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Kryta pływalnia przy
ul. Żeromskiego w Sosnowcu
zostanie zmodernizowana. Koszt tej
inwestycji to ok. 21 mln zł. W obiekcie
powstaną m.in. jedno z największych
w Polsce saunariów z trzema saunami,
siłownia, sala fitness i gabinety
do badania wad postawy. 

WRESZCIE SĄ! 10 paszportów, by przekroczyć
granicę… Sosnowca. Tak naprawdę
10 paszportów to 10 wyjątkowych miejsc, 
które trzeba zobaczyć w mieście. 
Uwaga! Ważność paszportu to tylko 30 dni. 
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Największy oddział Żłobka Miejskiego
zacznie działać już w styczniu przyszłego
roku. W sumie w siedmiu oddziałach obejmie
opieką aż 100 dzieci. Żłobek powstanie w budynku
przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu, w którym
wcześniej mieściła się placówka opiekuńczo-
wychowawcza. Inwestycja będzie kosztować
ok. 3,5 mln zł. str. 2 str. 2

Wywalczyli srebro w…
„klatce”. Zawodnicy Jorkyball
Sosnowiec po raz kolejny
pokazali klasę. W tej odmianie
piłki nożnej wywalczyli
w Portugalii tytuł
wicemistrzów świata. 
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Syl wia Ko sman  

War to spę dzić wa ka cje w So snow cu
i pro mo wać So sno wiec? Nie tyl ko war to,
ale trze ba to zro bić! W ra mach no wej
kam pa nii pro mo cyj nej mia sta ogła sza my
kon kurs fo to gra ficz no -fil mo wy „So sno -
wiec na wa ka cjach”, pre zen tu je my ka ta -
log z atrak cja mi „Last Mi nu te” i roz da je -
my pasz por ty. Zwo len ni kom ru chu
na świe żym po wie trzu pro po nu je my ak -
tyw ne pik ni ki i aka de mię rol ko wa nia,
a fa nom do brej mu zy ki wy stę py So sno -
wiec kiej Or kie stry Dę tej na mo lo. 

– Kam pa nia pro mo cyj na mia sta
w okre sie wa ka cyj nym bę dzie skła da ła
się z dwóch czę ści. Pierw sza w po sta ci
kon kur su „So sno wiec na wa ka cjach”, bę -
dzie skie ro wa na do miesz kań ców So -
snow ca, któ rzy sa mi są naj lep szy mi am -
ba sa do ra mi na sze go mia sta i na pew no
do sko na le po ra dzą so bie z pro mo cją mia -
sta pod czas let nie go wy po czyn ku – za po -
wia da Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent
So snow ca. Dru ga część bę dzie skie ro wa -
na do osób spo za gra nic So snow ca, któ -
rych na po trze by ni niej szej kam pa nii pro -
mo cyj nej bę dzie my na zy wać ,,po ten cjal -
ny mi tu ry sta mi” – do da je. 

ZRÓB ZDJĘCIE LUB NAKRĘĆ
FILM I WYGRAJ GŁÓWNĄ
NAGRODĘ!
Wy star czy zro bić cie ka we, ory gi nal ne,
za baw ne czy za ska ku ją ce zdję cie lub na -
krę cić film o So snow cu, by zdo być głów -
ną na gro dę w kon kur sie „So sno wiec
na wa ka cjach”, czy li 5 ty się cy zło tych!
Li czy się do bry po mysł i kre atyw ność.
Uczest ni cy kon kur su, któ ry mi mo gą być

miesz kań cy So snow ca, mu szą je dy nie
wy ka zać się in wen cją twór czą i po ka zać
So sno wiec pod czas let nie go wy po czyn -
ku. Mia sto So sno wiec moż na prze cież
pro mo wać wszę dzie. Na wła snym po -
dwór ku, w ro dzi mej dziel ni cy, ulu bio -
nym miej scu w mie ście, ale tak że w do -
wol nym za kąt ku w kra ju i na świe cie.
Oprócz na gro dy głów nej, wy róż ni my
tak że pięć ko lej nych naj lep szych zdjęć
lub fil mów. Każ da na gro da do dat ko wa to
ty siąc zło tych. W su mie pu la na gród
w na szym kon kur sie wy nie sie aż 10 tys.
zł! – Bar dzo się cie szę, że po ja wił się po -
mysł zor ga ni zo wa nia kon kur su fo to gra -
ficz no -fil mo we go, któ re go ce lem jest
pro mo cja So snow ca – nie ukry wa zna ny
z za mi ło wa nia do nie zwy kłych wo ja ży

