ko lei
Vo kić to Sło we niec wy stę pu ją cy
w li nii po mo cy. Po nad to Za głę bie
wy ku pi ło z Le gii gra ją ce go w po -
przed nim se zo nie w na szym klu -
bie Ra fa ła Ma kow skie go oraz
prze dłu ży ło wy po ży cze nie ze sto -
łecz ne go klu bu Va ma ry Sa no go.
Nie wy klu czo ne, że w klu bie po ja -
wi się jesz cze środ ko wy obroń ca
i de fen syw ny po moc nik. – Chce -
my się utrzy mać w eks tra kla sie.
To jest nasz prio ry tet. Moż na mó -
wić wie le słów, ale to jest bar dzo
trud ne za da nie. To ogrom ny prze -
skok z I li gi do eks tra kla sy i wszy -
scy zda je my so bie z te go spra wę.
Cho dzi nie tyl ko o prze skok or ga -
ni za cyj ny, ale tak że i pił kar ski.

Stąd też to głów ne za da nie, czy li
utrzy ma nie się w eks tra kla sie.
Ma my swój cha rak ter, chce my
być czar nym ko niem roz gry -
wek... – mó wi tre ner so sno wi czan
Da riusz Du dek.

Ca ły czas trwa sprze daż bi le -
tów i kar ne tów na run dę je sien ną.
Kar net obej mu je me cze li go we
oraz roz gry wek Pu cha ru Pol ski.
Bi le ty i kar ne ty moż na za ku pić
w re stau ra cji 3Ko lo ry (So sno -
wiec, ul. Kre so wa 1, Dom Spor -
tow ca 1 pię tro) od po nie dział ku
do piąt ku w godz. od 10.00
do 17.00, a tak że w so bo ty
od 11.00 do 15.00 oraz w ofi cjal -
nym skle pie ki bi ca Fan Sto re (So -
sno wiec, ul. 3 Ma ja 11) od po nie -
dział ku do piąt ku w godz.

od 10.00 do 17.00, w so bo ty
od 11.00 do 14.00. 

Ce ny kar ne tów w za leż no ści
od ro dza ju try bu ny to 150 zł (try -
bu na od kry ta) i 400 zł (try bu -
na kry ta). 110 zł to ce na kar ne tu
ulgo we go dla ko biet, dzie ci do 12
lat oraz se nio rów po wy żej 65 ro -
ku ży cia. Ist nie je tak że moż li wość
za ku pu kar ne tów VIP w ce -
nie 1000 i 1400 zł.

Bi le ty w przed sprze da ży
kosz to wać bę dą: try bu na kry -
ta – 35 zł, try bu na od kry ta – 15 zł, 

ulgo wy (na try bu nę kry tą i od -
kry tą) – 10 zł, mło dzie żo wy
(na kry tą) – 20 zł (dla mło dzie ży
mię dzy 13 a 16 ro kiem ży cia). Bi -
le ty ro dzin ne: oso ba do ro sła nor -
mal na ce na, pierw sze dziec ko ce -

na ulgo wa, każ de ko lej ne zło tów -
kę (mak sy mal nie 9 dzie ci na jed -
ną oso bę do ro słą. Przy bi le cie ro -

dzin nym dziec ko li czo ne
do lat 12). W dniu me czu bi le ty
bę dą droż sze od 5 do 10 zł. KP

w
w

w.zaglebie.eu

Z Pia stem na po czą tek

Junior Torunarigha do Sosnowca trafił z niemieckiej
Alemannii Aache.
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Poziomo: 1 – głośne zawołanie, 5 – puszka rogowa 

u parzystokopytnych, 8 – żołnierskie skarpety, 9 – zielony

kalafior, 10 – mała grupa zwierząt, 11 – plakat, 12 – wykład,

prelekcja (lub licznika), 14 – pospolicie o marihuanie, 

16 – wlazł na płotek, 17 – obłok na niebie, 19 – zaliczka, 

21 – wawelski lub inny bajkowy potwór, 22 – w przysłowiu

przyszła do woza, 25 – kobieta z rodziny, 28 – ciało

niebieskie z warkoczem, 29 – mijanie czasu, 30 – i cytryna,

i limonka, 32 – łukowate sklepienie na filarach, 34 – zbytnia

pewność siebie, 35 – stolica Algierii, 36 – wynalazł żarówkę,

37 – piłkarze z Mediolanu, 38 – domek w ogrodzie, 

39 – licytacja.

