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Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego może pochwalić się
najnowocześniejszymi pracowniami
w kraju. Uczniowie szkół branżowych mają
do dyspozycji m. in. mini hotel z recepcją,
symulator giełdy papierów wartościowych,
maszynę do produkcji koszulek oraz kuchnię
z prawdziwego zdarzenia. 

Z okazji 20. rocznicy przyjazdu papieża Jana
Pawła II do Sosnowca i 100. rocznicy
wybuchu I powstania śląskiego, prezydent
Sosnowca Arkadiusz Chęciński zaprasza
mieszkańców 16 czerwca na Plac
Papieski. – Razem będziemy świętować dzień
wolności i solidarności, ponieważ naszym celem jest
budowanie prawdziwej wspólnoty wartości i trwałej
tożsamości, a nie tworzenie i pogłębianie sztucznych
podziałów – mówi prezydent. W programie m.in.
rekonstrukcja historyczna upamiętniająca zryw
powstańców, koncert piosenek z musicalu o życiu 
Jana Pawła II i występ Golec uOrkiestra. 
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Stało się! Umowa na budowę wielofunkcyjnego stadionu, który
powstanie w ramach Zagłębiowskiego Parku Sportowego, została
podpisana. Wybuduje go Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego. - To jeden z najważniejszych dni dla naszego miasta.
Podpisujemy umowę na wykonanie obiektu wyczekiwanego od lat.
Obiektu, który ma służyć mieszkańcom. Stadion to nie tylko imprezy
sportowe, ale szansa na organizację koncertów i widowisk artystycznych
– stwierdził Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta. str. 2 str. 3
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Sylwia Kosman  

Le d wo za koń czył się wy strza ło -
wy Ty dzień Dziec ka na Gór ce
Śro dul skiej, a do Par ku Sie lec kie -
go po wra ca So sno wiec Eska Fun
Fe sti val! Mu zycz na uczta roz -
pocz nie się w pią tek, 7 czerw ca,
od wy stę pu ro dzi mych ze spo łów,
a za koń czy 9 czerw ca roc ko wy mi
dźwię ka mi i nie po kor ny mi tek -
sta mi Kul tu. 

– Za pra szam miesz kań ców
do Par ku Sie lec kie go na naj więk -
szą w tym ro ku im pre zę ple ne ro -
wą. Nie za brak nie do brej za ba wy,
a przede wszyst kim wy śmie ni tej
mu zy ki. W pierw szym dniu im -
pre zy da je my wiel ką szan sę mło -
dym wy ko naw com i ka pe lom,
któ re śpie wa ją na na szym po -
dwór ku – za po wia da Ar ka diusz
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.
Za gra ją L4, Nia da ra, So sno wiec -

ka Or kie stra Dę ta i Ko no pians.
W dru gim dniu fe sti wa lu mi ło śni -
cy di sco i dan ce bę dą mie li szansę
zo ba czyć gwiaz dy z daw nych lat.
Na sce nie za pre zen tu je się gru pa
„Ło bu zy”. Tem pa na pew no nie
zwol nią Ale xia, czy li Ales sia
Aqu ila ni, wło ska pio sen kar ka Eu -
ro dan ce, zgra ny du et Bo ney
M&Shey la Bon nick, a gwiaz dą
wie czo ru bę dzie cha ry zma tycz ny
Cap ta in Jack. W nie dzie lę sce -

na bę dzie na le żeć do Ani ma tors,
Eier oraz praw dzi we go nie po kor -
ne go kró la pol skie go roc ka, czy li
Ka zi ka Sta szew skie go i gru py
Kult.

Im pre zę po pro wa dzi nie za stą -
pio ny Mi chał Wa sik, a w prze -
rwach po mię dzy kon cer ta mi
uczest ni cy mo gą li czyć na kon -
kur sy z atrak cyj ny mi na gro da -
mi, ufun do wa ny mi przez spon -
so rów. 

Gwiazdą trzeciego dnia festiwalu będzie Kult z Kazikiem Staszewskim. 

Captain Jack podkręci tempo imprezy w sobotni wieczór. 

Gorące rytmy disco i dance oraz murowaną zabawę
zagwarantują Boney M i Sheyla Bonnick.

Rusza Sosnowiec 
Eska Fun Festival!
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Sylwia Kosman

Jed ne z naj no wo cze śniej szych
pra cow ni dy dak tycz nych, któ re
bę dą słu żyć uczniom do prak tycz -
nej na uki za wo du, po wsta ły w ra -
mach prze bu do wy szko ły i zo sta -
ły 14 ma ja za pre zen to wa ne
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 66. 

W ra mach in we sty cji nad bu do -
wa no i prze bu do wa no ist nie ją cą
in fra struk tu rę obiek tu dy dak tycz -
ne go na po trze by warsz ta tów
kształ ce nia za wo do we go wbran ży
ga stro no micz nej, ho te lar skiej i eko -
no micz no -re kla mo wej.  Na par te -
rze no we go skrzy dła bu dyn ku po -
wsta ła pra cow nia dla bran ży eko -
no micz no -re kla mo wej wraz z ca -
łym wę złem sa ni tar nym i po -
miesz cze nia mi go spo dar czy mi.
W tej czę ści znaj du ją się no wo cze -
sne kom pu te ry ze spe cja li stycz -
nym opro gra mo wa niem oraz sy -
mu la tor gieł dy pa pie rów war to -
ścio wych. Znaj du je się tu tak że
ma szy na do two rze nia ko szu lek
re kla mo wych, dru kar ki i rzut nik.
Dy rek cja pla nu je w przy szło ści
za kup dru ka rek 3D i sprzę tu do re -
ali za cji spo tów re kla mo wych.

Z ko lei na pierw szym pię trze
ulo ko wa no mi ni ho tel z re cep cją,
dzię ki któ re mu ucznio wie klas
ho te lar skich bę dą mo gli po zna -
wać za sa dy funk cjo no wa nia ta -
kich obiek tów. 

Waż ną czę ścią no we go pa wi lo -
nu jest część ga stro no micz na. Po -
wsta ła kuch nia jest jed ną z naj le -
piej wy po sa żo nych szkol nych
kuch ni w Pol sce, a na wet w Eu ro -
pie. Kom pleks wy po sa żo ny jest
m. in. w sta no wi sko cu kier ni cze,
miej sce do przy go to wy wa nia
zim nych i cie płych przystawek
i chłod nie. 

– Ser cem bu dyn ku jest część
ga stro no micz na. Oprócz kuch ni
wy po sa żo nej w urzą dze nia, któ -
rych mo gą szko le po zaz dro ścić
naj lep sze re stau ra cje, jest też ca łe
za ple cze włącz nie z chłod nia mi
do prze cho wy wa nia ar ty ku łów
spo żyw czych oraz mię sa. Adep ci
sztu ki cu kier ni czej też ma ją swo ją
prze strzeń, w któ rej mo gą szli fo -
wać swo je umie jęt no ści – mó wi 

Elż bie ta Czer nik, dy rek tor ka
CKZiU. – Ser decz nie dzię ku ję

wszyst kim, któ rzy przy czy ni li się
do po wsta nia ba zy, któ rej na pew -
no w in nych ośrod kach bę dą nam
za zdro ścić. Oczy wi ście, naj więk -
sze sło wa uzna nia pra gnę skie ro -
wać do na szych władz sa mo rzą -
do wych z pre zy den tem Ar ka diu -
szem Chę ciń skim na cze le. Dzię -
ki ta kiej ba zie na si mło dzi ucznio -
wie bę dą mo gli się kształ cić
w do sko na łych wa run kach, a to
na pew no po zwo li im od na leźć
się na ryn ku pra cy, któ ry ca ły czas

się zmie nia. Ma jąc ta kie za ple cze,
bę dzie my mo gli ścią gnąć
do szko ły uczniów nie tyl ko z So -
snow ca, ale tak że z in nych miast.
Ma my w rę ku na praw dę moc ną
kar tę prze tar go wą – do da ła. 

In we sty cja zo sta ła zre ali zo wa -
na w ra mach pro jek tów do fi nan -
so wa nych ze środ ków Unii Eu ro -
pej skiej Re gio nal ne go Programu
Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ślą -
skie go na la ta 2014-2020 „Nad -
bu do wa i prze bu do wa bu dyn ku
dy dak tycz ne go CKZiU, zlo ka li -
zo wa ne go przy uli cy Gro ta -Ro -
wec kie go 66 w So snow cu” po -
wią za ne go z pro jek tem „Edu ka -
cja kro kiem do suk ce su za wo do -
we go”. 

Stworzenie nowoczesnych
pracowni kosztowało
prawie 6 mln zł. 

Ogrom wło żo nej pra cy do ce ni -
li tak że przed sta wi cie le władz
mia sta. No we pra cow nie oglą da li
m. in. pre zy dent Ar ka diusz Chę -
ciń ski, wraz ze swo imi za stęp ca -
mi, Zbi gnie wem By szew skim
i Je re mia szem Świe rzaw skim. 

– Je stem tu taj po raz pierw szy
po za koń cze niu prac i ca łość ro bi
na praw dę wiel kie wra że nie. Je -
stem prze ko na ny, że dzię ki wa run -
kom, któ re stwo rzy li śmy w szko -
le, ucznio wie jesz cze chęt niej bę -
dą chcie li wy brać wła śnie na szą
pla ców kę. Je stem dum ny, że w na -
szym mie ście uda ło nam się stwo -
rzyć miej sce, któ re jest praw dzi wą
wi zy tów ką, je śli cho dzi o szko le -
nie za wo do we. Wa run ki do na uki
za wo dów są tu taj zna ko mi -
te – pod su mo wał pre zy dent. 

Pra ce kosz to wa ły pra wie 6 mln
zł, z cze go 3,3 mln zł to do fi nan -
so wa nie unij ne.   

• Ul. 3 Maja, rejon przejścia
podziemnego przy Parku
Sieleckim

• Ul. Gospodarcza, w rejonie
parafii pw. Nawiedzenia
Najświętszej Marii Panny

• Ul. Orla, w rejonie skrzyżowania
z ulicą Nowopogońską
i Staropogońską

• Ul. Będzińska, w rejonie
Wydziału Nauk o Ziemi

• Ul. Armii Krajowej, w rejonie
parkingu przy parku im. Jacka
Kuronia

• Ul. Blachnickiego, w rejonie
skrzyżowania z ulicą Braci
Mieroszewskich

• Ul. 3 Maja, w rejonie Dworca PKP
• Ul. Andersa, w rejonie

skrzyżowania z ulicą
11 Listopada

• Ul. Wojska Polskiego, w rejonie
skrzyżowania z ul. Kalinową

• Ul. Braci Mieroszewskich,
w rejonie skrzyżowania z ulicą
Dmowskiego

• Ul. Kresowa, w okolicy Stadionu
Ludowego

• Rondo im. Jana Pawła II,
w rejonie skrzyżowania 
ul. 11 Listopada z ul. Zaruskiego

• Rejon skrzyżowania 
ul. Zagórskiej z ul. Wiejską
w Sosnowcu
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Super pracownie dla uczniów
Symulator giełdy papierów wartościowych, mini hotel z recepcją i znakomicie wyposażona kuchnia 

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Ko lej nych 13 sta cji ro we ro wych
po wsta nie w So snow cu. Znaj dzie
się w nich 140 no wych ro we rów.
Ozna cza to, iż w ra mach So sno -
wiec kie go Ro we ru Miej skie go już
w przy szłym ro ku bę dą dzia ła -
ły 22 wy po ży czal nie ro we ro we
z 270 ro we ra mi.

No we sta cje po ja wią się m.
in. przy par ku im. Jac ka Ku ro nia,
przy Wy dzia le Na uk o Zie mi,
w re jo nie dwor ca głów ne go PKP,
a tak że Sta wi ków. Wy po ży czal nia
na Sta wi kach po ja wi się naj praw -
do po dob niej już 1 lip ca. Bę dą
w niej cze ka ły 24 ro we ry. My ślę,
że to bę dzie naj po pu lar niej sza sta -
cja ro we ro wa. Po zo sta łe bę dą go -
to we wraz z pierw szym dniem
funk cjo no wa nia So sno wiec kie go
Ro we ru Miej skie go w 2020 ro ku.
Zde cy do wa li śmy się na przy szły
rok, po nie waż po we ry fi ka cji ryn -
ku wy ni ka, że w tym ro ku sta cje
by ły by go to we je sie nią, czy li tuż
przed za koń cze niem se zo -
nu  – wy ja śnia Ar ka diusz Chę ciń -
ski, pre zy dent So snow ca. Roz bu -
do wa sys te mu bę dzie kosz to wać
ok. 3,3 mln zł.

W ostat nich dwóch la tach
w So snow cu wy bu do wa no po -
nad 20 ki lo me trów ście żek ro we -
ro wych. W cią gu ko lej nych mie -
się cy po wsta nie 10 km dróg prze -
zna czo nych dla ro we rzy stów,
w re jo nie Za gó rza, Po go ni i Śród -
mie ścia. – Mu szę stwier dzić, że
So sno wiec w kwe stii ro we rów
miej skich bar dzo wy so ko za wie sił
po przecz kę in nym mia stom.

W So snow cu po wsta ły za da szo ne
wy po ży czal nie ro we ro we oraz
mia sto po sia da je den z naj bar dziej
roz bu do wa nych sys te mów – pod -
su mo wał Ja kub Gi za, dy rek tor ds.
roz wo ju sys te mów ro we ro wych
fir my Ne xt bi ke.

W dzie wię ciu już ist nie ją cych
i dzia ła ją cych w se zo nie sta cjach
ro we ro wych  moż na wy po ży czyć
nie tyl ko zwy kły ro wer, ale rów -
nież tan dem oraz „trój ko łow ca”.
Spo śród 140 no wych ro we rów, 10
bę dzie wy po sa żo nych w fo te li ki
do prze wo zu dzie ci, a ko lej ne 10
to ro we ry ty pu car go. Do użyt ku
tra fi rów nież 10 ro we rów dla
dzie ci i ko lej nych 10 ty pu tan -
dem.

Sys tem So sno wiec kie go Ro -
we ru Miej skie go ru szył 1 czerw -
ca 2018 ro ku. W pierw szym se zo -
nie, któ ry trwał do 30 li sto pa da, ro -
we ry wy po ży czo no 35 ty się cy
ra zy. Śred ni czas jed ne go wy po ży -
cze nia wy no sił 34 mi nu ty i 41 se -
kund. Naj więk szą po pu lar no ścią
cie szy ły się sta cje  Park Śro du -
la, Pił sud skie go i Śli mak. Naj chęt -
niej na so sno wiec kich ro we rach
użyt kow ni cy po ko ny wa li tra -
sę z Ron da Za głę bia Dą brow skie -
go do Ron da Lu dwik i z po wro -
tem.

Te go rocz ny se zon wy star to -
wał 1 kwiet nia. Mie siąc póź niej
dzię ki Gór no ślą sko -Za głę biow -
skiej Me tro po lii na stą pi ła uni fi ka -
cja sys te mów ro we ro wych w czte -
rech mia stach: So snow cu, Cho rzo -
wie, Ka to wi cach i Ty chach. SK

Jeszcze więcej rowerów 

LISTA NOWYCH STACJI:

Nowa stacja rowerowa pojawi się m.in. na Stawikach. 
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Szkoła dysponuje teraz jedną z najlepiej wyposażonych
kuchni w kraju. 

Jedną z pracowni jest mini hotel z recepcją. 

Aż 551 od na wial nych źró deł cie pła i in sta la cji
ni sko emi syj nych bę dą mo gli za in sta lo wać
w swo ich do mach miesz kań cy So snow ca
do koń ca przy szłe go ro ku. To wszyst ko dzię ki
do fi nan so wa niu, któ re przy znał kil ku mia stom
i gmi nom Urząd Mar szał kow ski wo je wódz twa
ślą skie go. Ca ły re ali zo wa ny w So snow cu pro -
jekt bę dzie kosz to wał 12,2 mln zł. Do fi nan so -
wa nie wy nie sie pra wie 8,5 mln zł, a po zo sta ła
część, czy li ok. 2,7 mln zł bę dzie po cho dzić
od sa mych miesz kań ców oraz mia sta. – Bar -
dzo mnie cie szy wia do mość o przy zna niu nam
do fi nan so wa nia. To ko lej ny waż ny krok, po li -
kwi da cji ty sią ca sta rych pie ców i pod łą cze nia
bu dyn ków do cen tral ne go ogrze wa nia w Ju liu -

szu, w kie run ku wal ki z za nie czysz cze niem
po wie trza – cie szy się Ar ka diusz Chę ciń ski,
pre zy dent So snow ca.

Za in te re so wa ni przy stą pie niem do pro -
jek tu miesz kań cy mo gli wziąć udział w jed -
nym z sied miu spo tkań or ga ni zo wa nych
na te re nie mia sta, w cza sie któ rych spe cja li -
ści wy ja śnia li za sa dy i wa run ki, ja kie na le -
ża ło speł nić, by uzy skać do fi nan so wa nie
na mon taż in sta la cji.