na dwóch kół kach so sno wi cza nin Wal de -
mar Ma li na, któ ry za sia da w ju ry kon kur -
su. – Ja, gdzie kol wiek je stem, sta ram się
pro mo wać mia sto. Nie jed no krot nie pa da
py ta nie, gdzie So sno wiec się znaj du je,
a ja od po wia dam i wy ja śniam. A trze ba
przy znać, że mia sto zmie nia się na plus
i je stem dum ny z te go, w ja ki spo sób
i w ja kim tem pie się roz wi ja – do da je. 

Kon kurs or ga ni zo wa ny przez cza so pi -
smo „Ku rier Miej ski”, ru sza 1 lip ca i za -
koń czy się 2 wrze śnia. Wię cej szcze gó -
łów moż na zna leźć w re gu la mi nie kon -
kur su, na stro nach: www.so sno wiec.pl,
www.ku rier miej ski.com.pl, na pro fi lu FB
„So sno wiec łą czy”, „Ku rie ra Miej skie go”
i „So sno wiec -Cen trum In for ma cji Miej -
skiej” oraz w sie dzi bie na szej re dak cji

przy ul. 3 Ma ja 11. Pra ce kon kur so we bę -
dą oce niać tak że m. in. fo to gra fo wie, Je -
rzy Ła kom ski i Ra fał Opal ski. 

KATALOG „LAST MINUTE”
Z ATRAKCJAMI
Je śli ofer ta wa ka cyj na, to i mu si być wa ka -
cyj ny ka ta log. Pro mo cyj ny ka ta log ,,Last
Mi nu te” opi su je 10 atrak cji w So snow cu
i zo stał wy da ny na po czą tek w licz bie 20
tys. eg zem pla rzy. Tra fi do „po ten cjal nych
tu ry stów”. Dodatkowo, 10 edy cji pasz por -
tów wska zu je, gdzie ko niecz ne trze ba się
udać. Są to m. in. ogro dy jor da now skie,
naj więk szy w Pol sce wod ny tor prze szkód
Aqu ator, kom pleks wy cią gów do wa ke bo -
ar du i nart wod nych Wa ke Zo ne, ścian ka
wspi nacz ko wa Po ziom 450 czy spływ ka -

ja kiem po Prze mszy. Na le ży jed nak pa -
mię tać, że opa trzo ne spe cjal nym ho lo gra -
mem pasz por ty są waż ne tyl ko 30 dni. 

AK TYW NE PIK NI KI I AKA DE MIA
ROL KO WA NIA
Przez sie dem ko lej nych wa ka cyj nych nie -
dziel w go dzi nach od 16.00 do 20.00 bę dą
or ga ni zo wa ne ak tyw ne pik ni ki, 7 lip -
ca – na Pla cu Pa pie skim, 14 lip ca – pod -
czas Miej skie go Gra nia w Mi lo wi cach,
21 lip ca – na Gór ce Śro dul skiej, 28 lip -
ca – na Sta wi kach, 4 sierp nia – w Kli mon -
to wie, w par ku im. W. Mal czew skiej,
11 sierp nia – w par ku im. J. Ku ro nia,
18 sierp nia – pod czas Miej skie go Gra nia
na Ju liu szu. W pro gra mie m. in. dar mo we
ani ma cje dla dzie ci (ma lo wa nie bu ziek,
bań ki my dla ne, mo de lo wa nie ba lo nów),
ta niec i za wo dy spor to we. Dzię ki współ -
pra cy ze Sto wa rzy sze niem Rol ki, Sie lec
i jest faj nie…, każ dy bę dzie miał oka zję
na uczyć się jeź dzić na rol kach. 