Pionowo: 1 – adresat paczki, 2 – kategoryczne zabronienie,

3 – zastępowała dzwonek u drzwi, 4 – Picasso lub Braque, 

5 – pozostałość, 6 – naczynie z goryczą, 7 – niejeden przy

pięknej kobiecie, 13 – ser pleśniowy, 15 – państwo w ze

stolicą w Caracas, 18 – bohater filmu „Szczęki”, 20 – napój

mleczny, 23 – luba, 24 – świeci w nocy, 26 – ojczyzna

Mozarta, 27 – cechuje tępaka, 28 – lokum wynajmowane

na wakacje, 31 – stan upadku, 33 – pierwszy z palców.

Rozwiązanie krzyżówki nr 6 /2018, OLGA RUDNICKA – ZBYT PIĘKNE 
Na gro dy otrzy mu ją: Stanisława Ch. z Sosnowca,  Agnieszka K. z Katowic,  Natalia A. z Sosnowca.
UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie z podaniem imienia i numeru telefonu. 

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  7/2018

✂

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

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

Wysłanie hasła na adres redakcji, które stanowi
rozwiązanie krzyżówki, jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych, związanych
z organizowanym konkursem. Szczegółowe informacje
znajdują się na stronie internetowej gazety w zakładce
„Krzyżówka”. Ze zwycięzcami będziemy się kontaktować
telefonicznie. 

Nagrody ufundowało Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

Hi sto ria przy jaź ni czte rech ko biet pod go rą cym nie bem To ska nii
Ko lej na pro po zy cja au tor ki be st sel le ro wej po wie ści „Pod słoń cem To -

ska nii” – peł na cie pła, wzru szeń, prze pysz nych opi sów miejsc, po traw
i przy jaź ni. Fran ces May es z cha rak te ry stycz ną dla sie bie czu ło ścią tka
hi sto rię czte rech ko biet, któ re – wcze śniej so bie ob ce – bu du ją sil ną więź,
od kry wa jąc ra zem pięk no Włoch. Przed upły wem naj bar dziej wy jąt ko -
we go ro ku w ży ciu każ dej z nich, wszyst ko ule gnie zmia nie. Na za wsze.

Ob ser wu jąc z ta ra su trzy Ame ry kan ki, któ re wno szą ba ga że do ka -
mien nej wil li po ło żo nej ni żej na zbo czu wzgó rza, ich ro dacz ka za da je

so bie py ta nia: kim są i co je spro wa dza
do te go to skań skie go mia stecz ka da le ko
od do mu? Czy od naj dą to, cze go tu szu -
ka ją?

„Ko bie ty w bla sku słoń ca” jest jed ną
z tych ksią żek, któ re się sma ku je po wo -
li – zo sta wia otwar te na sto li ku, by czy tać
te sa me ustę py kil ka ra zy.
Da ta wy da nia: 3 lip ca 2018 r. 

Frances Mayes

Kobiety w blasku słońca (Wyd. Prószyński i S-ka)

Peł na emo cji opo wieść, któ ra zła mie nie jed no ser ce i sklei je na no wo 
Każ dy ma swój czas pró by. Py ta nie tyl ko, jak z nie go wyj dzie my…

Moc niej si czy słab si? Ra zem czy osob no? Bę dzie my da lej bu do wać,
czy zo sta wi my zglisz cza? Cze go do wie my się wte dy o so bie?

Jo an na i Wik tor pró bu ją z dwóch nie szczęść stwo rzyć wspól ne
szczę ście. Nie jest to ła twe, gdyż obo je nio są ba gaż trud nych do świad -
czeń. Ona prze cho dzi przez roz wo do we pie kło, on nie mo że do koń ca
upo rać się z prze szło ścią. To masz, mąż Jo an ny, ma ni pu lu je, oszu ku je,
pro wa dzi nie uczci wą wal kę w są dzie. Jo an na nie tyl ko mu si sta wić te -
mu czo ło, ale przede wszyst kim chro nić dziec ko. Jej nie ła twy zwią zek

z Wik to rem przej dzie nie jed ną pró bę.
Zwłasz cza gdy na dro dze do szczę ścia
sta nie wy traw ny gracz, któ ry nie cof nie
się przed ni czym, aby osią gnąć cel – Da -
niel. 