Naj więk sze za in te re so wa nie wy ra zi li
miesz kań cy za mon to wa niem in sta la cji fo to -
wol ta icz nych (317). Część miesz kań ców za -
mie rza zde cy do wać się na instalację po -
wietrz nych pomp cie pła (92) oraz ko lek to ry

sło necz ne (50). Nie co mniej szą po pu lar no -
ścią cie szą się in sta la cje ko tłów na pel let
(38) i po wietrz ne pom py cie pła na po trze by
c. w. u (54).

Ca ły pro jekt we wszyst kich mia stach
i gmi nach obej mu je w su mie aż 2034 in sta la -
cje PV, 1068 in sta la cji ko lek to rów, 250 pomp
cie pła na ce le CWU, 442 pomp cie pła na ce -
le CWU i CO oraz 162 ko tłów na bio ma -
sę.  Do fi nan so wa nie otrzy ma ją So sno wiec,
Irzą dze, Ła zy, Po rę bie, Szcze ko ci ny oraz Za -
wier cie, któ re jest li de rem pro jek tu. Ogól ny
koszt za da nia to aż 71 mln zł. Wszyst kie in -
sta la cje ma ją być za mon to wa ne do koń -
ca 2020 r. SK
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Po nad 12 mi lio nów do fi nan so wa nia na ni sko emi syj ne ko tły i in sta la cje
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Umowa podpisana. Będzie nowy stadion
Krzysz tof Po lacz kie wicz

Sta ło się! 27 ma ja w So snow cu pod pi sa -
no umo wę na bu do wę no we go wie lo funk -
cyj ne go sta dio nu, któ ry bę dzie jed nym
z ele men tów Za głę biow skie go Par ku
Spor to we go. Wy bu du je go Biel skie
Przed się bior stwo Bu dow nic twa Prze my -
sło we go. Czas re ali za cji to trzy dzie ści
sześć mie się cy, a koszt in we sty cji to 120,2
mln zł net to.
Umo wę z wy ko naw cą, re pre zen to wa nym
przez Ewe li nę Wal ko wicz, pre ze sa za rzą -
du Biel skie go Przed się bior stwa Bu dow -
nic twa Prze my sło we go, pod pi sa ła Ka ri -
na Skow ro nek, pre zes Za głę biow skie go
Par ku Spor to we go. To wła śnie ta spół ka
ja ko ce lo wa spół ka ko mu nal na ma za za -
da nie wy bu do wa nie kom plek su obiek tów
spor to wych (sta dio nu pił kar skie go, ha li
spor to wej oraz lo do wi ska), a na stęp nie
ko mer cja li za cję i za rzą dza nie po wsta łym
Par kiem Spor to wym.

– To je den z naj waż niej szych dni dla
na sze go mia sta. Pod pi su je my umo wę
na wy ko na nie obiek tu wy cze ki wa ne go
przez la ta. Obiek tu, któ ry ma słu żyć
miesz kań com. Sta dion to nie tyl ko im pre -
zy spor to we. To rów nież szan sa na or ga -
ni za cję kon cer tów, wi do wisk ar ty stycz -
nych. Przy po mnę tyl ko, że nie tak daw no
so sno wi cza nie stwo rzy li mu si cal o Ja nie
Paw le II. Nie ste ty, je go pre mie ra nie mia -
ła miej sca w na szym mie ście, bo So sno -
wiec jesz cze od po wied nie go miej sca nie
po sia da. Po dob nie rzecz się ma z trwa ją -
cy mi wła śnie Mi strzo stwa mi Świa ta U20.
Gdy by śmy mie li sta dion, to go ści li by śmy
uczest ni ków, nie tyl ko w na szym cen trum
tre nin go wym. To się jed nak nie ba wem
zmie ni, z cze go je ste śmy bar dzo za do wo -
le ni. Po zo sta je nam ży czyć fir mie z Biel -
ska -Bia łej, która ma do świad cze nie w te -
go ty pu in we sty cjach, aby pra ce prze bie -
ga ły bez więk szych pro ble mów i z nie -
cier pli wo ścią cze ka my na efek ty ich dzia -
łań – mó wił pod czas uro czy ste go pod pi -
sa nia pre zy dent So snow ca  Ar ka diusz
Chę ciń ski.

– Chcia łem z te go miej sca po dzię ko -
wać wszyst kim, któ rzy do tej po ry pra co -
wa li przy tej in we sty cji. Za na mi wszel kie
for mal no ści zwią za ne z do ku men ta cją,
z prze tar giem, ca łą czę ścią for mal no -
-praw ną. Dzię ku ję Wy dzia ło wi Za mó -
wień Pu blicz nych z na czel ni kiem Mi cha -
łem Za strze żyń skim na cze le za pra cę,
któ ra nie na le ża ła do ła twych. Tym sa -
mym dzi siej sze pod pi sa nie umo wy koń -
czy pe wien etap. Do tej po ry koń czy ło się
na po my słach, ma kie tach i pla nach do ty -

czą cych sta dio nu. W cią gu kil ku ostat -
nich lat wy ko na li śmy ogrom prac, dzię ki
któ rym te raz mo że my od dać spra wy w rę -
ce wy ko naw cy – do dał pre zy dent.

Przy po mnij my. Za głę biow ski Park
Spor to wy bę dzie obej mo wał: sta dion pił -
kar ski, ha lę spor to wą i lo do wi sko. Przed -
mio tem in we sty cji jest bu do wa obiek tów
spor to wych w So snow cu, w dziel ni cy
Śro du la, w po bli żu Gór ki Śro dul skiej
na „nie użyt kach” po mię dzy ul. Za ru skie -
go, ul. Bo ra -Ko mo row skie go i Par kiem
Śro du la. Grunt, na któ rym po wsta nie Park
Spor to wy, ma po wierzch nię 17,6 hek ta ra.

Sta dion Pił kar ski zlo ka li zo wa ny bę dzie
w cen tral nej czę ści kom plek su. – Obiekt

zo stał za pro jek to wa ny tak, by speł niać
wszyst kie nie zbęd ne wy mo gi sta wia ne
przez Pol ski Zwią zek Pił ki Noż nej, jak
i Unii Eu ro pej skich Związ ków Pił kar -
skich (UEFA), czy Mię dzy na ro do wej Fe -
de ra cji Pił ki Noż nej (FI FA) i za pew nić
moż li wo ści or ga ni za cji roz gry wek na naj -
wyż szym szcze blu kra jo wym  i mię dzy -
na ro do wym – pod kre śla Ka ri na Skow ro -
nek, pre zes Za głę biow skie go Par ku Spor -
to we go.

Sta dion pił kar ski bę dzie wy po sa żo ny
w bo isko pił kar skie o wy mia rach 68
x 105 m (wy mia ry zgod ne z wy ma ga nia -
mi FI FA/UEFA). Po jem ność try bun
na sta dio nie pił kar skim wy no sić bę -

dzie 11 600 miejsc, w tym 46 miejsc dla
nie peł no spraw nych na wóz kach in wa lidz -
kich i 46 miejsc dla osób im to wa rzy szą -
cych. Pro jekt za kła da moż li wość zwięk -
sze nia po jem no ści sta dio nu do 14 564
miejsc sie dzą cych po przez za go spo da ro -
wa nie obej ścia w gór nej czę ści try bun po -
przez do da nie ko lej nych rzę dów sta lo wej
try bu ny. Na po zio mie +2 za pro jek to wa no
try bu nę prze zna czo ną wy łącz nie dla me -
diów, o po jem no ści 100 miejsc.

– Cie szę się, że mia sto So sno wiec ob -
da rzy ło nas za ufa niem. Do świad cze nie,
któ re na by li śmy, bu du jąc sta dion w Biel -
sku -Bia łej, na pew no za pro cen tu je pod -
czas prac w So snow cu. Je ste śmy w tej
kom for to wej sy tu acji, że bu du jąc sta dion
Pod be ski dzia, pra ce to czy ły się pod grą,
gdyż ze spół z Biel ska na tym sta dio nie
roz gry wał swo je me cze. Tu taj bę dzie my
mo gli re ali zo wać za da nie w in nych wa -
run kach. Na re ali za cję ma my 36 mie się -
cy, ale bę dzie my chcie li ten czas skró -
cić – przy zna ła Ewe li na Wal ko wicz, pre -
zes za rzą du Biel skie go Przed się bior stwa
Bu dow nic twa Prze my sło we go.

– Przed na mi pra co wi ty okres. W cią -
gu sied miu dni ma my otrzy mać har mo -
no gram rze czo wo -fi nan so wy, a z na szej
stro ny prze ka zać plac bu do wy wy ko naw -
cy. Na stęp nie po wo ła ny zo sta nie kie row -
nik bu do wy, prze ka że my kil ka spo rych
pu deł do ku men ta cji i za cznie się etap
wła ści wy – do da je Ka ri na Skow ro nek.

W skład Za głę biow skie go Par ku Spor -
to we go wcho dzi jesz cze ha la spor to wa
i lo do wi sko. Za kil ka ty go dni na stą pi
otwar cie ofert na te obiek ty. Ha la spor to -
wa bę dzie wie lo funk cyj nym obiek tem,
speł nia ją cym wy ma ga nia świa to wych
fe de ra cji ko szy ków ki, pił ki siat ko wej,
pił ki ręcz nej czy szer mier ki. Bę dzie wy -
po sa żo na w dwie are ny spor to we: ha lę
głów ną oraz ha lę tre nin go wą. Po jem ność
ha li głów nej li czyć bę dzie 3052 miejsc
sie dzą cych w tym: 860 miejsc na try bu -
nach skła da nych, 16 miejsc dla osób nie -
peł no spraw nych i 16 miejsc dla osób to -
wa rzy szą cych oso bom nie peł no spraw -
nym.

Z ko lei lo do wi sko bę dzie obiek tem
speł nia ją cym wy ma ga nia Świa to wej Fe -
de ra cji Ho ke ja na Lo dzie (IIHF). Sta dion
zi mo wy bę dzie rów nież funk cjo no wał ja -
ko ogól no do stęp na śli zgaw ka dla miesz -
kań ców. Bę dzie w sta nie po mie ścić
ok 2545 ki bi ców. Try bu na głów na obej -
mu je 2457 miejsc sie dzą cych, w tym 20
miejsc dla osób nie peł no spraw nych i 20
miejsc dla osób to wa rzy szą cych oso bom
nie peł no spraw nym.

reklama

Karina Skowronek (z lewej), prezes Zagłębiowskiego Parku Sportowego
i Ewelina Walkowicz, prezes Bielskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa
Przemysłowego, podpisały umowę na budowę stadionu.

Wielofunkcyjny obiekt ma powstać w ciągu trzech lat. 
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Ko ali cja Oby wa tel ska trium fu je
w So snow cu w wy bo rach do Par -
la men tu Eu ro pej skie go. Po prze li -
cze niu gło sów we wszyst kich 108
ko mi sjach wy bor czych, oka za ło
się, że KE otrzy ma ła 47,01 proc.
gło sów (35 405). Na dru gim miej -
scu zna lazł się PiS z po par ciem
na po zio mie 35 proc. (26 361),
a trze cia by ła Wio sna Bie dro nia
(7,87 proc. – 5926). Fre kwen cja
w So snow cu wy nio sła 47,43
proc., czy li w eu ro wy bo rach za -
gło so wa ło 73 310 so sno wi czan.
Naj wię cej gło sów w So snow cu
otrzy mał star tu ją cy z pierw sze go
miej sca na li ście KE by ły pre mier
Je rzy Bu zek. Zde cy do wa ło się go
poprzeć 21 494 wy bor ców (w
sumie 422 445 głosów). Dru gi
wy nik i 18 778 gło sów osią gnę ła
je dyn ka na li ście PiS, czy li Ja dwi -
ga Wi śniew ska (w sumie 409 373
głosy). Z ko lei dru gi, bar dzo do -
bry wy nik na li ście Ko ali cji Eu ro -
pej skiej, osią gnę ła w So snow cu
startująca z 9. miej sca Jo an na Se -
ku ła, dy rek tor ka Miej skie go Za -
kła du Za so bów Lo ka lo wych, któ -
ra uzy ska ła poparcie w sumie aż
13 350 osób. Z ko lei wy ni ki z ca -
łe go wo je wódz twa ślą skie go prze -
są dzi ły o zwy cię stwie Pra wa
i Spra wie dli wo ści z po par -
ciem 43,25 proc. Dru gie miej sce
za ję ła Ko ali cja Eu ro pej ska (40,24
proc.), a trze cie Wio sna Ro ber ta
Bie dro nia (5,82 proc.). Ma te ria -
ły pro mo cyj ne kan dy da tów i ich
wy bor cze kam pa nie zo sta ły sfi -
nan so wa ne z bu dże tów po -
szcze gól nych ko mi te tów wy -
bor czych. SK

W Sosnowcu wygrała
Koalicja Europejska

„Gdańsk Mia sto Wol no ści i So li -
dar no ści”. Tak na zwa ne zo sta nie
po wsta ją ce ron do u zbie gu ulic
gen. S. Gro ta -Ro wec kie go oraz
gen. Hal le ra. De cy zję w tej spra -
wie pod ję li rad ni pod czas ostat -
niej se sji Ra dy Miej skiej. Za przy -
ję ciem uchwa ły gło so wa ło 14 rad -
nych, 5 by ło prze ciw, a 3 wstrzy -
ma ło się od gło su. Rad ni uzna li,
że Gdańsk za sad nie uzna wa ny jest
za miej sce, któ re kojarzy się z ha -
sła mi „Wol ność i So li dar -
ność”.  SK

Rondo Wolności
i Solidarności
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Najważniejsze jest dobro pacjenta 
NZOZ Nasza Przychodnia świadczy
usługi medyczne dla mieszkańców
nie tylko Zagórza, ale i sąsiednich
miast. Niewielu wierzyło, że
w miejscu podupadającej niegdyś
przychodni uda się stworzyć
nowoczesne centrum medyczne…
Fak tycz nie tak by ło, zwłasz cza ̋ e

tak na praw d´, prze j´ li Êmy ru in´.

Po sta wi li Êmy so bie jed nak cel, ̋ e

w cià gu kil ku lat po wsta nie

w tym miej scu przy chod nia

z praw dzi we go zda rze nia. NZOZ

Na sza Przy chod nia ist nie je

od 2007 r. Ma my wi´c za so bà

dwa na Êcie in ten syw nych lat pra -

cy. Efek tem na sze go dzia ła nia

jest mi´ dzy in ny mi to, ˝e uda ło

si´ nam stwo rzyç w jed nym miej -

scu 27 pro fe sjo nal nych ga bi ne -

tów le ka rzy spe cja li stów oraz za -

trud niç ce nio nych i uzna nych le -

ka rzy. Oczy wi Êcie, wszyst kie

po rad nie spe cja li stycz ne nie mo -

gły by funk cjo no waç bez do bre go

za ple cza dia gno stycz ne go.

Na miej scu dzia ła la bo ra to rium.

Je ste Êmy je dy nym naj praw do po -

dob niej oÊrod kiem lecz nic twa

otwar te go w Pol sce, na te re nie

któ re go funk cjo nu je pra cow nia

to mo gra fii kom pu te ro wej. Dys -

po nu je my tak ̋ e rent ge nem i no -

wo cze sny mi apa ra ta mi USG.

Chcie li Êmy stwo rzyç pla ców -

k´ wie lo spe cja li stycz nà, któ rej

ce lem jest kom plek so wa ob słu -

ga pa cjen ta. Na szym ma rze niem

by ło to, by pa cjent mógł li czyç

na peł ne le cze nie oraz prze pro -

wa dze nie ba daƒ w krót kim cza -

sie w jed nym miej scu, bez cho -

dze nia od jed nej przy chod ni

do dru giej.

Pod opieką przychodni pozostają
także dzieci i młodzież. Mogą
liczyć nie tylko na pomoc
i leczenie, ale także
na prozdrowotną edukację…
W ra mach Pod sta wo wej Opie ki

Zdro wot nej ma my obec -

nie 2300 dzie ci oraz pra cu je my

w so sno wiec kich szko łach w za -

kre sie Hi gie ny Szkol nej – obec -

nie Êwiad czy my usłu gi w po -

nad 20 szko łach. Dzi´ ki do brej

współ pra cy z dy rek to ra mi i na -

uczy cie la mi pla có wek, re ali zu -

je my sze reg pro gra mów pro fi -

lak tycz nych. Na szym głów nym

ce lem jest nie tyl ko pro pa go wa -

nie zdro we go try bu ˝y cia, wal -

ka z pa le niem ty to niu, nar ko ty -

ka mi, do pa la cza mi, ale rów nie˝

zwal cza nie naj now sze go za gro -

˝e nia wy ni ka jà ce go z uza le˝ nie -

nia od gier kom pu te ro wych, in -

ter ne tu i te le fo nów ko mór ko -

wych. O ska li pro ble mu niech

Êwiad czy fakt wpi sa nia przez

WHO uza le˝ nie nia od gier

kom pu te ro wych na li st´ cho -

rób. Pro wa dzi my tak ̋ e pro gra -

my pro fi lak tycz ne i ba daw cze

w za kre sie nad wa gi, a obec nie

re ali zu je my rów nie˝ pro gram

do ty czà cy wad po sta wy. Na -

szym po my słem na do tar cie

do dzie ci i mło dzie ̋ y sà cià gle

or ga ni zo wa ne przez nas ak cje

proz dro wot ne w no wo cze snej

i cie ka wej for mie. Nie sà to

nud ne po ga dan ki, ale warsz ta -

ty, kon kur sy czy hap pe nin gi,

któ re na bie ra jà roz ma chu i któ -

re cie szà si´ co raz wi´k szà po -

pu lar no Êcià.