CZARUJĄCA DŹWIĘKAMI
ORKIESTRA NA MOLO
So sno wiec ka Or kie stra Dę ta, któ rą dy ry gu -
je ka pel mistrz Se ba stian Jan da, w każ dą
so bo tę lip ca o godz. 18.00 wy stą pi w ka -
me ral nym skła dzie, tj. 25 osób, na Sta wi -
kach, wy ko nu jąc naj pięk niej sze utwo ry
mu zy ki roz ryw ko wej i fil mo wej. W ich
wy ko na niu usły szy my m. in. „Star Wars”,
„Sim ply The Best”, „Jak roz pę ta łem dru gą
woj nę świa to wą”, „Ogniem i mie czem”,
„Ada to nie wy pa da”, „Ach jak przy jem -
nie”,  „Nie ko chać w ta ką noc to grzech”. 

Nikt za tem nie po wi nien się nu dzić.
Ofer ta „All in c lu si ve” jest kom plek so wa
i każ dy po wi nien zna leźć coś dla sie bie...

Rusza nowa kampania promocyjna miasta „Sosnowiec All Inclusive”

Wakacje? Kierunek: Sosnowiec!
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MIASTO

Sylwia Kosman

Oko ło ro ku ma po trwać prze bu do wa kry tej
pły wal ni przy ul. Że rom skie go w So snow cu.
Dzię ki tej in we sty cji, któ ra bę dzie kosz to wać
oko ło 21 mln zł, po wsta nie m. in. sau na rium
z trze ma sau na mi, si łow nia, sa la fit ness i ga bi -
ne ty do ba da nia wad po sta wy. 

Bę dzie to ko lej ny etap mo der ni za cji te go
obiek tu. Pły wal nia zo sta ła czę ścio wo zmo der -
ni zo wa na w 2010 ro ku, kie dy roz bu do wa no
i zmo der ni zo wa no ha lę ba se no wą, prze bu do -
wa no ist nie ją cą niec kę, do bu do wa no no we
oraz wy mie nio no dach. Po zo sta ła część obiek -
tu, m. in. bro dzik, stre fa wej ścio wa i si łow nia,
są jed nak w złym sta nie, stąd de cy zja o prze -
bu do wie obiek tu. – In we sty cja po trwa oko ło
dwu na stu mie się cy. W tym cza sie pły wal nia

zo sta nie wy łą czo na z użyt ko wa nia – za po wia -
da To masz So ska, za stęp ca dy rek to ra ds. in we -
sty cji i re mon tów w MO SiR -ze. 

Pierw szym ele men tem pla no wa nej prze bu -
do wy by ło opra co wa nie pro jek tu dla nie zmo -
der ni zo wa nej czę ści obiek tu, któ ry wy ko na ła
pra cow nia pro jek to wa „Pion” z Ło dzi. W efek -
cie do tych cza so wa po wierzch nia użyt ko wa
obiek tu wy no szą ca 3582,96 m kw. wzro śnie
do 4344,28 m kw. Pro jekt prze wi du je grun -
tow ną prze bu do wę ho lu głów ne go, ze spo łów
szat nio wych dla użyt kow ni ków głów nej niec -
ki ba se no wej, bu do wę no we go bro dzi ka o wy -
mia rach 12,50 x 6,00 m, w miej scu do tych cza -
so we go z za cho wa niem funk cji do na uki pły -
wa nia oraz prze bu do wę ze spo łów szat nio -
wych dla użyt kow ni ków bro dzi ka. Na to miast
w pod piw ni cze niu pla nu je się utwo rze nie pro -

fe sjo nal ne go sau na rium z trze ma sau na mi,
w tym jed ną wie lo oso bo wą dla 40 osób o po -
wierzch ni 36,36 m kw. – Bę dzie to jed na naj -
więk szych saun w kra ju – do da je To masz So -
ska. 

Obiekt bę dzie miał no wą ele wa cję na wią zu -
ją cą do tej, któ ra zo sta ła już czę ścio wo zre ali -
zo wa na pod czas po przed nie go eta pu mo der -
ni za cji. Mia sto zło ży ło już wnio sek o do fi nan -
so wa nie in we sty cji z fun du szu re wi ta li za cyj -
ne go Ban ku Go spo dar stwa Kra jo we go,
a Miej ski Ośro dek Spor tu i Re kre acji ogło sił
prze targ na prze bu do wę pły wal ni. Dys po nu je
już tak że po zwo le niem na bu do wę. Sza co wa -
ny koszt in we sty cji to ok. 21 mln zł. Do tych -
czas pły wal nia cie szy wiel ką po pu lar no ścią
wśród miesz kań ców. Mie sięcz nie ko rzy sta
z niej oko ło 16 ty się cy lu dzi.   