Do cze go zdol na jest ko bie ta, któ ra ko -
cha męż czy znę? Co zro bi męż czy zna
z mi ło ści do ko bie ty? Jak przej dą swój
czas pró by?

Da ta wy da nia: 12 czerw ca 2018 r. 

Wioletta Sawicka

Czas próby (Wyd. Prószyński i S-ka)

Czy pol scy osad ni cy zbu du ją swój Eden? 
Po le sie – po ło wa sza lo nych lat 20. XX wie ku. Pol ska od ra dza się

w za wrot nym tem pie. Trze ba za go spo da ro wać roz le głe te re ny na Kre -
sach, od zy ska ne po I woj nie świa to wej. Gru pa pol skich osad ni ków
przy by łych z Kie lec czy zny od sze ściu lat w no wym miej scu bu du je
swój Eden. W stwo rzo nej od pod staw pol skiej ko lo nii sta ją ko lej ne do -
my, mło dzi za kła da ją ro dzi ny, ro dzą się dzie ci, zie mia z ro ku na rok da -
je lep sze plo ny. Za ni mi trud ne, chu de la ta, w per spek ty wie do bre, god -
ne ży cie. Wo kół ty giel na ro dów, re li gii, wie rzeń, róż no rod ność tra dy cji

i świa do mo ści. Nie ła two zjed no czyć lu -
dzi pod wspól nym sztan da rem. Po trze ba
cza su, że by wszyst kich ze so bą po go dzić. 

Wresz cie wy ła nia się świa teł ko w tu ne -
lu, jest na dzie ja, że to już sta bil ność, a nie
ko lej ny etap tu łacz ki. Co dzien ne ży cie
spla ta się z hi sto rią, da jąc złud ne wra że -
nie cią gło ści i bez pie czeń stwa… 

Da ta wy da nia: 19 czerw ca 2018 r. 

Krystyna Januszewska

Kołysanka (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

Kulturalne czwartki w kinie „Helios” 

NA DUŻYM EKRANIE W NAJBLIŻSZYM CZASIE ZOSTANĄ WYŚWIETLONE:

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

5 lipca: „Kobieta sukcesu”
12 lipca: „Pomiędzy słowami”
19 lipca: „Wieża. Jasny dzień”
26 lipca: „Listy do M.3”
2 sierpnia: „Serce miłości”