Jak wyglądają plany na przyszłość?  
Kie ru jàc si´ na czel nà za sa dà

do bra Pa cjen ta, pla nu je my roz -

sze rze nie ilo Êci po rad ni spe cja -

li stycz nych, przez co uła twi my

do st´p do wszyst kich le ka rzy

w jed nym miej scu. A co za tym

idzie, in we stu je my w za kup

no wo cze sne go sprz´ tu i wy po -

sa ̋ e nia ga bi ne tów. Wpro wa -

dza my sze reg udo god nieƒ dla

pa cjen tów, w tym elek tro ni za -

cj´ try bu przyj mo wa nia cho -

rych. Zwià za ne jest to z no wy -

mi prze pi sa mi, do ty czà cy mi m.

in. wy sta wia nia re cept oraz

zwol nieƒ. Du ̋ e Êrod ki prze -

zna czy li Êmy na stwo rze nie

wła snej ser we row ni, któ ra jest

pod sta wà do roz bu do wy sys te -

mu te le in for ma tycz ne go, za -

pew nie nia bez piecz nej, cià głej

pra cy oraz bez pie czeƒ stwa

prze cho wy wa nych da nych.

O ja ko Êci na szych usług Êwiad -

czà przy zna ne nam cer ty fi ka ty

ISO: Sys te mu Za rzà dza nia Ja -

ko Êcià, Sys te mu Za rzà dza nia

Âro do wi sko we go, Sys te mu Za -

rzà dza nia Bez pie czeƒ stwem

In for ma cji oraz Przy ja znej

Przy chod ni. Co ro ku po zy tyw -

nie prze cho dzi my au dyt ze -

wn´trz ne go oÊrod ka cer ty fi ku -

jà ce go. War to pa mi´ taç o tym,

˝e pa cjen ci, któ rzy po sia da jà

skie ro wa nie i przy cho dzà

do nas po raz pierw szy, sà

przyj mo wa ni bez li mi tów

do le ka rzy spe cja li stów. Zmie -

nia my tak ̋ e or ga ni za cj´ i wy -

dłu ̋ a my czas pra cy nie któ rych

po rad ni i pra cow ni. Wszyst ko

po to, aby uspraw niç na szà pra -

c´ i uła twiç do st´p Pa cjen tom

do na szych usług. Po nad to

przy go to wu je my si´ do re ali za -

cji zwi´k szo nych kon trak tów

z NFZ w za kre sie Sto ma to lo -

gii, Re ha bi li ta cyj nej Po rad ni

Le kar skiej i Za kła du Fi zjo te ra -

pii oraz w za kre sie Po rad ni

Zdro wia Psy chicz ne go.

Największe wyzwanie na
najbliższe miesiące?  
Utrzy ma nie w dal szym cià gu

wy so kiej ja ko Êci usług, roz wój

przy chod ni, po sze rze nie ka dry

me dycz nej, re ali za cja pro gra -

mów zdro wot nych, m. in. po zy -

ska nie Êrod ków na pro gram

prze sie wo wych ba daƒ w kie -

run ku wcze sne go wy kry wa nia

bia łacz ki wÊród dzie ci i mło -

dzie ̋ y, opie ra jà cy si´ na Êci słej

współ pra cy pe dia trów, he ma to -

lo gów i on ko lo gów. Szcze gól nà

wa g´ przy wià zu je my do roz wo -

ju po rad ni Me dy cy ny Spor to -

wej oraz do cie szà cej si´ du ̋ ym

uzna niem po rad ni Me dy cy ny

Pra cy.

Dziękuję za rozmowę. 

Rozmowa z TOMASZEM KLIMCZAKIEM, dyrektorem NZOZ Nasza Przychodnia w Sosnowcu

Już 6 czerw ca o godz. 12.00 ru sza
elek tro nicz ny sys tem za pi sów
dzie ci na let nie pół ko lo nie or ga ni -
zo wa ne przez Miej ski Ośro dek
Spor tu i Re kre acji. Za pi sy przyj -
mo wa ne bę dą za po śred nic twem
stro ny in ter ne to wej MO SiR -u:
www.mo sir.so sno wiec.pl. 

Uczest ni ka mi pół ko lo nii mo -
gą być dzie ci uro dzo ne w la -
tach 2006-2012, któ re są miesz -
kań ca mi So snow ca lub ucznia mi
so sno wiec kich pla có wek oświa -
to wych. Pół ko lo nie zor ga ni zo -
wa ne bę dą w dzie wię ciu 5-dnio -
wych tur nu sach. Koszt uczest -
nic twa w jed nym z tur nu sów wy -
no si 290 zło tych. W ra mach
opła ty or ga ni za to rzy za pew nia ją
po si łek w for mie dwu da nio we go
obia du, ubez pie cze nie NW,

trans port po mię dzy obiek ta mi,
opie kę wy cho waw ców oraz wy -
kwa li fi ko wa ną ka drę in struk tor -
ską. Zbiór ki od by wać się bę dą
na te re nie obiek tów: kom pleks
spor to wy przy ul. Or ląt Lwow -
skich 70, sta dion pił kar ski
przy ul. Kre so wej 1, sta dion lek -
ko atle tycz ny przy al. Mi rec kie -
go 4, ha la wi do wi sko wo -spor to -
wa przy ul. Że rom skie go 4c. Wa -
run kiem uczest nic twa dziec ka
jest re je stra cja on li ne i pra wi dło -
wo wy peł nio na kar ta kwa li fi ka -
cyj na, oświad cze nie o za po zna -
niu się z re gu la mi nem i wy ra że -
niu zgo dy na prze twa rza nie da -
nych oso bo wych. 

Jed no cze śnie in for mu je my, iż
nie jest pro wa dzo na re zer wa cja
miejsc. KP

Zapisz dziecko na sportowe półkolonie
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Roz po czę ła się re kru ta cja do dru giej edy cji pro -
gra mu „Uni wer sy tet Naj lep szych”. To no wo cze -
sna ini cja ty wa edu ka cyj na, któ rej po my sło daw -
ca mi są Uni wer sy tet Ślą ski i Mia sto Ka to wi ce.
W ko lej nej edy cji pro gram zo stał roz sze rzo ny
o ko lej ne mia sta – wspar cie wy róż nia ją cym się
uczniom za pew nią rów nież So sno wiec i Cho -
rzów.

Przed się wzię cie skie ro wa ne jest do naj zdol niej -
szych uczniów szkół pod sta wo wych i po nad pod -
sta wo wych z wo je wódz twa ślą skie go, za in te re so -
wa nych roz wo jem na uko wym. Pro jekt ma na ce lu
po ka za nie bo ga tej ofer ty edu ka cyj nej Uni wer sy te -
tu Ślą skie go oraz za chę ce nie do pod ję cia stu diów
na te re nie wo je wódz twa ślą skie go. To pierw sza te -
go ty pu ini cja ty wa w na szym re gio nie, a jej ce lem
jest roz wi ja nie za in te re so wań naj zdol niej szych
uczniów me tro po lii gór no ślą sko -za głę biow -
skiej. Głów ną me to dą pra cy w „Uni wer sy te cie Naj -
lep szych” sta no wi edu ka cja sper so na li zo wa na,
opar ta na tu to rin gu. 

Tu tor, czy li opie kun po ma ga ją cy w zna le zie niu
opty mal nej ścież ki na uko wej i do sto so wa niu jej
do za in te re so wań ucznia, pod czas spo tkań z uczest -
ni kiem pro jek tu mo ty wu je go do dłu go trwa łej pra -
cy nad roz wo jem oso bi stym i na uko wym.

Pierw sza edy cja pro gra mu cie szy ła się du żym
za in te re so wa niem wśród uczniów ka to wic kich
szkół. Zgło si ło się po nad 60 kan dy da tów, spo śród
któ rych ko mi sja zło żo na z pra cow ni ków na uko -
wych Uni wer sy te tu Ślą skie go wy bra ła 30 naj zdol -
niej szych uczniów mo gą cych pod jąć pra cę
pod okiem tu to rów.

– To uni ka to wa ini cja ty wa, re ali zo wa na w po ro -
zu mie niu z mia stem. Po my śle li śmy, że trze ba zbu do -
wać ofer tę pro gra mo wą dla naj lep szych, wy bit nych,
wy róż nia ją cych się uczniów, tak że tych, któ rzy mo gą
szu kać dróg swo je go roz wo ju w ca łej Pol sce, a na wet
na świe cie. Chce my spra wić, aby pod czas na my słu
nad swo ją przy szło ścią edu ka cyj ną, po my śle li o Ślą -
sku ja ko o miej scu, gdzie mo gli by kształ cić się,
miesz kać i pra co wać – mó wił o pierw szej edy cji pro -
gra mu pro rek tor ds. Kształ ce nia i Stu den tów Uni wer -
sy te tu Ślą skie go prof. dr hab. Ry szard Ko zio łek.

Do pro gra mu mo gą przy stą pić kan dy da ci, któ rzy
w dniu roz po czę cia pro gra mu bę dą ucznia -
mi VIII kla sy szko ły pod sta wo wej lub ucznia mi szko -
ły po nad pod sta wo wej, z wy łą cze niem klas ma tu ral -
nych. Re kru ta cja po trwa do 24 czerw ca 2019 ro ku.

Wię cej in for ma cji oraz for mu larz zgło sze nio wy
do stęp ne są na stro nie in ter ne to wej pro gra mu:
www.uni wer sy tet naj lep szych.us.edu.pl. KP

Przy stąp do pro gra mu „Uni wer sy tet Naj lep szych”

Do programu dołączył także Sosnowiec, dzięki czemu najzdolniejsi uczniowie mają szansę
na dalszy rozwój i pracę z tutorem. 
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Od Dnia Dziec ka, czy li od 1
czerw ca do koń ca wa ka cji, dzie -
cia ki bę dą mo gły ko rzy stać
za dar mo z wod ne go to ru prze -
szkód, któ ry znaj du je się na Sta -
wi kach. W ubie głym ro ku Aqu -
ator cie szył się wiel ką po pu lar -
no ścią i sko rzy sta ło z nie go
pra wie 10 ty się cy dzie cia ków. 

Aqu ator na le ży do Aka de mii
Spor tu Wa ke Zo ne Sta wi ki, jed -
nak dzię ki po ro zu mie niu z Miej -
skim Ośrod kiem Spor tu i Re kre -
acji w So snow cu, któ ry bę dzie
fi nan so wał atrak cje, wod ny plac
za baw bę dzie bez płat nie do stęp -
ny w ra mach ak cji „La to” dla
dzieci w wie ku od 7 do 18 lat,
któ re miesz ka ją w So snow cu. 

– Z atrak cji bę dzie moż na ko -
rzy stać co dzien nie w go dzi nach
od 10.00 do 20.00. Aby z za ba -
wy mo gli sko rzy stać wszy scy
chęt ni, wpro wa dza my pew nie
wa run ki. W przy pad ku bar dzo
wie lu chęt nych czas po by tu
na wod nym pla cu za baw bę dzie
ogra ni cza ny do go dzi ny. Ko -
niecz na bę dzie le gi ty ma cja
szkol na, na pod sta wie któ rej we -
ry fi ko wa ny bę dzie wiek i miej -

sce za miesz ka nia da ne go dzie -
cia ka – wy ja śnia Ar ka diusz Hra -
bia, za stęp ca dy rek to ra MO SiR.

Ze wzglę du na bez pie czeń -
stwo, dzie ci, któ re nie ukoń czy -
ły 12 ro ku ży cia, bę dą mo gły ko -
rzy stać z wod ne go to ru prze szkód
je dy nie w to wa rzy stwie oso by do -
ro słej. Do dat ko wo, każ da oso ba
ko rzy sta ją ca z to ru zo sta nie wy po -
sa żo na w ka mi zel kę ase ku ra cyj ną.

Aqu ator skła da się z dmu cha -
nych prze szkód, w tym z dmu -

cha nych tram po lin, rów no waż ni,
most ków, dra bi ny, zjeż dżal ni,
ścia nek wspi nacz ko wych czy
huś ta wek. Ca łość ma 50 me trów
dłu go ści i 20 me trów sze ro ko -
ści – Ko rzy sta nie z to ru za pew -
nia nie za po mnia ne wra że nia.
Jest też atrak cyj ną for mą spę dza -
nia cza su przez dzie ci, do dat ko -
wo po zwa la im na roz wi ja nie
spraw no ści fi zycz nej  – pod kre -
śla  Łu kasz Mas sal ski  z Wa ke
Zo ne Sta wi ki So sno wiec. SK

Wodny tor przeszkód już działa

Z bezpłatnego wstępu na aquator dzieciaki mogą korzystać
do końca wakacji.

arc U
M

 w
 Sosnow

cu

Ze wzglę du na to, że z dniem 31 grud nia b. r. upły -
wa ka den cja ław ni ków są dów po wszech nych po wo -
ła nych na la ta 2016-2019, Ra da Miej ska w So snow -
cu wy bie rze ław ni ków do Są du Okrę go we go w Ka -
to wi cach i Są du Re jo no we go w So snow cu na ka den -
cję 2020-2023. 

Kan dy da tów na ław ni ków mo gą zgła szać ra dom
gmin pre ze si wła ści wych są dów, sto wa rzy sze nia, in -
ne or ga ni za cje spo łecz ne i za wo do we, za re je stro wa -
ne na pod sta wie prze pi sów pra wa, z wy łą cze niem
par tii po li tycz nych oraz co naj mniej pięć dzie się ciu
oby wa te li ma ją cych czyn ne pra wo wy bor cze, za -
miesz ku ją cych sta le na te re nie gmi ny do ko nu ją cej
wy bo ru, w ter mi nie od dnia 1 czerw ca do dnia 30
czerw ca b. r. Ław ni kiem mo że zo stać oso ba, któ ra
po sia da oby wa tel stwo pol skie i ko rzy sta z peł ni praw
cy wil nych i oby wa tel skich, jest nie ska zi tel ne go cha -

rak te ru, ukoń czy ła 30 lat, ale nie wię cej niż 70 lat,
jest za trud nio na, pro wa dzi dzia łal ność go spo dar czą
lub miesz ka w miej scu kan dy do wa nia co naj mniej
od ro ku, ze wzglę du na stan zdro wia jest zdol -
na do peł nie nia obo wiąz ków ław ni ka i po sia da co
naj mniej wy kształ ce nie śred nie. Wy peł nio ne kar ty
zgło sze nia kan dy da tów wraz ze wszyst ki mi za łącz -
ni ka mi przyj mo wa ne bę dą w ter mi nie od dnia
1 czerw ca do dnia 30 czerw ca 2019 r. w Biu rze Ra -
dy Miej skiej w So snow cu, w gma chu Urzę du Miej -
skie go przy al. Zwy cię stwa 20, II pię tro, po kój nr 303
w po nie dział ki w godz. 7.30 do 18.00, od wtor ku
do czwart ku w godz. od 7.30-15.30, w piąt ki w godz.
od 7.30-13.00 lub moż na prze słać je pocz tą. Nie
moż na być ław ni kiem jed no cze śnie w wię cej niż jed -
nym są dzie. Wię cej in for ma cji moż na uzy skać
pod nr tel. (32) 296 05 12, (32) 296 05 13. SK

Ruszył nabór na ławników 
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ILO NA CE BO -KU BI CZEK, ad wo kat

W przy pad ku kie dy miesz kasz za gra ni cą,
nie mu sisz spe cjal nie przy jeż dżać na roz -
pra wę do Pol ski, że by zo stać prze słu cha -
nym w cha rak te rze stro ny lub świad ka. Je -
śli sąd uzna, iż prze słu cha nie w da nej spra -
wie są do wej jest nie zbęd ne, mo że zwró cić
się do kon su la z naj bliż sze go okrę gu kon -
su lar ne go lub do in ne go przed sta wi ciel -
stwa dy plo ma tycz ne go, np. am ba sa dy RP.
Ta ką moż li wość prze wi du je za rów no
art. 1134 Ko dek su po stę po wa nia cy wil ne -
go (KPC), jak i art. 586 § 1 Ko dek su po stę -
po wa nia kar ne go (KPK) – do ty czy ona oby -
wa te li pol skich miesz ka ją cych za gra ni cą.
Na pod sta wie art. 1134 KPC są dy mo gą
wy stę po wać do pol skie go przed sta wi ciel -
stwa dy plo ma tycz ne go lub urzę du kon su -
lar ne go o prze pro wa dze nie do wo du lub
o do rę cze nie pi sma, je że li oso ba ma ją ca
być prze słu cha na lub od bior ca pi sma jest
oby wa te lem pol skim prze by wa ją cym
za gra ni cą. O do rę cze nie pi sma prze by wa -
ją cej za gra ni cą oso bie, któ ra ma oby wa -
tel stwo pol skie lub o prze słu cha nie ta kiej
oso by w cha rak te rze oskar żo ne go, świad -
ka lub bie głe go sąd lub pro ku ra tor zwra ca
się do pol skie go przed sta wi ciel stwa dy plo -
ma tycz ne go lub urzę du kon su lar ne go.
Rów nież, w opar ciu o prze pi sy mię dzy na -
ro do we, sąd pol ski mo że zwró cić się
o prze słu cha nie świad ka lub stro ny przez
sąd za gra nicz ny wła ści wy dla miej sca za -

miesz ka nia oso by prze słu chi wa nej, któ ra
jest ob co kra jow cem miesz ka ją cym po -
za gra ni ca mi Pol ski. Sąd pol ski zo bo wią zu -
je wów czas wnio sko daw cę do wska za nia
kon kret nych py tań do świad ka lub do stro -
ny oraz wy zna cza z urzę du tłu ma cza przy -
się głe go (np. j. an giel skie go), któ ry do ko -
nu je prze kła du tłu ma cze nia. Wy glą da to
w ten spo sób, że sąd kie ru je za py ta nie
do wła ści wej dla oso by prze słu chi wa nej,
jed nost ki wy mia ru spra wie dli wo ści w da -
nej ju rys dyk cji, któ ra zaj mu je się w ra mach
swo je go kra ju ob słu gą na pły wa ją cych z za -
gra ni cy wnio sków ob cych są dów, o prze -
pro wa dze nie do wo du w ra mach po mo cy
praw nej. Na stęp nie, da na jed nost ka kie ru -
je spra wę do wła ści we go są du za gra nicz -
ne go. Sąd ten wy da je za rzą dze nie
w przed mio cie prze słu cha nia świad ka lub
stro ny. Za rzą dze nie jest ad re so wa ne już
bez po śred nio do kon kret nej oso by, ob ję tej
wnio skiem pol skie go są du wno szą ce go
o po moc praw ną, przy czym fak tycz nie
prze słu cha nie zgod nie z ta kim za rzą dze -
niem jest prze pro wa dza ne przez sę dzie go.
Sę dzia za da je przy go to wa ne py ta nia z li sty
we wła ści wym ję zy ku. Za tem nie jest ko -
niecz ne, aby w spra wie to czą cej się
przed pol skim są dem (np. w spra wie ro -
dzin nej o roz wód, czy też w spra wie o za -
pła tę), stro na lub świa dek prze by wa ją cy
za gra ni cą mu sie li spe cjal nie przy jeż dżać
aż do Pol ski na ter min po sie dze nia w ce lu
prze słu cha nia.

AD RIAN NA PEĆ, rzecz nik praw kon su men ta

„Kupiłem żonie skórzaną torebkę znanej
firmy. Jestem stałym klientem tego sklepu
i często w nim robię zakupy. Po kilku
miesiącach od zakupu zaczęła łuszczyć się
skóra i musiałem złożyć reklamację. Mam
zwyczaj fotografowania paragonów
po zakupie, bo niestety często blakną,
a dodatkowo pechowo gdzieś mi paragon
zaginął. Sprzedawca pamiętał, że
kupowałem torebkę i przyjął reklamację
na podstawie zdjęcia paragonu.
Reklamacja została uznana. Żądałem
naprawy, wymiany lub zwrotu ceny.
Sprzedawca wobec niemożliwości naprawy
ani wymiany zaproponował zwrot ceny.
Niestety, zażądał oryginału paragonu,
uzależniając wypłatę gotówki od jego
zwrotu. Niestety, nie mogę znaleźć tego
paragonu, a skoro reklamacja jest uznana,
to czy rzeczywiście nie jest możliwy zwrot
ceny?”.

Pa ra gon jest fi skal nym po twier dze niem – do wo -
dem, że za war to umo wę sprze da ży to wa ru.
Z punk tu wi dze nia prze pi sów pra wa cy wil ne go do -
wo dem na za war cie umo wy mo że być ja ki kol wiek
in ny do ku ment w tra dy cyj nej for mie pa pie ro wej
czy za pi sa ny na trwa łym no śni ku, np. po twier dze -
nie za mó wie nia do ko na ne go na od le głość w po sta -
ci wia do mo ści ma ilo wej, po twier dze nie prze le wu
itp. Pa ra gon jest je dy nie jed nym z wie lu do wo dów
po twier dza ją cych za kup. Do wód za ku pu jest nie -
zbęd ny, aby udo wod nić, że za war to umo wę sprze -
da ży. Wy ni ka ją z nie go po nad to in ne da ne, jak
przed miot umo wy, da ta za ku pu, ce na. Te da ne ma -
ją istot ne zna cze nie z punk tu wi dze nia prze pi sów
o rę koj mi za wa dy rze czy sprze da nej oraz upraw -

nień ku pu ją ce go i obo wiąz ków sprze daw cy. Pa ra -
gon mo że być cza sem nie zbęd nym po twier dze -
niem słu żą cym do do cho dze nia rosz czeń przez ku -
pu ją ce go. Pa mię tać war to, że cię żar udo wod nie nia
fak tu spo czy wa na tym, kto na ten fakt się po wo łu -
je. To ku pu ją cy ma obo wią zek wy ka zać, co ku pił,
od ko go, kie dy i w ja kiej ce nie, je śli żą da re ali za cji
re kla ma cji. 

W przed sta wio nym przez Pa na przy pad ku oko -
licz ność za war cia umo wy i jej tre ści – co ku pio no,
kie dy i za ja ką ce nę, jest bez spor na wo bec te go, że
sprze daw ca pa mię tał do ko na ny przez Pa na za kup
i fak tu te go nie kwe stio no wał oraz po twier dził,
przyj mu jąc re kla ma cję do roz pa trze nia. 

W ra mach upraw nień z ty tu łu rę koj mi ku pu ją -
cy, o ile wa da to wa ru bę dą ce go rze czą ru cho mą,
zo sta nie stwier dzo na przed upły wem 2 lat od je -
go wy da nia, mo że od umo wy od stą pić, o ile wa da
nie jest nie istot na i żą dać zwro tu ce ny, ob ni żyć ce -
nę o okre ślo ną i ade kwat ną do wa dy kwo tę, a tak -
że żą dać wy mia ny to wa ru lub usu nię cia wa dy. Żą -
da nia mo gą być zło żo ne al ter na tyw nie, to jest po -
przez wska za nie kil ku, tak jak w tym przy pad ku
i wte dy sprze daw ca zde cy du je, w ja ki spo sób zre -
ali zu je re kla ma cję. Wo bec te go, że w zgło szo nej
przez Pa na re kla ma cji nie by ło moż li wo ści na pra -
wy ani wy mia ny to reb ki, po zo sta ła kwe stia zwro -
tu ce ny. Zwrot ce ny jest skut kiem od stą pie nia
od umo wy sprze da ży, któ ra prze sta je ist nieć i ko -
niecz ne jest roz li cze nie, tj. zwrot wza jem nych
świad czeń – ku pu ją cy zwra ca świad cze nie w po -
sta ci to wa ru, a sprze daw ca świad cze nie w po sta -
ci ce ny. Prze pi sy ko dek su cy wil ne go do ty czą ce
od stą pie nia od umo wy nie uza leż nia ją zwro tu ce -
ny od przed ło że nia przez ku pu ją ce go pa ra go nu.
Zgod nie z art. 5614 Ko dek su cy wil ne go sprze -
daw ca obo wią za ny jest przy jąć od ku pu ją ce go
rzecz wa dli wą w ra zie wy mia ny rze czy na wol ną
od wad lub od stą pie nia od umo wy. Ku pu ją cy kon -

su ment od stę pu ją cy od umo wy ma obo wią zek
zwro tu to wa ru, a zwrot ce ny po wi nien na stą pić
nie zwłocz nie. Sprze daw cy czę sto uza leż nia ją
zwrot ce ny od zwro tu pa ra go nu, po wo łu jąc się
na prze pi sy fi skal ne, któ re wy ma ga ją pro wa dze -
nia ewi den cji zwro tów, w któ rej na le ży wska zać
m. in. do ku ment po twier dza ją cy do ko na nie sprze -
da ży, pro to kół przy ję cia zwro tu to wa ru lub re kla -
ma cji to wa ru lub usłu gi pod pi sa ny przez sprze -
daw cę i na byw cę. W prze pi sach roz po rzą dze nia
Mi ni stra Fi nan sów* w spra wie kas re je stru ją cych
nie wska za no jed nak, że do ku men tem tym mu si
być ory gi nał pa ra go nu. Do ku men tem po twier dza -
ją cym sprze daż mo gą być in ne do wo dy, np. prze -
lew na leż no ści z kon ta, wy druk z ter mi na la
przy płat no ściach kar tą, kar ta gwa ran cyj na wy -
sta wio na przez sprze daw cę lub opa trzo na sto -
sow nym po twier dze niem przez sprze daw cę (zwy -
kle pie częć sprze daw cy z da tą sprze da ży), itp.
Uza leż nia nie zwro tu ory gi na łu pa ra go nu nie znaj -
du je za tem po twier dze nia tak że w prze pi sach fi -
skal nych. Rów nież po sta no wie nia umow ne,
w któ rych przed się bior ca uza leż niał zwrot ce ny
od oka za nia do wo du za ku pu w po sta ci pa ra go nu
fi skal ne go, zo sta ły uzna ne za nie do zwo lo ne i wpi -
sa ne do Re je stru Klau zul Nie do zwo lo nych, pro wa -
dzo ne go przez Pre ze sa Urzę du Ochro ny Kon ku -
ren cji i Kon su men tów. 

Sprze daw ca ma za tem obo wią zek przy jąć re -
kla ma cję lub do ko nać w jej ra mach zwro tu ce ny
za to war, je śli ku pu ją cy udo wod ni, że za ku pu do -
ko nał w da nym skle pie, na wet je śli nie po sia da
pa ra go nu. 

*  do 30.04.2019 r. roz po rzą dze nie Mi ni stra Fi nan sów
z dnia 14 mar ca 2013 r. w spra wie kas re je stru ją cych
(Dz. U. poz. 363), od 01.05.2019 r. obo wią zu ją prze pi sy
no we go roz po rzą dze nia z dnia 29.04.2019r. w spra wie
kas re je stru ją cych (Dz. U. z 30.04.2019 r., poz. 816)

ADWOKAT RADZI

Czy Polak mieszkający za
granicą musi przyjeżdżać na
rozprawę sądową do Polski?

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Zwrot ceny w ramach reklamacji a brak paragonu
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Jak roz stać się z na ło giem przez
śmiech, zaproponowali ucznio -
wie i na uczy cie le Szko ły Pod sta -
wo wej nr 30 w So snow cu, któ rzy
ra zem z NZOZ „Na szą Przy -
chod nią” po łą czy li si ły, by mo ty -
wo wać do rzu ce nia pa pie ro sów.
W for mie za baw ne go ka ba re tu,
pod ha słem „Ani jed ne go wię -
cej” stwo rzy li prze śmiew czą kre -
ację le ka rza pul mo no lo ga – dok -
to ra Zdro we Płuc ko, je go pa cjen -
tów oraz trio an ta go ni stów – Pa -
pie ro sa, Ra ka i Śmier ci. Ka ba ret
za pre zen to wa li 24 ma ja w Ener -
ge tycz nym Cen trum Kul tu ry
w So snow cu. Choć nie da się
jesz cze stwier dzić, ile de cy zji
o po rzu ce niu na ło gu za in spi ro -
wa ło wi dzów hu mo ry stycz ne po -
dej ście do te ma tu, nie ma wąt pli -

wo ści, że na uczy cie le, któ rzy
gra li w ka ba re cie, za skar bi li so -
bie ser ca wi dow ni.

Ho no ro wy pa tro nat nad im -
pre zą ob jął Ar ka diusz Chę ciń ski,
pre zy dent So snow ca. Po raz ko lej -
ny przed się wzię cie wspar li m. in.
wi ce mar sza łek Sej mu RP Bar ba -
ra Dol niak, Po wia to wa Sta cja Sa -
ni tar no -Epi de mio lo gicz na, rad ni
Ra dy Miej skiej, przed sta wi cie le
Wy dzia łu Zdro wia i Edu ka cji,
De le ga tu ry Ku ra to rium Oświa ty,
so sno wiec kiej służ by zdro wia
oraz Ka to wic ka Spe cjal na Stre fa
Eko no micz na, PPG S.A. Ka to wi -
ce, KWK „My sło wi ce -We so ła”,
Elek tro cie płow nia „Bę dzin”,
MW „Ra fin”. Pa tro nat me dial ny
nad wy da rze niem spra wo wał
„Ku rier Miej ski”. SK

Już ani jed ne go papierosa wię cej

Za głę biow skie Cen trum Wspar cia
za pra sza wszyst kich se nio rów 60+
do udzia łu w za ję ciach klu bu se -
nio ra „Pod pa ra so lem”. W ra mach
dzia łal no ści klu bu uczest ni cy mo -
gą li czyć na m. in. spę dze nie cza su
wol ne go w mi łej at mos fe rze, dwa
po sił ki dzien nie (śnia da nia iobia dy
lub obia dy ipod wie czor ki), za ję cia
z psy cho lo giem in dy wi du al ne
i gru po we, za ję cia z fi zjo te ra peu tą
in dy wi du al ne i gru po we, w tym
na si łow ni ple ne ro wej oraz nor dic
wal king, za ję cia rę ko dziel ni cze,
ku li nar ne, ogrod ni cze, fil mo we,
warsz ta ty fo to gra ficz ne, wy kła dy
te ma tycz ne, pre lek cje z pro fi lak ty -

ki zdro wia, czy wyj ścia doki na, te -
atru, ga le rii, mu zeum. Za ję cia od -
by wa ją się co dzien nie w Za głę -
biow skim Cen trum Wspar cia,
przy ul. Mjr. H. Hu ba la -Do brzań -
skie go 131, w po nie dział ki, śro dy,
czwart ki, piąt ki od godz. 9.00
do14.00, we wtor ki od godz. 13.00
do 17.00. Wię cej in for ma cji moż -
na uzy skać pod nr tel. 32 8329420
lub 607997269. W za ję ciach moż -
na uczest ni czyć co dzien nie lub
w wy bra ne przez sie bie dni. Od -
płat ność zadzień uczest nic twa wy -
no si 6 zł. Dla osób z do cho da mi
po ni żej mi ni mum so cjal ne go,
udział w klu bie jest bez płat ny. SK

Klub „Pod parasolem” zaprasza
seniorów na zajęcia 
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KATARZYNA SKIBIŃSKA – specjalista w dziedzinie
pielęgniarstwa epidemiologicznego, koordynatorka
Działu Epidemiologii Sosnowieckiego Szpitala
Miejskiego sp. z o.o., przestrzega przez
nadmiernym zażywaniem antybiotyków 

An ty bio ty ki to le ki, któ rych za ży wa nie w spo sób nie kon tro -
lo wa ny mo że nas za pro wa dzić w śle py za ułek – nie bę dzie -
my mie li czym le czyć na wet bła hych in fek cji, za bie gi ope -
ra cyj ne bę dą ob cią żo ne wiel kim ry zy kiem, prze szcze -
py – prak tycz nie nie moż li we. Na wet zwy kłe ska le cze nie
mo że oka zać się śmier tel ne w skut kach.

Wszyst ko to w wy ni ku nad uży wa nia an ty bio ty ków.
Prze cięt nie każ dy z nas prze cho dzi w cią gu ro ku kil ka ku ra -
cji an ty bio ty ka mi – jed ni wca le, in ni wie lo krot nie. Śred nia
jest wy so ka i nie po ko ją ca.

An ty bio ty ki nisz czą na szą flo rę fi zjo lo gicz ną (co raz czę -
ściej spo ty ka my trud ne do le cze nia bie gun ki po an ty bio ty -
ko we), ale też – je śli są sto so wa ne zbyt krót ko – je dy nie
do mo men tu ustą pie nia ob ja wów cho ro bo wych, nie zgod -
nie z za le ce nia mi, drob no ustro je, któ re wy wo łu ją cho ro bę,
uod por nią się.

Drob no ustrój cho ro bo twór czy, mi mo że ma ły, jak każ dy
ży wy or ga nizm, chce prze trwać. Wy twa rza więc me cha ni -
zmy obron ne prze ciw ko an ty bio ty kom, któ re ma ją je nisz -
czyć. Je że li ku ra cja nie bę dzie sku tecz na, nie uni ce stwi my
wro ga od ra zu – on znisz czy nas – bę dzie bo wiem wie dział,
ja ką bro nią wal czy my i wy two rzy sku tecz ne me cha ni zmy
obron ne, któ re, co gor sza, bę dzie prze ka zy wał na stęp nym
po ko le niom. An ty bio ty ko opor ność, ja ko me cha nizm
obron ny, już dziś sta no wi pro blem. Po ja wi ły się szcze py
bak te ryj ne opor ne na więk szość an ty bio ty ków i jest to od -
por ność na by ta, czy li spo wo do wa na nie fra so bli wo ścią
czło wie ka. New Del hi, KPC, OXA -48, MCR -1 – to skró ty
opor no ści bak te ryj nej, któ rych oby śmy ni gdy nie wi dzie li
w na szych wy ni kach la bo ra to ryj nych.