9 sierpnia „Sztuka kochania.
Historia Michaliny Wisłockiej”
16 sierpnia: „Pitbull. 
Ostatni pies”
23 sierpnia „Twarz”
30 sierpnia: „Kobiety mafii” 
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HO RO SKOP
BARAN (21.03. – 19.04.) – W tym
miesiącu nic nie może stanąć Ci na drodze,
by osiągnąć swój cel. Będziesz błyszczeć
we wszystkich dziedzinach życia. Pamiętaj
jednak, by zachować umiar. Po 15 lipca
będziesz bardziej sentymentalny, dlatego
też w finansach musisz zachować
ostrożność i koniecznie wygospodaruj
rezerwę. Zaszalejesz w późniejszym czasie.
Jest to dobry czas na zmiany.
BYK (20.04. – 22.05.) – W tym miesiącu
szykują się zmiany i nowy rozdział w życiu.
Masz szansę spotkać kogoś, w kim
zakochasz się bez pamięci. Będzie to czas
spotkań i rozmów do późnej nocy.
Możliwy też ślub i zmiana miejsca
zamieszkania. Możesz także zmienić pracę
lub stanowisko. Dzięki splotowi wydarzeń
uda Ci się zrealizować zamierzone plany. 
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Nie wahaj
się, by zacząć nowe życie i odciąć się
od dawnych przyzwyczajeń. Neptun Cię
wspiera. Masz w tym miesiącu dużo
wytrwałości do działania. Kilka
niedogodności na początku miesiąca nie
powinno Cię zatrzymać. Problemy szybko
znikną. Możesz osiągnąć wszystko, o czym
zamarzysz. Wszelkie problemy szybko
znikną. Mów prosto, czego pragniesz i nie
czuj się źle z tego powodu. Nie musisz też
nikomu się tłumaczyć ze swoich czynów. 
RAK (22.06. – 22.07.) – Dobry czas
na inwestycje, lecz zachowaj ostrożność.
Idziesz wytrwale do przodu. Działaj, by nie
zostać wypartym przez innych. Gwiazdy Ci
sprzyjają. Słuchaj jednak rad bliskiej Ci
osoby. W tym miesiącu będziesz czuł
wsparcie planet w każdej dziedzinie życia,
co wpłynie na osiągnięcie wielu korzyści,
nie tylko materialnych. To także dobry czas
na umocnienie więzi z rodziną
i przyjaciółmi. Bądź pewny siebie,
a odnajdziesz swoje miejsce. 
LEW (23.07. – 23.08.) – Możesz spotkać
w tym miesiącu nową miłość. Myśli
o małżeństwie i dzieciach sprawią Ci dużo
radości i będziesz chciał podjąć konkretne
działania. Musisz jednak zrozumieć,
do czego dążysz i czego tak naprawdę
chcesz od życia. Delektuj się słońcem
i naładuj ciało pozytywną energią. Ciesz się
życiem!
PANNA (24.08. – 22.09.) – Jeśli nic Cię
do tego nie zmusza, nie podejmuj nowych
wyzwań. Masz dobry instynkt i wiesz, kogo
można obdarzyć zaufaniem. Unikaj osób,
które mogą Ci zaszkodzić.
Na pierwszy plan w tym miesiącu wysuną
się spotkania towarzyskie. Przyszedł czas
na szczerą rozmowę z Twoim partnerem,
mimo to czeka Cię wiele niespodzianek
w tym miesiącu. 
WAGA (23.09. – 22.10.) – Nie obawiaj się
swoich lęków. Bądź szczery i mów bez
ogródek, co Cię niepokoi. W ten sposób
wzmocnisz więzi z innymi. Możesz podjąć
nowe kroki w życiu zawodowym. Nie
spiesz się i wszystko dobrze przemyśl. Nie
rzucaj się na byle okazję, pojawiającą się
na horyzoncie. Podejmij konkretne
działania w drugiej połowie miesiąca.
Zmiany wyjdą Ci na dobre. Masz dobrą
reputację i możesz mówić szczerze, co
myślisz. W miłości czas na podsumowania.
SKORPION (23.10. – 21.11.) – W lipcu
możesz zdziałać cuda. Wszystko jest
na wyciągnięcie ręki. Dobry czas na naukę,
budowanie czegoś nowego. Będziesz
bardziej towarzyski i skory do rozmów.
Zapomnij o uprzedzeniach i nieistotnych
sprawach. Rozkwitnie życie uczuciowe.
Staraj się wyrażać swoje emocje, a będziesz
lepiej zrozumiany. Staraj się unikać
wszelkich konfliktów w tym miesiącu.
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Patrz
na świat przez różowe okulary. Nie
przejmuj się porażkami. Bądź jednak
ostrożny i nie podejmuj zbyt szybkiego
działania. Rozsądnie wydawaj pieniądze,
gdyż możesz narazić się na problemy
finansowe. Osiągniesz równowagę w życiu
towarzyskim. Pod koniec miesiąca uważaj
na to, co mówisz. Przygotuj się dobrze
do negocjacji w ważnej dla Ciebie sprawie.
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) – Lipiec to
czas, by pogodzić się ze zmianami
w Twoim życiu. Czas na odbudowę lub
zalegalizowanie związku. Jest to dobry
czas na wzmocnienie relacji i całkowite
oddanie się miłości. Delektuj się
szczęściem i spokojem. Wyjedź
na upragnione wakacje. Czas na odnowę
sił i naładowanie akumulatorów. Przemyśl
dotychczasowe życie i wyciągnij wnioski.
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Twoje
pomysły od razu znajdują ujście
w działaniu. Szczęście Cię nie opuszcza.
Jeśli masz jakieś blokady, nie przejmuj się
nimi. Czas przyniesie pozytywne
rozwiązania. Warto poczekać. Zmiany,
do jakich dojdzie za sprawą innych osób,
działają na Twoją korzyść. Słuchaj swojej
intuicji, a osiągniesz lepsze rezultaty.
Unikaj konfliktów i idź na kompromis.
Staraj się osiągnąć stan równowagi.
RYBY (19.02. – 20.03.) – W tym miesiącu
odczujesz przypływ energii do dokonania
zmian w swoim życiu. Masz bardzo
rozwiniętą intuicję i dużo zdrowego
rozsądku. Dokładnie wiesz, jak masz
postępować. Masz zdrowy dystans
do tego, co dzieje się wokół Ciebie. Nie
zwracaj uwagi na potknięcia innych osób.
Potrafisz bezbłędnie czytać w myślach
innych i przewidzieć ich reakcje, co stawia
Cię na wygranej pozycji. Staraj się jednak
lepiej rozumieć innych, a zrobisz duży krok
do przodu.