Co my, ja ko pa cjen ci, mo że my zro bić, by po wstrzy mać
na ra sta ją cy pro blem an ty bio ty ko opor no ści? Przede
wszyst kim wierz my le ka rzo wi, je śli nie wi dzi on ko niecz no -
ści po da wa nia an ty bio ty ku – to zna czy, że pod żad nym po -
zo rem nie po win ni śmy po nie go się gać. Gry py, prze zię bie -
nia nie le czy się an ty bio ty ka mi – to cho ro by wy wo ły wa ne
przez wi ru sy, na któ re an ty bio ty ki nie dzia ła ją. Za miast an -
ty bio ty ku – cie pła her ba ta i łóż ko. Szczep my się prze ciw
gry pie, cho ro bie wi ru so wej – to nie po mył ka – gry pa bar -
dzo czę sto ma po wi kła nia w po sta ci in fek cji bak te ryj nej, le -
piej więc na gry pę w ogó le nie za cho ro wać. Oso by cho re
prze wle kle mo gą się za szcze pić prze ciw ko pneu mo ko -
kom, wy wo łu ją cym m. in. za pa le nie płuc. Nie bój my się
szcze pień! Prze strze gaj my za sad hi gie ny – myj my rę ce, to
na nich prze no si my bak te rie. 

Je że li le karz za le ci ku ra cję an ty bio ty ko wą, przyj muj my
za le co ną daw kę w rów nych od stę pach cza so wych, nie
prze ry waj my ku ra cji, gdy tyl ko po czu je my się le piej. Nie
lecz my się sa me mu po zo sta ło ścia mi an ty bio ty ków, któ re
ma my w do mu po prze by tej ku ra cji. Nie wy rzu caj my an ty -
bio ty ków do ka na li za cji. Ho dow cy dro biu, tucz ni ków – nie
po win ni po da wać an ty bio ty ków w ce lu opty ma li za cji ho -
dow li – przy po mi nam, że od 1 stycz nia 2006 ro ku w Unii
Eu ro pej skiej obo wią zu je cał ko wi ty za kaz sto so wa nia an ty -
bio ty ko wych sty mu la to rów wzro stu.

Stop antybiotykom! Przyłącz się do Rady Seniorów
Człon ko wie Ra dy Se nio rów za pra sza ją miesz kań ców
do udzia łu we wspól nych przed się wzię ciach, dzia ła -
niach oraz pla no wa nych im pre zach. 

– Przy po mnę, że od je sie ni ubie głe go ro ku w So -
snow cu przy ul. Mo drze jow skiej 42 dzia ła Cen trum
Ak tyw no ści Lo kal nej, gdzie rad ni Ra dy Se nio rów od -
by wa ją po sie dze nia ko mi sji zdro wia, kul tu ry i spor tu
oraz ko mi sji do spraw kon tak tu z or ga ni za cja mi po za -
rzą do wy mi. W każ dy po nie dzia łek w godz. od 11.00
do 13.00 w po miesz cze niach Cen trum na par te rze
dys ku tu je my na te ma ty do ty czą ce zdro wia, kul tu ry,
roz ryw ki i re kre acji – mó wi Alek san dra Sko czeń,
czło nek Ra dy Se nio rów. – W lo ka lu przy ul. Mo drze -
jow skiej są do god ne wa run ki do spo tka nia się i po roz -
ma wia nia na sze reg te ma tów do ty czą cych za in te re so -
wań se nio rów. Dzię ki przy chyl no ści dy rek cji Tech ni -
kum Elek tro nicz ne go w So snow cu na wią za li śmy bliż -
szą współ pra cę z ucznia mi tej szko ły, któ rzy wspie ra ją
nas swo ją wie dzą i umie jęt no ścia mi w za kre sie spraw -
nej ob słu gi kom pu te rów i te le fo nów ko mór ko -
wych – do da je. 

Po moc w tym za kre sie se nio rzy mo gą uzy skać
w trak cie dy żu rów w CAL przy uli cy Mo drze jow skiej.
Ucznio wie w spo sób ja sny i przy stęp ny wy ja śnia ją
wszel kie za wi ło ści zwią za ne z ob słu gą kom pu te rów
i te le fo nów. Kon sul ta cje cie szą się du żym za in te re so -
wa niem i se nio rzy chęt ni bio rą w nich udział.
Przy CAL roz po czął tak że dzia łal ność Klub Se nio ra,
któ ry cie szy się od sa me go po cząt ku du żym za in te re -
so wa niem i fre kwen cją.

W ma ju se nio rzy bra li tak że udział w róż nych wy -
da rze niach i przed się wzię ciach. Swo je pra ce ma lar -
skie, pt. „Pej zaż wraż li wy” za pre zen to wa ła w „Mu zie”
rad na An na Ro ze nau. Se nio rzy uczest ni czy li tak że
w ob cho dach świąt pierw szo ma jo wych. 

– Z oka zji 100. rocz ni cy uzy ska nia nie pod le gło ści
od by wa my, wspól nie z mło dzie żą szkół pod sta wo -
wych spo tka nia mię dzy po ko le nio we, przy Trój ką cie
Trzech Ce sa rzy i na sta dio nie AKS Niw ka. W trak cie
spo tkań roz ma wia li śmy na te mat trud nych dzie jów

zwią za nych z miej scem zbie gu gra nic trzech za bor -
ców. Przy tej oka zji śpie wa li śmy tak że zna ne pa trio -
tycz ne pio sen ki – re la cjo nu je Je rzy Du dek, czło nek
Ra dy Se nio rów. 

18 ma ja so sno wiec cy rad ni se nio rzy go ści li u za -
przy jaź nio nych se nio rów z My sło wic, któ rzy świę to -
wa li hucz nie „Dni Se nio ra” w Mu zeum Po żar nic twa.
Do pi sa ła sło necz na po go da, wy śmie ni te hu mo ry
i przy ja zna at mos fe ra. Po nad to 25 ma ja re pre zen ta cja
so sno wiec kich se nio rów uczest ni czy ła w Ogól no pol -
skiej Olim pia dzie Se nio rów w Ła zach. 

Rów nie atrak cyj nie za po wia da się udział se nio rów
w im pre zach za pla no wa nych na czer wiec. – Roz po -
czy na my 2 czerw ca o godz. 13.00 udzia łem w ob cho -
dach Dnia Dziec ka przed Pa ła cem Scho ena. Na 9
czerw ca za pra sza my na co rocz ny Fe styn Ro dzin Abs -
ty nenc kich w Trój ką cie Trzech Ce sa rzy po stro nie
My sło wic. Wy jazd gru py ro we ro wej o godz. 11.00
spod Urzę du Miej skie go w So snow cu. Mo gę gwa ran -
to wać ser decz ną i mi łą at mos fe rę pod czas ca łe go raj -
du i na me cie w Brzęcz ko wi cach. 26 czerw ca, jak co
ro ku, od bę dą się se nio ra lia UTW Hu ma ni tas na te re -
nie ogro dów przy ul. Ki liń skie go, a dzień póź niej o go -
dzi nie 14.00 od bę dzie się I tur niej rad se nio rów gry
w bo ule w Par ku Sie lec kim – za po wia da Je rzy Du dek. 

To nie ko niec im prez. Se nio rzy bę dą obec ni w Par -
ku Sie lec kim pod czas So sno wiec Eska Fun Fe sti val
w dniach od 7 do 9 czerw ca. Po nad to, już 29 czerw ca
o go dzi nie 15.00, od bę dzie się fe styn cha ry ta tyw ny
przed bra mą Sta dio nu Lu do we go przy uli cy Kre so wej. 

Człon ko wie Ra dy Se nio rów za pra sza ją tak że se nio -
rów z So snow ca wraz z oso ba mi to wa rzy szą cy mi
na wszyst kie czerw co we im pre zy. Wię cej in for ma cji
moż na uzy skać w Cen trum Ak tyw no ści Lo kal nej
przy uli cy Mo drze jow skiej 42 pod czas co dzien nych
dy żu rów.

Se nio rzy pro wa dzą na bór chęt nych do udzia łu
w zor ga ni zo wa niu wy sta wy prac, pt. „Uta len to wa ny
Se nior”, któ ra od bę dzie się pod czas te go rocz nych Dni
Se nio ra. SK
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SPORT

Nowe rozdanie w Zagłębiu
Mroczkowski za Ivanauskasa

Zaledwie rok trwała przygoda Zagłębia z Ekstraklasą. Ekipa z Sosnowca po dziesięciu latach wróciła na salony, ale był to chwilowy powrót. W przyszłym sezonie
ponownie zagramy więc w I lidze. Nowym trenerem sosnowiczan został Radosław Mroczkowski, który zastąpił Litwina Valdasa Ivanauskasa. Kontrakt został
zawarty na rok z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

Krzysz tof Po lacz kie wicz 

Mrocz kow ski ostat nio pro wa dził
ze spół II -li go we go Wi dze wa
Łódź. Roz stał się z nim na po cząt -
ku kwiet nia, mi mo że ze spół znaj -
do wał się na po zy cji gwa ran tu ją cej
awans do I li gi. Przy po mnij my, że
to wła śnie tre ner Mrocz kow ski
wpro wa dził łódz ki ze spół do II li -
gi. W swo im CV ma tak że awans
do eks tra kla sy z San de cją No wy
Sącz. – Chciał bym, aby w So -
snow cu stwo rzył się bar dzo do bry
ze spół. Bę dzie my pra co wać
nad tym od pierw szych za jęć, któ -
re roz pocz ną się 10 czerw ca. Mam
na dzie ję, że swą ener gią za ra żę
tak że za wod ni ków – mó wił pod -
czas spo tka nia z me dia mi no wy
tre ner Za głę bia. 

– Zda je my so bie spra wę z mo -
men tu, w ja kim przy cho dzi tre ner
do klu bu. To bar dzo cięż kie dla
ca łe go Za głę bia. Ta łód ka bar dzo
się huś ta i my mu si my ją usta bi li -
zo wać, aby ona pły nę ła tam,
gdzie chce my. Nie bę dę sza lał
i nie bę dę mó wił, że wró ci my
i zdo mi nu je my li gę. Ja mam
świa do mość, że po trze ba te raz
na wszyst ko cza su.

Je że li ży cie da nam szan sę, to ją
po pro stu wy ko rzy sta my i bę dzie -
my za wszel ką ce nę grać w eks tra -
kla sie. To ca łe sza leń stwo te raz
mu si się skoń czyć. Mu si my roz po -
cząć od bu do wa nia fun da men tów
i to jest wła śnie czas dla te go ty pu
pra cy – pod kre ślał Mar cin Ja ro -
szew ski, pre zes so sno wi czan, któ -
ry przy znał, że w umo wie znaj du je
się za pis, ja ki bę dzie obo wią zy wał
na przy szły se zon tre ne ra Mrocz -
kow skie go. Je śli so sno wi cza nie
na fi ni szu roz gry wek bę dą pla so -
wać się w pierw szej szó st ce (ze -
spo ły na miej scach od 3 do 6 ro ze -
gra ją ba ra że o eks tra kla sę), au to -
ma tycz nie umo wa zo sta nie prze -
dłu żo na na ko lej ny se zon. 

– Nie mu sie li śmy z pre ze sem
dłu go roz ma wiać. Ma my ja sny
plan, któ ry chce my wdro żyć
w ży cie. Mu si my pa trzeć na trans -
fe ry, chce my, że by to by li so lid ni
za wod ni cy, któ rzy rze czy wi ście
bę dą pre zen to wać od po wied ni
po ten cjał, a tak że, aby każ dy
z nich miał od po wied nie ar gu -
men ty do gry. Znaj dę tak że czas
dla mło dzie ży i wie rzę, że in dy -
wi du al ne za ję cia i od po wied nie
po dej ście po zwo li nam się cie -

szyć wy cho wan ka mi w skła -
dzie – do dał tre ner Mrocz kow ski.

Trans fe ro wa ka ru ze la w klu bie
już ru szy ła. Z Za głę biem po że -
gna ło się 13 gra czy, a to jesz cze
pew nie nie ko niec. So sno wiec

opu ści li już: Va ma ra Sa no go (Le -
gia War sza wa), Olaf No wak (Za -
głę bie Lu bin) – obaj po wrót
po wy po ży cze niu,  Lukáš
Hroššo (Cra co via Kra ków), Żar ko
Udo vi czić (Le chia Gdańsk), Ma -

te usz Ci choc ki (Ra do miak Ra -
dom), Mi cha el He in loth, Geo r -
gios My gas, Mar tin Tóth,, Pa trik
Mráz, Lukáš Greššák, Geo r ge
Iwa nisz wi li, Gior gi Ga be da wa.
Po nad to na li stę trans fe ro wą wy -

sta wio ny zo stał To masz No wak.
Wa żą się jesz cze lo sy To ma sza
Na wot ki, któ ry do So snow ca był
wy po ży czo ny z Le gii War sza wa.
Je śli nie znaj dzie uzna nia
w oczach tre ne ra Alek san da ra Vu -
ko vi cia, to na dal ma kon ty nu ować
przy go dę z fut bo lem w So snow cu.
Nie jest pew na tak że przy szłość
Ma te usza Moż dże nia.

Kto w ich miej sce? Klub po zy -
skał jak na ra zie Ra fa ła Grze la ka
z Bruk -Bet Ter ma li ka Nie cie cza
oraz Ma te usza Bień ka z re zerw
Le cha Po znań. Z wy po ży cze nia
wra ca ją Pa tryk Mu lar czyk, Mi chał
Kie ca i Kon rad Bu dek.

Pił ka rze Za głę bia wzno wią tre -
nin gi 17 czerw ca. Ty dzień wcze -
śniej za wi ta ją do So snow ca te sto -
wa ni gra cze, któ rzy zo sta ną pod -
da ni pił kar skim spraw dzia nom.
W dniach 1-12 lip ca ze spół prze -
by wać bę dzie w Wo dzi sła wiu Ślą -
skim. Wśród spa ring part ne rów m.
in. GKS Ka to wi ce, cze ski FK Fot -
bal Třin ec i Ra ków Czę sto cho wa.

Pierw szy mecz w no wym se -
zo nie nasz ze spół ro ze gra w ostat -
ni week end lip ca. Wów czas wy -
star tu ją roz gryw ki za ple cza eks -
tra kla sy.

Radosław Mroczkowski został nowym trenerem piłkarskiego Zagłębia. Obowiązki pełni
od 1 czerwca 2019 r.
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Ka pi tal ny wy stęp za wod ni ków
Za głę biow skie go Klu bu Szer -
mier cze go. Pod czas Mi strzostw
Pol ski se nio rów w sza bli ko biet
i męż czyzn eki pa so sno wiec kie go
klu bu wy wal czy ła pięć me da li,
w tym dwa zło te.

Naj lep si sza bli ści i sza blist ki
o me da le MP ry wa li zo wa li
w War sza wie. Wśród pa nów rów -
nych so bie nie miał Grze gorz Do -
mi nik, któ ry się gnął po zło -
to. – Grze siu Do mi nik spra wił
ogrom ną nie spo dzian kę, po nie -
waż peł ną pa rą przy go to wy wał
się do te go tur nie ju przez ostat ni
mie siąc. Ba zu jąc na ogrom nym
do świad cze niu i ce chach wo li cjo -
nal nych, nie miał so bie rów nych,

po ko nu jąc za wod ni ków ka dry na -
ro do wej – nie krył ra do ści tre ner
Le szek Chło sta.

W fi na le mi strzostw Do mi nik
po ko nał 15:12 Mi ko ła ja Grze gor -
ka (MUKS War sza wa).

An ge li ka Wą tor i Zu zan -
na Cie ślar wy wal czy ły z ko lei
brą zo we me da le w zma ga niach
in dy wi du al nych. Pią ta by ła Ka ro -
li na Cie ślar, a dzie wią ta Ka ro li -
na Wal czak. Na ósmym miej scu
ry wa li za cję ukoń czy ła na to miast
Mar ta Pu da z TMS Za głę bie So -
sno wiec.

Po zło to się gnę ła tak że ko bie -
ca dru ży na ZKSz w skła dzie An -
ge li ka Wą tor, Zu zan na Cie ślar,
Ka ro li na Cie ślar i Ka ro li na Wal -

czak, któ re w fi na le po ko -
nały 45: 40 KKsz Ko nin. Dru ży -
na TMS Za głę bie za ję ła 5 miej -
sce.

W ry wa li za cji dru ży no wej
męż czyzn eki pa ZKSz w skła -
dzie Grze gorz Do mi nik, Mi chał
Ko chan, Krzysz tof Kacz kow ski,
Mar cin Li piń ski się gnę ła po brą -
zo wy me dal. W po je dyn ku
o trze cie miej sce pod opiecz ni
Lesz ka Chło sty po ko na li 45:42
in ny so sno wiec ki te am, eki pę
For tis -u w skła dzie bracia Bar -
tosz, Mar cin i Piotr Ko niu szo wie
oraz Pa weł Kwiat kow ski. – Dru -
gie dru ży ny na sze go klu bu, za -
rów no w przypadku mężczyzn,
jak i kobiet, prze gra ły mi ni mal -

nie ćwierć fi na ło we po je dyn ki,
po zo sta wia jąc po so bie bar dzo
do bre wra że nie. Ja ko tre ner Le -
szek Chło sta je stem bar dzo za -
do wo lo ny z ca łe go se zo nu,
w któ rym zdo by li śmy w su -
mie 18 me da li Mi strzostw Pol ski
we wszyst kich ka te go riach wie -
ko wych. Po nad to An ge li ka Wą -
tor obie cu ją co za czę ła wal kę
o start na Igrzy skach Olim pij -
skich. Sze ściu za wod ni ków re -
pre zen to wa ło nasz klub i mia sto
So sno wiec na Mi strzo stwach
Świa ta i Eu ro py. Zo sta ły jesz cze
Mi strzo stwa Pol ski mło dzi ków
i se zon kra jo wy moż na bę dzie
uznać za za koń czo ny – pod su -
mo wał tre ner Chło sta. KP

Sosnowiecka szabla w medalowym natarciu

Zawodnicy ZKSz triumfowali podczas ostatnich Mistrzostw
Polski.  

arc Zagłębiow
ski Klub Szerm

ierczy

Pił kar ki Czar nych po now nie w fi na le Pu cha ru
Pol ski. Przed ro kiem się nie uda ło, oby te raz by ło
le piej. Ze spół z So snow ca awans za pew nił so bie
po dra ma tycz nym bo ju z UKS -em Łódź. W fi na -
le, któ ry od bę dzie się 19 czerw ca na sta dio nie
ŁKS -u Łódź, zmie rzą się z Me dy kiem Ko nin.

Pół fi na ło wy po je dy nek od był się w So snow -
cu. Do 76. mi nu ty utrzy my wał się bez bram ko -
wy re mis. Wów czas przy jezd ne wy szły na pro -
wa dze nie. Czar ne rzu ci ły się do od ra bia nia strat
i sztu ka ta uda ła im się w do li czo nym cza sie.
Po fau lu na Pa tri ci Hmi ro vej sę dzia po dyk to wał
rzut kar ny, któ ry po szko do wa na Sło wacz ka za -
mie ni ła na bram kę. W se rii rzu tów kar nych sku -
tecz niej sze by ły na sze za wod nicz ki i to one za -
gra ją w wiel kim fi na le. Przy po mnij my, że
w ubie głym ro ku eki pa Czar nych w fi na le PP
ule gła Gór ni ko wi Łęcz na 1:3. KP

Czarne w finale 
Pucharu Polski

Kamila na pudle Mistrzostw Europy Skandal na podium
Ko lej ny suk ces Ka mi li Krzak. Uty tu ło wa -
na za wod nicz ka So sno wiec kie go Klu bu Ka ra -
te Ky oku shin wy wal czy ła dwa me da le pod -
czas ro ze gra nych we Wro cła wiu Mi strzostw
Eu ro py.

Ka mi la obro ni ła ty tuł mi strzow ski i się gnę -
ła po zło to w ka te go rii Te am Ka ta. W kon ku -
ren cji in dy wi du al nej za ję ła trze cie miej sce
i wy wal czy ła tym sa mym brą zo wy me dal. Po -
wo dy do ra do ści ma tak że Je rzy Pry ga. Za -
wod nik so sno wiec kie go klu bu zo stał Aka de -
mic kim Mi strzem Pol ski pod czas za wo dów,
któ re od by ły się w Kra ko wie. – Po raz szó sty
naj lep si stu den ci ry wa li zo wa li na ma cie.
W su mie wy star to wa ło stu za wod ni ków. Ju rek
się gnął po me dal w ka te go rii -80 kg. Ten wy -
nik do brze ro ku je na ME, któ re od bę dą się
w Pra dze – pod su mo wał shi han Eu ge niusz
Da dzi bug. KP Ka mi la Żu rek pre zen tu je oka za łe tro fea.

arc SKKS

Ko lej ny suk ces dziew cząt z Ze spo łu Tań ca No wo cze sne go
& Che er le aders Skan dal! Pod opiecz ne Ka ta rzy ny Pilch się -
gnę ły po ty tu ły Mi strza Pol ski Che er le aders w ka te go riach
se nior skich fre esty le pom i jazz pod czas za wo dów, któ re od -
by ły się w Ostro łę ce. Na sze „skan da list ki” po me dal się ga -
ły tak że w du etach. Wi ce mi strzo stwo Pol ski w se nior skich
du etach jaz zo wych wy wal czy ły We ro ni ka Pilch i Alek san -
dra  Ra szew ska.  Po nad to czwar te miej sce za ję ły du ety
w kat. ju nior du et jazz (Ro za lia Pie niak i Zu zan na Zde bel)
i se nior hip hop (Mal wi na Śro da i Aga ta So siń ska). Pią te
miej sce w se nior fre esty le pom wy wal czy ły We ro ni ka Pilch
i Na ta lia Cu ry ło oraz w se nior hip hop Agniesz ka Go lań ska
i An ge li ka Cze chow ska. Siód me miej sce za ję ły w se nior fre -
esty le pom Alek san dra Ra szew ska i Wik to ria Na dol na. –
Ze spół Skan dal w Miej skim Klu bie im. J. Kie pu ry dzia ła już
od 26 lat i od te go cza su od no si ogrom ne suk ce sy, za rów no
w kra ju, jak i za gra ni cą. Ten ty tuł Mi strza Pol ski to po twier -
dze nie so lid nej pra cy, wy trwa ło ści i do sko na ło ści dziew -
cząt – pod kre śli ła Ka ta rzy na Pilch. KP
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Jan Paweł II w Sosnowcu

W czerw cu 1999 ro ku Jan Pa weł II od był naj dłuż -
szą ze swych piel grzy mek do Oj czy zny. Po śród 23
miej sco wo ści, któ re od wie dził, zna lazł się rów nież
So sno wiec. Dzi siaj po 20 la tach za pra szam Pań stwa
do od wie dze nia miejsc zwią za nych z tym hi sto rycz -
nym wy da rze niem.

TABLICA PAMIĄTKOWA NA PARKINGU
PRZY HIPERMARKECIE AUCHAN 
To wła śnie tu taj 14 czerw ca tuż po 18.00 (po nie -
speł na pół to ra go dzin nym lo cie z Ło wi cza) wy lą do -
wał pa pie ski śmi gło wiec. Od te go miej sca Oj ciec
Świę ty roz po czął wi zy tę na zie mi za głę biow skiej
i tu taj ją za koń czył. Stąd ko lum na po jaz dów wy ru -
szy ła w kie run ku pla cu, któ ry wkrót ce miał zo stać
na zwa ny Pa pie skim. Tra sa „pa pa mo bi le” wio dła
po przez tłum nie ob le ga ne uli ce So kol ską, 3 Ma ja,
ks. Blach nic kie go, gen. Bo ra -Ko mo row skie go,
gen. Za ru skie go, marsz. Ry dza Śmi głe go oraz
Gwiezd ną.

PLAC PA PIE SKI
Na roz le głym te re nie w re jo nie ulic marsz. Ry dza -
-Śmi głe go i Gwiezd nej przy go to wa no po lo wy oł tarz
zwień czo ny po kaź nych ga ba ry tów sta lo wą kra tow -
ni cą. W jej ob ra mo wa niu umiesz czo no ośmio me tro -
wy krzyż oraz pięt na sto me tro wą so snę. Kra tow ni ca
swą sym bo li ką od no si ła się do prze my sło we go cha -
rak te ru Za głę bia Dą brow skie go, zaś so sna na wią zy -
wa ła do na zwy je go sto li cy.

W spo tka niu wzię ło udział oko ło 320 ty się cy
osób. Pa pież od pra wił Li tur gię Sło wa, na wią zu jąc
do pro ble ma ty ki ludz kiej pra cy. By ło to jed no z naj -
waż niej szych wy da rzeń w hi sto rii, nie tyl ko So -
snow ca, ale rów nież Za głę bia Dą brow skie go.

Dość szyb ko miej sce to za czę to na zy wać Pla cem
Pa pie skim. Po ja wił się rów nież krzyż. Wła śnie
pod tym krzy żem, po śmier ci Ja na Paw ła II
(2 kwiet nia 2005), za czę li gro ma dzić się miesz kań -

cy Za głę bia. Sza cu je się, że po nad 80 ty się cy osób
od da ło pod nim cześć Wiel kie mu Po la ko wi. Już
w kil ka dni póź niej w no cy z 7 na 8 kwiet nia sta ra -
niem księ ży z za gór skiej pa ra fii św. Jo achi ma, przy
wspar ciu Stra ży Po żar nej oraz wo lon ta riu szy, obok
krzy ża usta wio no wy ko na ną z ma sy ży wicz nej fi -
gu rę pa pie ża.

21 kwiet nia 2005 ro ku uchwa łą Ra dy Miej skiej
nr 621/XVIII/05 plac otrzy mał ofi cjal ną na zwę Pla -
cu im. Pa pie ża Ja na Paw ła II. W tym sa mym cza sie
pod ję to de cy zję o bu do wie po mni ka, któ ry uro czy -
ście od sło nię to 14 czerw ca 2006. Mie rzą ca 4,5 me -
tra rzeź ba o wa dze 1345 kg au tor stwa Ja na Fun ka
zo sta ła umiesz czo na na po stu men cie ta kiej sa mej
wy so ko ści. Po trzech ko lej nych la tach przy stą pio no
do bu do wy tzw. bar ki, któ ra obec nie sta no wi pod -
sta wę po mni ka. Jed no cze śnie jest wy ko rzy sty wa -
na ja ko sce na lub oł tarz pod czas or ga ni zo wa nych
kon cer tów i uro czy sto ści. Bar ka ma 40 m dłu go -
ści, 13,5 m sze ro ko ści i po wierzch nię 385,3 m kw.
Na bur cie stat ku umiesz czo no dwa dzie ścia czte ry
her by miast i gmin Die ce zji So sno wiec kiej. W 2010
ro ku wraz z ukoń cze niem bu do wy bar ki za go spo da -
ro wa no te ren pla cu, dzie ląc go na część sa kral ną
oraz re kre acyj ną. Po wsta ło wów czas Ka len da rium
Pon ty fi ka tu Ja na Paw ła II – na stu czte rech ta bli cach
umiesz czo no in for ma cje do ty czą ce po dró ży za gra -
nicz nych pa pie ża -piel grzy ma. Po śród bru ku two rzą -
ce go Ka len da rium znaj dzie my tak że trzy spe cjal ne
lam py. Bia ła przy po mi na o da cie wy bo ru Ka ro la
Woj ty ły na pa pie ża – 16 paź dzier ni ka 1978, czer -
wo na o za ma chu na pla cu św. Pio tra w Rzy mie
w dniu 13 ma ja 1981, nie bie ska o utwo rze niu
25 mar ca 1992 Die ce zji So sno wiec kiej.

BAZYLIKA KATEDRALNA WNIEBOWZIĘCIA
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Jan Pa weł II go ścił w So snow cu na dłu go
przed wy bo rem na Sto li cę Pio tro wą. Mia ło to

zwią zek z Mi le nium Chrztu Pol ski. W So snow cu
uro czy sto ści mi le nij ne od by ły się z rocz nym opóź -
nie niem. Głów nym po wo dem był brak po zwo le -
nia ze stro ny władz. 21 ma ja 1967 ro ku pry mas
Pol ski kard. Ste fan Wy szyń ski wspól nie z me tro -
po li tą kra kow skim Ka ro lem Woj ty łą oraz licz ny -
mi bi sku pa mi od pra wi li Su mę Mi le nij ną w ko -
ście le Wnie bo wzię cia NMP. Nie ste ty, nie oby ło
się bez in cy den tów po wo do wa nych przez „ak tyw
ro bot ni czy” oraz roz ma itych utrud nień za pla no -
wa nych przez wła dze par tyj ne i Mi li cję Oby wa tel -
ską*.

Po 25 la tach od wy da rzeń z 25 mar ca 1992 Ka rol
Woj ty ła już ja ko pa pież utwo rzył Die ce zję So sno -
wiec ką, pod no sząc ko ściół do ran gi ka te dry. Po ko -
lej nych 20 la tach je go re li kwie zo sta ły umiesz czo -
ne w oł ta rzu głów nym (15 sierp nia 2012), gdzie
po dziś dzień się znaj du ją.

KOŚCIÓŁ PW. NMP RÓŻAŃCOWEJ W KLIMONTOWIE
Na te re nie pa ra fii znaj du je się Plac Pa pie ski. W ko -
ście le prze cho wy wa ne są re li kwie św. Ja na Paw -
ła II oraz cen ne pa miąt ki, zwią za ne z je go so sno -
wiec ką piel grzym ką: krzyż z oł ta rza po lo we go oraz
mszał, z któ re go ko rzy stał pod czas uro czy sto ści
na po bli skim pla cu. 

KO ŚCIÓŁ PW. ŚW. JO ACHI MA W ZA GÓ RZU
W ko ście le znaj du je się cha rak te ry stycz ny tron
wi docz ny na wie lu zdję ciach i fil mach, do ku men -
tu ją cych wi zy tę pa pie ża w na szym mie ście. Na te -
re nie pa ra fii prze cho wy wa na jest po świę co -
na przez pa pie ża ko ro na na fi gu rę NMP Za gór -
skiej Kró lo wej Ro dzin. Za ko ścio łem, na te re nie
dro gi krzy żo wej, usta wio no wspo mnia ny wcze -
śniej pierw szy, wy ko na ny z ma sy ży wicz nej po -
mnik. Umiesz czo no tam rów nież ka mien ne ta bli -
ce z tek stem prze mó wie nia, ja kie wy gło sił pa pież
pod czas spotkania z wiernymi. 

W So snow cu jest wie le miejsc upa mięt nia ją -
cych pol skie go pa pie ża. Naj czę ściej są to ta bli ce
pa miąt ko we w pa ra fiach. Ka rol Woj ty ła jest pa tro -
nem Szko ły Pod sta wo wej nr 8 przy ul. Te atral nej 8.
Imię Ja na Paw ła II no si ron do w oko li cach Pla cu
Pa pie skie go oraz Cen trum Pe dia trii w Kli mon to -
wie (przy wej ściu głów nym usy tu owa ny jest je go
po mnik). Re li kwie św. Ja na Paw ła II znaj du ją się
tak że w ko ścio łach: św. To ma sza Apo sto ła na Po -
go ni, św. Bar ba ry na Wa we lu, Naj święt sze go Ser ca
Pa na Je zu sa (ko le jo wy), św. Flo ria na w Za gó rzu,
MB Czę sto chow skiej na Po rąb ce, Naj święt sze go
Cia ła i Krwi Chry stu sa w Ka zi mie rzu Gór ni czym,
NMP Nie usta ją cej Po mo cy na Ostro wach Gór ni -
czych. W ka te drze prze cho wy wa ny jest kie lich
mszal ny po da ro wa ny przez pa pie ża bi sku po wi
Śmi giel skie mu. W fun da men ty kil ku na stu so sno -
wiec kich ko ścio łów wmu ro wa no ka mie nie wę giel -
ne po świę co ne przez Ja na Paw ła II. W die ce zjal -
nym ar chi wum znaj du je się opa trzo na pa pie skim
pod pi sem bul la, ery gu ją ca Die ce zję So sno wiec ką
oraz usta na wia ją ca pierw sze go bi sku pa Ada ma
Śmi giel skie go**. 

Pa mięć o Ja nie Paw le II wciąż jest ży wa. Go rą -
ce są wspo mnie nia tam te go czerw co we go dnia, gdy
na wy łą czo nych z ru chu uli cach sły chać by ło tu pot
ty się cy ludz kich stóp zmie rza ją cych w tym sa mym
kie run ku. Z wiel ką ra do ścią, cza sem w eks ta zie, wi -
ta li śmy „na sze go” pa pie ża. Gdy by śmy z po dob ną
gor li wo ścią po tra fi li wsłu chać się w sło wa, zro zu -
mieć i wcie lić w czyn to, co chciał nam prze ka zać… 

Artur Ptasiński
Centrum Informacji Miejskiej, tel. 32 265 60 04

Więcej zdjęć można zobaczyć na: www.kuriermiejski.com.pl
* Zainteresowanych tym tematem odsyłam do publikacji autorstwa Łucji

Marek – „Precz! – Niech Żyje! W rocznicę uroczystości milenijnych
w Sosnowcu” – wyd. Muzeum w Sosnowcu 2007.

** Za udostępnienie danych serdecznie dziękuję panu Piotrowi Lorencowi
oraz ks. Tomaszowi Zmarzłemu. 

Płyta pamiątkowa w miejscu lądowania papieskiego śmigłowca. Barka i pomnik na Placu Papieskim.

Tron papieski można
zobaczyć w kościele św.
Joachima.

Relikwie św. Jana Pawła II umieszczono
w ołtarzu głównym sosnowieckiej
katedry.