reklama KINO
RE PER TU AR 
KI NA HE LIOS SO SNO WIEC
6-12.07.2018 r.

FILMOWE PORANKI: WYŁĄCZNIE W NIEDZIELĘ
„TOMEK I PRZYJACIELE: GODZ. 10: 30
LEGENDA O ZAGINIONYM SKARBIE”
KINO KONESERA:
„THELMA” WYŁĄCZNIE W PONIEDZIAŁEK
Dramat /Fantasy, Od lat: 15,
Dania/Francja, 2017, 116 min GODZ. 18: 30
KULTURA DOSTĘPNA: WYŁĄCZNIE
W CZWARTEK
„POMIĘDZY SŁOWAMI” GODZ. 13: 00 i 18: 00
Dramat, Od lat: 15, Polska, Holandia, 2017, 87 min
PRZEDPREMIERA:

„INIEMAMOCNI 2” WYŁĄCZNIE
W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ
Animacja /Akcja, Od lat: b. o., USA, 2018, 125 min
GODZ. 10: 45, 15: 45, 18: 30
PREMIERA:
„BEREK” 13: 30, 18: 00*, 19: 15**, 21: 15***,
Komedia, Od lat: 15, USA, 2018, 100 min
21: 45****
* z wyjątkiem poniedziałku i czwartku
** wyłącznie w poniedziałek i czwartek
*** z wyjątkiem soboty i niedzieli
**** wyłącznie w sobotę i niedzielę
„WHITNEY” 19: 00*, 19: 45**, 20: 00***

Biograficzny/Dokument, Od lat: 15, Wlk.
Brytania/USA, 2018, 120 min
* z wyjątkiem poniedziałku i czwartku
** wyłącznie w czwartek
*** wyłącznie w poniedziałek
FILMY TYGODNIA:
„JESTEM TAKA PIĘKNA”
10: 30*, 13: 00**, 15: 00*, 20: 00***,
Komedia, Od lat: 15, Chiny/USA, 2018, 110 min
20: 45****
* z wyjątkiem soboty i niedzieli
** wyłącznie w sobotę i niedzielę
*** z wyjątkiem poniedziałku
**** wyłącznie w poniedziałek
„OCEAN’S 8” 10: 15*, 10: 30**, 13: 00***, 15: 30,
Komedia kryminalna, Od lat: 15, USA, 2018, 110
min 21: 15****, 21: 30*****, 21: 45******
* wyłącznie w niedzielę
** wyłącznie w sobotę
*** z wyjątkiem soboty, niedzieli i czwartku
**** wyłącznie w sobotę i niedziele
***** wyłącznie w poniedziałek i czwartek
****** wyłącznie w piątek, wtorek i środę
„JURASSIC WORLD. UPADŁE KRÓLESTWO”
DUBBING 10: 00*, 10: 45**
Science-Fiction, od 13lat, Hiszpania/USA, 124min,
* wyłącznie w sobotę i niedziele
** z wyjątkiem soboty i niedzieli
„JURASSIC WORLD. UPADŁE KRÓLESTWO”
14: 45*, 15: 45**, 18: 30**

Science-Fiction, od 13lat, Hiszpania/USA, 124min,
napisy
* wyłącznie w sobotę i niedziele
** z wyjątkiem soboty i niedzieli
„ZIMNA WOJNA” 20: 15*
Dramat, od 15lat, Polska/Francja/Wlk.
Brytania, 84min
* z wyjątkiem poniedziałku i czwartku
DLA DZIECI:

„KUBA GUZIK” 12: 00, 14: 30, 17: 30
Przygodowy/Familijny, Od lat: 7, Niemcy, 2018, 95
min
„UPROWADZONA KSIĘŻNICZKA”
10: 15*, 12: 30*, 12: 45**, 17: 00
Animacja, Od lat: 7, Ukraina, 2018, 85 min
* z wyjątkiem soboty i niedzieli
** wyłącznie w sobotę i niedzielę
„ODLOTOWY NIELOT” DUBBING 10: 00*
Animacja, b/o, Islandia/Belgia, 80min, DUBBING
* z wyjątkiem niedzieli 

Dla naszych Czytelników
przygotowaliśmy pojedyncze

zaproszenia do kina, do odbioru
w naszej redakcji. 

Regulamin odbioru nagród
znajduje się na stronie:

www.kuriermiejski.com.pl. 

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

LIPIEC - SIERPIEŃ 
PRZERWA WAKACYJNA

„Bi blio te ka – ZOO te ka,
czy li la to wśród zwie -
rząt” – tak brzmi te go rocz ny
ty tuł ak cji, któ rą co ro ku or -
ga ni zu je miej ska bi blio te ka,
a obec nie Za głę biow ska
Me dia te ka wraz ze wszyst -
ki mi fi lia mi. Na co mo gą li -
czyć dzie cia ki i mło dzież,
któ re nie wy jeż dża ją na wa -
ka cje? Wy ciecz ki, warsz ta -
ty, spo tka nia, im pre zy ple -
ne ro we, kon kur sy to tyl ko
za po wiedź te go, co przy go -
to wa li pra cow ni cy bi blio te -
ki. Od 1 lip ca do 31 sierp nia
na dzie ci i na sto lat ków cze -
ka mnó stwo atrak cji,
a wszyst kie za pla no wa ne
im pre zy bę dą po wią za ne
z te ma tem zwie rząt. 

„Bi blio te ka – ZOO te ka,
czy li la to wśród zwie rząt” to
in ter dy scy pli nar ny pro jekt
wa ka cyj ny, skie ro wa ny
do dzie ci w wie ku od 6 do 15
lat, któ ry po przez czy ta nie
i kre atyw ną za ba wę ma za -
chę cić nie tyl ko do czy ta nia,
ale tak że przy bli żyć dzie -
ciom, pol ską i ob cą li te ra tu rę
o zwie rzę tach oraz cen ną
wie dzę eko lo gicz ną. Dzie ci
wraz z bo ha te ra mi swych
ulu bio nych ksią żek, prze ko -
na ją się, jak fa scy nu ją cy jest
świat zwie rząt. W pro gra mie
znaj dą się, m.in. cie ka we za -
ję cia świe tli co we, wy ciecz ki,
kon kur sy, pro jek cje fil mo we,
warsz ta ty, spo tka nia z pi sa -

rza mi. Nie za brak nie wąt ków
eko lo gicz nych (part ner stwo
WWF Pol ska, Fun da cji Sza -
now ny Pan Kot, Sto wa rzy -
sze nia Na dzie ja na dom), by
dzie ci, prócz wie dzy hu ma -
ni stycz nej, wy nio sły z za jęć
po trzeb ne w mą drym funk -
cjo no wa niu w świe cie na wy -
ki i prze ko na nia. Na wszyst -
kie dzie ci, przez ca łe wa ka -
cje, przy go to wa no m. in. cykl
spo tkań li te rac ko -pla stycz -