„Papamobile” na ulicy Gwiezdnej. Zdjęcie z prywatnego archiwum rodziny Karecińskich
udostępniła Agnieszka Krzemińska. 

Papieski mszał sfotografowałem dzięki
uprzejmości ks. proboszcza Pawła Kempińskiego.

Przejazd pomiędzy sektorami. Zdjęcie
z prywatnego archiwum rodziny Karecińskich
udostępniła Agnieszka Krzemińska. 
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JUBILACI

Świętowali jubileusz pożycia małżeńskiego

19 kwietnia w Pałacu Schoena w Sosnowcu odbyły się uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. W imieniu Prezydenta RP medale wręczyli Anna Jedynak, pełnomocnik Prezydenta Miasta
ds. Funduszy Zewnętrznych oraz Polityki Społecznej i Komunalnej, Grzegorz Frugalski, sekretarz miasta, Mateusz Bochenek, przewodniczący Rady Miejskiej oraz Arkadiusz Trzuskowski, kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego. Oprawę artystyczną jubileuszu przygotowała Ewa Kopczyńska, aktorka Teatru Zagłębia. 

50-lecie małżeństwa obchodzili: 
Halina i Henryk Adamczykowie
Zenona i Stanisław Barankowie
Janina i Henryk Baraniakowie
Grażyna i Mirosław Bączajowie
Barbara i Marek Barczykowie
Brygida i Leon Bartoniowie
Janina i Stanisław Bochenkowie
Wiesława i Stanisław Bodziochowie
Zdzisława i Edward Boguccy
Bogusława i Władysław Brożyńscy
Anna i Andrzej Cesarzowie
Barbara i Adam Cichy
Krystyna Kuc-Charewicz i Antoni
Charewicz

50-lecie małżeństwa obchodzili: 
Marianna i Antoni Czerkascy
Teresa i Stanisław Czubalowie
Regina i Stanisław Dachowscy
Barbara i Marek Demowscy
Anna i Alfred Dormanowie
Celina i Antoni Dystrychowie
Elżbieta i Edward Gajewscy
Helena i Janusz Garncarzykowie
Maria i Jerzy Glagusiowie
Zofia i Wiesław Głuszkowie
Anna i Stefan Golbowie
Janina i Roman Gorgosiowie
Wiesława i Adam Góralowie
Jadwiga i Tadeusz Gromadowie

50-lecie małżeństwa obchodzili: 
Florentyna i Stanisław Grondkowie
Halina i Janusz Grybscy
Marianna i Jan Grzegorczykowie
Anna i Jerzy Horaczkowie
Genowefa i Kazimierz Hutowie
Jadwiga i Tadeusz Hybowie
Krystyna i Krzysztof Hylowie
Franciszka i Henryk Jasińscy
Elżbieta i Ryszard Jezierscy
Antonina i Florian Joniakowie
Maria i Stanisław Jurczyńscy
Zofia i Jan Karbownikowie
Teresa i Karol Kaszicowie
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Sza lo ne che micz ki z Che mi cAl
World za pra sza ją wszyst kich ma -
łych (i du żych) che mi ków
na spek takl te atral no -che micz ny,
któ ry od bę dzie się 15 czerw ca
w Ener ge tycz nym Cen trum Kul -
tu ry przy ul. Bę dziń skiej 65. Po -
kaz che micz ny wy peł nio ny
po brze gi eks pe ry men ta mi i do -
brą za ba wą to wy jąt ko we przed -
sta wie nie, na któ rym wszyst ko
mo że się zda rzyć! Moż na się
spo dzie wać ma gicz nych do -
świad czeń z su chym lo dem, któ -
ry wy two rzy cza ro dziej skie ob ło -
ki i za chwy ci wszyst kich uczest -
ni ków, a tak że wo do spa dów cie -
kłe go azo tu. 

Spek takl prze zna czo ny jest dla
dzie ci od 4 do 9 lat i trwa ok. 1,5
godz. Dzie ci do lat 3 ma ją wstęp
bez płat ny. Bi le ty kosz tu ją 40 zł,
ro dzin ny (3 bi le ty) – 105 zł i ro -
dzin ny (4 bi le ty) – 140 zł. Link,
pod któ rym moż na ku pić bi le ty,
znaj du je się na stro nie: www.kie -
pu ra.pl.  Spek takl roz pocz nie się
o godz. 17.00. SK

Jed na z naj waż niej szych im prez
kul tu ral nych w re gio nie, czy li 15.
ju bi le uszo wa edy cja So sno wiec -
kich Dni Li te ra tu ry, ru szy ła już 27
ma ja. Te go rocz na edy cja w du żej
mie rze po świę co na jest po sta ci
Wi tol da Gom bro wi cza, a przy -
świe ca jej ha sło „Wi told fer dy dur -
ki sta”, w tym ro ku bo wiem przy -
pa da 50. rocz ni ca śmier ci pi sa rza.

Go ść mi te go rocz nej im pre zy,
któ ra po trwa do 8 czerw ca, bę dą
m. in. wy bit ni re por ta ży ści Woj -
ciech Toch man i Fi lip Sprin ger,
a tak że uzna ni pro za icy i po eci,
ta cy jak Ma ja Wol ny, An na Kań -
toch, Wło dzi mierz Bo lec ki, Mar -
ta Pod gór nik czy Mar ta Fox. Po -
za spo tka nia mi au tor ski mi –
w ra mach cy klu „Roz mo wy
o książ kach” – w pro gra mie znaj -
dą się tak że dzia ła nia z po gra ni -
cza li te ra tu ry i in nych sztuk.
W pla nach m. in. wy sta wa pla ka -
tów te atral nych ze spek ta kli opar -
tych na tek stach Gom bro wi cza,
przy go to wa na z po mo cą Dy -
do Po ster Gal le ry z Kra ko wa, pa -
nel dys ku syj ny po świę co ny po -
sta ci au to ra „Fer dy dur ke”, w któ -
rym udział we zmą spe cja li ści zaj -
mu ją cy się je go twór czo ścią, wie -
czór fil mo wy, warsz ta ty dla dzie -
ci i mło dzie ży, pro wa dzo ne przez
zna ko mi tą pro za icz kę An nę Cie -
plak oraz spo tka nie z go ściem
spe cjal nym, któ rym w tym ro ku
jest Kle men ty na Su cha now, au -
tor ka gło śnej bio gra fii Gom bro -

wi cza, „Gom bro wicz. Ja, ge -
niusz” – no mi no wa nej do Li te -
rac kiej Na gro dy NI KE. 

Wy da rze nia w ra mach 15. So -
sno wiec kich Dni Li te ra tu ry od by -

wa ją się w Za głę biow skiej Me dia -
te ce przy ul. Ko ściel nej 11. Wię -
cej in for ma cji na stro nie: www.bi -
blio te ka.so sno wiec.pl i na Fa ce -
bo oku. SK

Już 8 czerw ca po raz siód my moż -
na wy brać się na rajd z Od jaz do -
wym Bi blio te ka rzem. Wy da rze -
nie, or ga ni zo wa ne przez Za głę -
biow ską Me dia te kę, to nie co dzien -
ny rajd ro we ro wy po łą czo ny z od -
jaz do wym ogni skiem i pie cze niem
kieł ba sek oraz świet na oka zja
do spę dze nia wol ne go cza su
na świe żym po wie trzu, z pa sjo na -
ta mi li te ra tu ry i spor tu. Zgło sze nia
przyj mo wa ne są do 3 czerw ca
za po śred nic twem for mu la rza
zgło sze nio we go za miesz czo ne go
na stro nie: www.bi blio te ka.so sno -
wiec.pl oraz do stęp ne go w każ dej
pla ców ce Miej skiej Bi blio te ki Pu -
blicz nej w So snow cu. Zgło sze nia
moż na do star czyć oso bi ście do
każ dej pla ców ki bi blio tecz nej
na te re nie mia sta w go dzi nach jej
otwar cia i prze słać e -ma ilem
na ad res: f4@bi blio te ka.so sno -
wiec.pl. Re gu la min jest do stęp ny
na stro nie: www.bi blio te ka. so sno -
wiec. pl. Dzie ci i mło dzież do lat
16 zo bo wią za ne są do prze jaz du
w ka skach i pod opie ką opie ku na,
a ko lo rem obo wią zu ją cym w ubio -
rze uczest ni ków jest ko lor po ma -
rań czo wy. Zbiór kę za pla no wa no
na godz. 10.00 pod sie dzi bą fi lii
nr 13 – Macz ki przy ul. Kra kow -
skiej 26, a me ta mie ścić się bę dzie
przy ZSO nr 11 w So snow cu
przy ul. Skwe ro wej 21. SK

Chemiczny teatr z czarodziejskimi sztuczkami 

Obraz Sosnowca, którego już… nie ma 

Odjazdowy Bibliotekarz Weź udział w Sosnowieckich Dniach Literatury

Bal u przemysłowca 

Fo to gra fie Jó ze fa Gór skie go, któ -
re uka zu ją mia sto w cza sie przy -
go to wań do je go wiel kiej prze bu -
do wy, moż na od 31 ma ja oglą dać
w Zam ku Sie lec kim. Au tor wy -
sta wy, za ty tu ło wa nej „So sno -
wiec – ob raz mia sta”, nie mal
w ostat niej chwi li za trzy mał
w ka drze od cho dzą cy świat.
W je go pra cach znaj dzie my wie -
le nie ist nie ją cych już miejsc,
uwiecz nio nych na krót ką chwi lę
przed ich za gła dą. Dzię ki tym fo -
to gra fiom po zna je my mia sto, któ -
re go ode szło i któ re go część
miesz kań ców ni gdy nie po zna ło,
ist nie ją ce je dy nie w ser cach i pa -

mię ci star szych so sno wi czan. Fo -
to gra fie pre zen tu ją So sno wiec
w la tach 60. i 70. ubie głe go wie -

ku. Ku ra to rem wy sta wy jest Ra fał
Bry ła. Wy sta wę moż na oglą dać
do 25 sierp nia. SK

Wspa nia ły „Bal u prze my słow ca” or ga ni zu je już
9 czerw ca Pa łac Scho ena Mu zeum w ra mach
10. ju bi le uszo wej edy cji „In du stria dy”. Mo ty wem
prze wod nim te go rocz nej „In du stria dy” jest „IN DU -
-bal”, któ ry łą czy, in te gru je, da je po wód i prze strzeń
do wspól ne go świę to wa nia. W cza sie uro dzi no wej
fe ty nie za brak nie tań ców, fe erii barw i mu zy ki.

Uczest ni cy ba lu bę dą mo gli wró cić do So sno -
wic prze ło mu wie ku i ro dzi ny Scho enów – po ten -
ta tów bran ży włó kien ni czej, któ ra w pa ła co wych
wnę trzach świę to wa ła suk ce sy za wo do we i oso bi -
ste. Or ga ni zo wa ła rau ty i ba le, naj czę ściej w okre -
sie kar na wa łu, szcze gól nie ce le bro wa ne go w pro te -
stanc kiej ro dzi nie. Tu taj tak że w czerw cu 1902 ro -
ku świę to wa no nie zwy kle waż ne wy da rze nie, czy li
nada nie So sno wi com praw miej skich. Im pre za roz -
pocz nie się o godz. 11.00. SK
W PROGRAMIE:
• 11.00 – 12.00: w kapeluszach, tiulach

i tiurniurach – prezentacja damskich strojów balowych
i wizytowych przełomu XIX i XX wieku oraz
powitalna kawa na pałacowym tarasie

• 12.00 – 12.30: panieńskie lata. Fragmenty pamiętników
Fanny Lamprecht w interpretacji Agnieszki
Bałagi-Okońskiej, aktorki Teatru Zagłębia

• 12.30 – 13.30: kuratorskie oprowadzanie po Pałacu
• 13.30 – 14.00: saksońska krew – koncert w wykonaniu

Teatru Muzycznego Castello
• 14.00 – 14.30: w rytmie walca – pokaz tańców

salonowych modnych na przełomie XIX i XX wieku
• 14.30 – 16.00: zapomniane gry po dwór ko we na szych

pra -pra dziad ków

Prace Józefa Górskiego, przedstawiające Sosnowiec z lat 60.
i 70. ubiegłego wieku można oglądać w Zamku Sieleckim. 

Wyjątkowo kosmiczny wieczór
Ostat ni film An drze ja Żu ław skie go, czy li „Ko smos” z 2015
r., zo sta nie za pre zen to wa ny 5 czerw ca w ra mach 15. So sno -
wiec kich Dni Li te ra tu ry w au li Za głę biow skiej Me dia te ki
przy ul. Ko ściel nej 11. To bez wąt pie nia naj lep sza do tych cza -
so wa ekra ni za cja twór czo ści Gom bro wi cza. Żu ław ski prze -
niósł ak cję z lat 30. do współ cze sno ści i wy pro wa dził ją z Pol -
ski do za chod niej Eu ro py oraz do dat ko wo do pra wił szczyp tą
hu mo ru. W ro lach głów nych za gra li mię dzy in ny mi Jo na than
Genêt ja ko Wi told i Jo han Libére au ja ko Fuks (Fuchs). Pro jek -
cja roz pocz nie się o godz. 18.00. Wstęp jest wol ny. SK

arc Zagłębiowska Mediateka

arc Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu
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Poziomo: 1 – malowidło na ciele, 5 – zaczyna się od nowego,

wciętego wiersza, 8 – biokatalizator, 9 – mówi się, że połknął

go hobbista, 10 – brzydko o nieślubnym dziecku, 11 – scena 

w cyrku, 12 – rzadkie imię męskie, 14 – słynny francuski malarz

i rzeźbiarz, 16 – szkolna sala, 17 – japoński tradycyjny strój, 

19 – polowanie w Afryce, 21 – samiec świni, 22 – skała osadowa

powstała z bagien, 25 – niektórzy wybierają się z nią na Księżyc,

28 – pisali je m.in. bracia Grimm, 29 – gatunek strusia, 

30 – Perska lub Pucka, 32 – rzeka w Niemczech, 34 – ułatwia

napełnienie butelki, 35 – akwariowe rybki, 36 – dzienniczek

studenta, 37 – o chwastach, 38 – zniechęcenie, 39 – słynny

polski diabeł.

Pionowo: 1 – pigułka, 2 – angielska miara wagi, 3 – kiedyś miało

duszę, 4 – szef wydziału na uczelni, 5 – kłopot, 6 – lasso, 

7 – amator górskiej wspinaczki, 13 – chroni posła, 15 – założony

na ranę, 18 – pracuje pod wodą, 20 – dusznica, 23 – kobieta

jeżdżąca konno, 24 – teren poniżej poziomu morza, 

26 – rozkład, 27 – wyborowy strzelec, 28 – schron, 

31 – liturgiczna szata, 33 – dziwak. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 5 /2019, STEPHEN KING – MIASTECZKO SALEM 
Na gro dy otrzy mu ją: Violetta W., Bożena W., Barbara Ł.
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

Miejski Zakład Usług
Komunalnych
(32) 291 79 22

Schronisko dla bezdomnych
zwierząt
(32) 293 75 56 

Jednostka terenowa
Federacji Konsumentów
w Sosnowcu
(32) 360-11-38 

KUPON
krzyżówka nr  6/2019

✂

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

Pa sjo nu ją ca uczta dla du szy oko bie cie, któ ra zawszel -
ką ce nę strze że bez pie czeń stwa swo jej ro dzi ny 

In spi ru ją ca, na pi sa na z roz ma chem opo wieść
o ko bie cie, któ ra chcąc uchro nić ro dzi nę przed okru -
cień stwa mi dru giej woj ny świa to wej, wal czy o prze -
trwa nie na ubo giej wło skiej pro win cji.

Rok 1923. Dwu dzie sto pię cio let nia Ma ria Vit to ria
miesz ka w nie wiel kiej gór skiej wio sce. Gdy oj ciec

przy pro wa dza do do mu męż czy znę, któ ry ma zo stać
jej mę żem, Ma ria za bie ra ze so bą wła sno ręcz nie ha -
fto wa ną po ściel i fi gur kę Ma don ny z Gór i wy ru sza
z nie zna jo mym, że by stwo rzyć z nim wła sną ro dzi -
nę. Przy szłość oka że się jed nak zu peł nie in na od jej
wy obra żeń.

Da ta wy da nia: 16 ma ja 2019 r. 

Elise Valmorbida

Słodkie i gorzkie migdały (Wyd. Prószyński i S-ka)

Szcze ra i in try gu ją ca roz mo wa o ży ciu i grze
Naj waż niej sze dla niej jest – ży cie, spo tka nie

z dru gim czło wie kiem. No i po czu cie hu mo ru.
Twier dzi, że w mi ło ści – trze ba się jesz cze… lu -

bić.
A naj pięk niej szym sło wem po sło wie ko chać jest

sło wo – po ma gać.
Na sce nie czy w fil mie – skra ca nie po trzeb ne,

prze ga da ne dia lo gi, ucie ka przed siecz ką my ślo wą
i zna cze nio wą.

Gra ży na Barsz czew ska to ak tor ka te atral na, fil -
mo wa i te le wi zyj na o za ska ku ją co sze ro kim
i wszech stron nym em ploi od li rycz nych aman tek
po „mon stra”. Jej cha rak te ry stycz ny, in try gu ją cy
głos zna ją tak że słu cha cze au dy cji Pol skie go Ra dia.
Ma w swo im do rob ku ar ty stycz nym po nad 200 ról
dra ma tycz nych i ko me dio wych w te atrze, fil mie
i te le wi zji.

Da ta wy da nia: 21 ma ja 2019 r. 

Grażyna Barszczewska, Grzegorz Ćwiertniewicz

Amantka z pieprzem (Wyd. Prószyński i S-ka)

Dru gi tom po ry wa ją cej li te rac kiej sa gi!
Dwu stu let nia hi sto ria, w któ rej wiel kie i ma łe dra -

ma ty, smut ki i ra do ści, mi łość i nie na wiść, prze pla -
ta ją się ze so bą na prze mian w za wrot nym tem pie,
czy niąc z tej opo wie ści peł ną nie spo dzia nek po dróż
do świa ta, któ ry daw no mi nął.

Jest rok 1920, pierw sze la ta nie pod le gło ści, czas
od bu do wy kra ju po wo jen nej za wie ru sze i sca la nia

w je den or ga nizm trzech od dziel nie do tąd funk cjo -
nu ją cych po ob cy mi za bo ra mi. Fol wark w Osa dzie,
mi mo iż miał szczę ście zna leźć się po za bez po śred -
ni mi dzia ła nia mi wo jen ne go fron tu, nie unik nął strat,
z któ ry mi te raz mu szą zmie rzyć się ko lej ne po ko le -
nia Ma ry ni Po piel i An drze ja Ko nar skie go.

Da ta wy da nia: 4 czerw ca 2019 r. 

Grażyna Jeromin-Gałuszka

Niebieska sukienka (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. 

Kulturalne czwartki w kinie „Helios” 

NA DUŻYM EKRANIE W NAJBLIŻSZYM CZASIE ZOSTANĄ WYŚWIETLONE:

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

6 czerwca: „Jak pies z kotem”
13 czerwca: „Autsajder”

20 czerwca: „Miszmasz, 
czyli Kogel Mogel 3”
27 czerwca: „Fuga”
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HO RO SKOP

BARAN (21.03. – 19.04.) –
W czerwcu napotkasz kilka trudności,
które trzeba będzie pokonać.
Postępuj rozważnie, niech nie rządzą
Tobą emocje. Tylko rozwaga pozwoli
Ci wyjść z tego zwycięsko. Później
będzie już tylko lepiej. Czas otworzyć
się bardziej na ludzi i wyjść z domu.
Popracuj nad swoim charakterem.
BYK (20.04. – 22.05.) – To będzie dla
Ciebie miesiąc czułości. Wykorzystaj
swój urok osobisty w relacjach
z partnerem, a on nie będzie potrafił
Ci się oprzeć. Daj się namówić
na pewne ustępstwa w stosunku
do bliskiej osoby. Będzie to także
dobry czas na nowe inwestycje.
Wykorzystaj ten dobry czas.
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Ten
miesiąc upłynie pod znakiem miłości.
Jest to także miesiąc szczególnej
aktywności w różnych dziedzinach
Twojego życia. Zapomnij więc
o wszystkich problemach i oddaj się
miłej atmosferze, gdyż jest to piękny
dla Ciebie czas.
RAK (22.06. – 22.07.) – Czeka Cię
w tym miesiącu wiele spotkań
towarzyskich. Musisz skrupulatnie
zaplanować swój harmonogram, by
mieć na wszystko czas i pogodzić
sprawy rodzinne, zawodowe
i towarzyskie. Czerwiec to także
miesiąc romantycznych uniesień.
LEW (23.07. – 23.08.) – Będziesz
mógł zrealizować swój plan, który
od dawna chodzi Ci po głowie.
Musisz pójść jednak na pewne
kompromisy, szczególnie jeśli chodzi
o rodzinę. Dobry czas na rozwijanie
miłosnej relacji, a także
przyjacielskich.
PANNA (24.08. – 22.09.) – Bardzo
dobry okres na spędzenie czasu
z najbliższymi. Przydałby się jakiś
wyjazd za miasto lub nawet gdzieś
dalej. Będziesz w tym miesiącu także
bardzo kreatywny, więc wykorzystaj
tę swoją energię w pracy. Wpłynie to
wkrótce na polepszenie Twoich
finansów.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Ten
miesiąc będzie dość zmienny. Często
śmiech będzie się mieszał ze łzami
w oczach. Pewne wiadomości
przyniosą Ci rozczarowanie, ale nie
załamuj się i uzbrój się w cierpliwość.
Zacznij rozwijać swoje pasje, a czas
będzie szybciej i milej leciał.
SKORPION (23.10. –21.11)
– Czerwiec będzie upływał
pod znakiem rozpierającej Cię
energii. Czeka Cię wiele sukcesów
na różnych płaszczyznach życia.
Uważaj, żeby nie przewróciło Ci to
w głowie i staraj się twardo stąpać
po ziemi. Ciesz się tym miesiącem
i wykorzystaj to, co przynosi.
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Będzie
to miesiąc pełen niespodzianek.
Zmienisz także swoje nawyki
na lepsze dla Twojego zdrowia.
Rozwiną się przed Tobą nowe
możliwości. Wykorzystaj ten dobry
czas i nie zmarnuj go.
KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.)
– Bardzo energiczny czas dla Ciebie
i pełen nowych pomysłów. Może
wkraść się trochę nerwowa
atmosfera, ale spróbuj zachować
dystans do pewnych spraw,
a wszystko potoczy się w dobrym
kierunku. Przyjmuj wszystko
z lekkością. W miłości idzie nowe.
WODNIK (20.01. – 18.02.)
– Rozpoczyna się świetny czas
na wprowadzanie nowych pomysłów
w życie. Wpłynie to pozytywnie
na powiększenie Twoich finansów.
Dla singli może to być czas
na znalezienie życiowego partnera.
Będziesz też bardzo wyczulony
na sprawy innych. Pamiętaj jednak
o najbliższych.
RYBY (19.02. – 20.03.) – Będzie to
dla Ciebie dość męczący i nerwowy
miesiąc. Będziesz chciał schować się
przed wszystkimi. Bądź bardziej
elastyczny – to ułatwi Ci kontakty
z innymi. Postaraj się bardziej dać coś
od siebie w kontakcie z bliską osobą.
Nie bądź tylko biorcą.

reklama KINO
RE PER TU AR 
KI NA HE LIOS SO SNO WIEC 
31.05-06.06.2019 r.

NOCNY MARATON FILMOWY:WYŁĄCZNIE
W PIĄTEK
„MARATON MATRIX – 20 ROCZICA”
GODZ. 23:00
SEANSE Z KONKURSAMI:
„ALADYN” 13:00*, 15:45*, 18:00*
Przygodowy/Familijny, od 7lat, USA, 128min,
DUBBING
„DZIEŃ CZEKOLADY” 12:30*, 17:00*
Familijny, Od lat:7, Polska, 2018, 80 min.
„PANDA I BANDA” 16:00*
Komedia/animacja, b/o, Rosja, 84min
„PASKUDY. UGLYDOLLS” 10:15*, 14:45*, 17:30*
Komedia/Animacja, Od lat:7, USA, 2019, 88 min.
„POKEMON DETEKTYW PIKACHU”
10:45*, 11:00*, 18:30*
Animacja, Od lat:7, Japonia/USA, 2019, 100 min.
LIGA MISTRZÓW UEFA:WYŁĄCZNIE
W SOBOTĘ
„LIVERPOOL FC – TOTTENHAM
HOTSPUR – FINAŁ” GODZ. 20:45
KINO KONESERA:WYŁĄCZNIE W PONIEDZIAŁEK

„PODŁY, OKRUTNY, ZŁY” GODZ. 18:30
Biograficzny/Kryminał, Od lat:15,
USA, 2019, 108 min.
KULTURA DOSTĘPNA:WYŁĄCZNIE
W CZWARTEK
„JAK PIES Z KOTEM” GODZ. 13:00, 18:00
Komediodramat, Od lat:15, Polska, 2018, 101 min.
PREMIERA:
„DZIEŃ CZEKOLADY”
11:40*, 12:30*, 12:40*, 17:00*
Familijny, Od lat:7, Polska, 2018, 80 min.
„HEREZJA”
20:00*, 20:30*, 20:45*, 21:00*, 22:00*
Horror, Od lat:15, Wlk. Brytania, 2019, 81 min.
„POKEMON DETEKTYW PIKACHU” DUBBING
10:15*, 10:30* 10:45*, 11:30*, 15:00, 
Animacja, Od lat:7, Japonia/USA, 2019, 100 min.
18:00*, 18:30*, 18:40*
„POKEMON DETEKTYW PIKACHU” NAPISY
19:30*
Animacja, Od lat:7, Japonia/USA, 2019, 100 min.
„3D POKEMON DETEKTYW PIKACHU”
DUBBING 12:20*, 13:15*, 13:20*, 13:40*
Animacja, Od lat:7, Japonia/USA, 2019, 100 min.
„PASKUDY. UGLYDOLLS”
10:15*, 10:30*, 11:10*, 14:45*, 17:30*
Komedia/Animacja, Od lat:7, USA, 2019, 88 min.

FILMY TYGODNIA:
„ALADYN” DUBBING
10:00*, 10:10*, 11:00*, 12:15*, 13:00*,
Przygodowy/Familijny, od 7lat, USA, 128min,
DUBBING 13:15*, 15:45*, 18:00*, 19:00*,
19:30*
„JOHN WICK 3” 20:45*, 21:00*, 22:00*
Thriller/Akcja, Od lat:15, USA, 2019, 130 min,
napisy
„AVENGERS:KONIEC GRY” 19:00*
Akcja/Fantasy, Od lat:13, USA, 2019, 182 min,
napisy 
DLA DZIECI:
„KRAINA CUDÓW” 12:45*, 12:50*, 13:00*,
13:50* Animacja, Od lat:b/o.,
USA/Hiszpania, 2019, 85 min
„PANDA I BANDA” 10:00*, 10:30*, 11:40***,
13:45*, 15:50*,Komedia/animacja, b/o,
Rosja, 84min, DUBBING 16:00*

* Szczegóły na www.helios.pl

Dla naszych Czytelników
przygotowaliśmy pojedyncze

zaproszenia do kina, do odbioru w naszej
redakcji. 

Regulamin odbioru nagród znajduje się
na stronie: www.kuriermiejski.com.pl. 

TEATR – czerwiec  2019

01 czerwca godz. 15:00 NOWA KSIĘGA DŻUNGLI/
PREMIERA/POKAZ PLENEROWY 
01 czerwca godz. 18:00 DEAD GIRLS WANTED/ J. Janiczak, 
G. Stępniak 
02 czerwca godz. 11:00 POWITANIE/ PREMIERA NAJNAJE 
02 czerwca godz. 18:00 DEAD GIRLS WANTED/ J. Janiczak, 
G. Stępniak 
04 czerwca godz. 10:00 JAŚ i MAŁGOSIA/ bracia
Grimm/gościnnie Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy
05 czerwca godz. 09:00 JAŚ i MAŁGOSIA/ bracia
Grimm/gościnnie Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy
05 czerwca godz. 10:30 JAŚ i MAŁGOSIA/ bracia
Grimm/gościnnie Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy
06 czerwca godz. 10:00 SZEWCZYK DRATEWKA/ M. Kownacka

07 czerwca godz. 19:00 DUCHOLOGIA POLSKA/ P. Soszyński/
LETNIE GRANIE PRZEDSTAWIEŃ TEATRALNYCH
08 czerwca godz. 18:00 MESJASZE/ J. Czapliński, M. Kącki/
LETNIE GRANIE PRZEDSTAWIEŃ TEATRALNYCH
09 czerwca godz. 16:00 DEAD GIRLS WANTED/ J. Janiczak, 
G. Stępniak/ LETNIE GRANIE PRZEDSTAWIEŃ TEATRALNYCH 
11 czerwca 15:00-20:00 DZIEŃ TEATROMANA 
14 czerwca godz. 19:00 TARTUFFE/ Molier/ LETNIE GRANIE
PRZEDSTAWIEŃ TEATRALNYCH 
15 czerwca godz. 18:00 HORROR SZAŁ/ P. Pilarski/ LETNIE
GRANIE PRZEDSTAWIEŃ TEATRALNY
16 czerwca 18:00 MIĘDZY USTAMI A BRZEGIEM
PUCHARU/ M. Wawrzyniak/ LETNIE GRANIE
PRZEDSTAWIEŃ TEATRALNYCH

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

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

Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy
bilety na spektakle w dniach 
7 czerwca o godz. 19.00 „Duchologia
polska”, 8 czerwca o godz. 18.00
„Mesjasze”,
9 czerwca o godz. 16.00 „Dead Girls
Wanted”, 15 czerwca o godz. 18.00 
„Horror szał”. 

Przegląd premier Teatru Zagłębia
przed wakacjami

Czy uda się zdemaskować Świętoszka?

Let nie Gra nie Przed sta wień Te -
atral nych to prze gląd pre mier
Te atru Za głę bia, zre ali zo wa nych
w bie żą cym se zo nie te atral nym,
któ re zo sta ną za pre zen to wa ne
przed prze rwą wa ka cyj ną. Bę -
dzie to do bra oka zja do nad ro -
bie nia za le gło ści re per tu aro -
wych, po now ne go spo tka nia
z ulu bio ny mi ty tu ła mi i ar ty sta -
mi, a tak że wspól ne go spę dza nia
cza su wi dzów i ar ty stów, bo czas

prze glą du to przede wszyst kim
te atral ne świę to.

Pod czas te go rocz ne go prze -
glą du zo sta ną za pre zen to wa ne
na stę pu ją ce spek ta kle: „Du cho -
lo gia pol ska”, „Me sja sze”, „De -
ad Girls Wan ted”, „Tar tuf fe”,
„Hor ror szał” oraz „Mię dzy usta -
mi a brze giem pu cha ru”, któ re
bę dzie moż na zo ba czyć w cza sie
dwóch ko lej nych czerw co wych
week en dów. SK

Hi sto rię „Świętoszka”, czy li jed -
ną z naj gło śniej szych sztuk Mo -
lie ra, na pi sa ną w 1664 ro ku,
moż na po now nie zo ba czyć
w Te atrze Za głę bia.

Dra mat Mo lie ra to opo wieść
o Tar tuf fie ja ko sym bo lu po li -
tycz nej si ły, któ ry wy ko rzy stu je
re li gię dla osią gnię cia wła snych
ce lów. Or gon, za śle pio ny ide olo -
gią, do pro wa dza do ru iny ro dzi -
nę, pa ni Per nel le ter ro ry zu je naj -
bliż szych swą na iw ną wia rą,
a po zo sta li człon ko wie ro dzi ny:
El mi ra, Ma rian na, Da mis i Kle -
ant, pró bu ją prze ciw sta wić się
ob łud ne mu Świę tosz ko wi i przy -
wró cić za bu rzo ny przez nie go
spo kój w ro dzin nym do mu.  

Przez pięć lat sztu ka by ła ob -
ję ta za ka zem wy sta wia nia wy -
da nym przez Lu dwi ka XIV, zaś
ar cy bi skup Pa ry ża pod ka rą eks -
ko mu ni ki za bra niał wier nym
przed sta wia nia, oglą da nia, a na -
wet czy ta nia te go utwo ru. Czy

tak że dzi siaj, po nie mal trzy stu
pięć dzie się ciu la tach, utwór Mo -
lie ra bu dzi tak ży we re ak cje?
Wi dzo wie bę dą się mo gli o tym
prze ko nać już 14 czerw ca
o godz. 19.00. Spek takl wy re ży -
se ro wał Ru dolf Zio ło, za dra ma -

tur gię spek ta klu od po wia da Da -
ria Ku bi siak, sce no gra fia to
dzie ło An drze ja Wit kow skie go,
mu zy kę opra co wał Mar cin Nen -
ko, a za ruch sce nicz ny od po -
wia da Na ta lia Din ges. Bi le ty są
w ce nie 30 i 40 zł. SK

Sztuka Moliera, choć napisana w XVII wieku, nie straciła na
aktualności. 

Maciej Stobierski
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Kadr z próby generalnej na Górce Środulskiej. 

Dżungla na Górce Środulskiej
Spek takl „No wa księ ga dżun gli” na pod sta wie po -
wie ści Ru dy ar da Ki plin ga w re ży se rii Iwo Ve dral
i wy ko na niu ak to rów Te atru Za głę bia, z oka zji
Dnia Dziec ka, mo gli zo ba czyć naj młod si miesz -
kań cy So snow ca w… ple ne rze na Gór ce Śro dul -
skiej. Po kaz przed pre mie ro wy hi sto rii, tym ra zem
dziew czyn ki, wy cho wy wa nej w dżun gli, spo tkał
się z wiel kim en tu zja zmem naj młod szych wi dzów.
Ko lej na oka zja nada rzy się do pie ro w dniu pre mie -
ry, 21 wrze śnia w Te atrze Za głę bia. SK

Ma ciej Sto bier ski