no -ru cho wych. Za ję cia od -
by wać się bę dą trzy ra zy
w ty go dniu (po nie dział -
ki – za ję cia li te rac kie, śro -
dy – za ję cia pla stycz ne, piąt -
ki – za ję cia spor to wo -re kre -
acyj ne). W każ dym ty go dniu
uczest ni cy ak cji prze nio są się
wraz z bi blio te ka rza mi pro -
wa dzą cy mi za ję cia do in nej
prze strze ni, stre fy kli ma tycz -
nej lub śro do wi ska, za miesz -
ka ne go przez zwie rzę ta, opi -

sa ne m. in. przez naj lep szych
twór ców li te ra tu ry pol skiej
i za gra nicz nej. Mło dzi czy -
tel ni cy każ dej bi blio tecz nej
fi lii utwo rzą Wa ka cyj ne Klu -
by Przy ja ciół Zwie rząt i bę dą
brać udział w za ję ciach li te -
rac kich, pla stycz nych i spor -
to wych, grach i za ba wach
spraw no ścio wych, kon kur -
sach, za ję ciach te re no wych,
ka ra oke, za ba wach z chu s tą
ani ma cyj ną i wie lu in nych
atrak cjach.

Ho no ro wym pa tro na tem
let nią ak cję ob jął pre zy dent
mia sta So snow ca Ar ka diusz
Chę ciń ski. We współ pra cę
za an ga żo wa li się m. in.
WWF Pol ska, Sto wa rzy sze -
nie Na dzie ja na Dom, Fun -
da cja Sza now ny Pan Kot,
Sto wa rzy sze nie Ko cia Be -
cia, Fun da cja „Dr Clown”
(Od dział So sno wiec), re -
stau ra cja Ma giel Ku li nar ny
w So snow cu, Te atr Za głę bia
w So snow cu, Zwią zek Pol -
skich Fo to gra fów Przy ro dy
Okrę gu Ślą skie go, Po rad nia
Psy cho lo gicz no -Pe da go -
gicz na nr 2 w So snow cu.
Pro jekt do fi nan so wa no ze
środ ków Mi ni stra Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go
w ra mach pro gra mu „Pro -
mo cja czy tel nic twa”. Szcze -
gó ło we in for ma cje moż -
na zna leźć na stro nie:
www.bi blio te ka.so sno -
wiec.pl. SK

Już 26 sierp nia w Klu bie Kie pu ry przy ul. Bę -
dziń skiej 6 w So snow cu mi ło śni cy arii ope ret -
ko wych, pie śni ne apo li tań skich, prze bo jów
mu si ca lo wych i pio se nek J. Pe ters bur skie go,
po win ni wy brać na kon cert ka me ral ny w wy -
ko na niu To do Art Trio. 

Ze spół utwo rzy li w1994 ro ku stu den ci Aka -
de mii Mu zycz nej im. K. Szy ma now skie go
w Ka to wi cach. Do ro ku 2003 ze spół wy stę po -
wał ja ko Ślą skie Trio In stru men tów Dę tych.
W 1997 ro ku mu zy cy otrzy ma li III na gro dę
na I Mię dzy na ro do wym Kon kur sie Współ cze -
snej Mu zy ki Ka me ral nej im. K. Pen de rec kie go

wKra ko wie. To doArt Trio kon cer to wa ło m. in.
w Stu dio Kon cer to wym Pol skie go Ra dia im.
Wi tol da Lu to sław skie go w War sza wie, w Fil -
har mo nii Ślą skiej w Ka to wi cach, na Je sien nym
Fe sti wa lu Mu zycz nym „AL KA GRAN” wCze -
cho wi cach – Dzie dzi cach, Gór no ślą skim Fe sti -
wa lu Sztu ki Ka me ral nej „Ars Ca me ra lis”, Ślą -
skich Dniach Mu zy ki Współ cze snej czy Fe sti -
wa lu Fil mów Skan dy naw skich w Dar ło wie. 

Tym ra zem z gru pą go ścin nie wy stą pią Sa -
bi na Ol brich – Sza fra niec (so pran) oraz Ire ne -
usza Micz ka (ba ry ton). Kon cert roz pocz nie
się o godz. 18.00. Bi le ty są w ce nie 20 zł. SK

Todo Art Trio na scenie

ZOO te ka, czy li let nia ak cja w Za głę biow skiej Me dia te ce 