Nowy brodzik i profesjonalne
saunarium 

Pływalnia przy ul. Żeromskiego zostanie przebudowana

reklama

W stycz niu przy szłe go ro ku zo sta nie uru -
cho mio ny ko lej ny od dział Żłob ka Miej -
skie go w So snow cu. Bę dzie to naj więk -
sza pla ców ka w mie ście i obej mie w su -
mie opie ką aż 100 dzie ci.

Na ten cel zo sta nie prze bu do wa ny bu -
dy nek przy ul. Su chej 23 w So snow cu,
w któ rym wcze śniej mie ści ła się pla ców -
ka opie kuń czo -wy cho waw cza. In we sty -
cja, war ta 3,5 mln zł, bę dzie moż li wa
dzię ki fun du szom, po zy ska nym w ra -
mach pro gra mu Mi ni ster stwa Ro dzi ny,
Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej „Ma luch+”. 

– Z pro gra mu „Ma luch+” mia sto
otrzy ma ło 2,2 mln zł. To naj wyż sze
wspar cie w wo je wódz twie ślą skim. Po zo -
sta łe środ ki bę dą po cho dzić z bu dże tu

mia sta, któ re prze zna czy my m. in. na za -
kup łó że czek i le ża ków z ma te ra ca mi,
prze wi ja ki, noc ni ki, po ściel, śli nia ki,
a tak że me ble, za baw ki i po mo ce dy dak -
tycz ne dla dzie ci oraz dal sze wy po sa ża -
nie żłob ka – mó wi Ar ka diusz Chę ciń ski,
pre zy dent So snow ca. – Dą ży my do ta kiej
sy tu acji, by każ de dziec ko mo gło zna leźć
miej sce w żłob ku. Dba my za rów no o roz -
wój Żłob ka Miej skie go, jak rów nież je -
ste śmy jed nym z nie licz nym sa mo rzą -
dów, któ re do pła ca oko ło 500 zł do miej -
sca w żłob ka pry wat nym. Po nad to utwo -
rzy li śmy tak że klubiki dzie cię ce, w któ -
rych dzie ci tak że ma ją za pew nio ną opie -
kę. W su mie bę dzie my dys po no wać oko -
ło 500 miej sca mi dla dzie ci, a jesz cze nie -

daw no, kil ka lat te mu, by ło nie wie le po -
nad 100 miejsc. Cie szy my się też, że wy -
ko naw cą in we sty cji bę dzie fir ma z So -
snow ca – do da je. 

Ada pta cja, któ rą wy ko na „Agea Star”
sp. z o.o.  z So snow ca, bę dzie re ali zo wa -
na w sys te mie „Za pro jek tuj i wy bu duj”.
Głów ne pra ce w bu dyn ku bę dą po le gać
na do sto so wa niu obiek tu do po trzeb ma -
łych dzie ci. Prze bu do wa ne zo sta ną sa ni -
ta ria ty, po wsta nie tak że win da, aby po -
pra wić do stęp ność dla osób z nie peł no -
spraw no ścia mi. Zo sta nie wy bu do wa -
na rów nież win da ku chen na oraz po wsta -
nie po miesz cze nie, w któ rym ro dzi ce bę -
dą mo gli zo sta wić wóz ki i fo te li ki sa mo -
cho do we. Do dat ko wo, na za go spo da ro -

wa nej dział ce wy bu do wa ny zo sta nie
wjazd na te ren Żłob ka Miej skie go
od stro ny ul. Su chej i par king dla sa mo -
cho dów oso bo wych oraz plac za baw dla
dzie ci. Dla naj młod szych dzie ci po wsta -
nie tak że ta ras. W ca łym bu dyn ku zo sta -
nie wy ko na ny re mont in sta la cji we -
wnętrz nych. Wy ko naw ca, wła ści wie
od pod staw, urzą dzi no wą kuch nię wraz
z wy po sa że niem do przy go to wy wa nia
po sił ków. 

Żło bek bę dzie miał sie dem od dzia łów
i bę dzie w sta nie przy jąć 100 dzie ci. Dwa
od dzia ły bę dą prze zna czo ne dla dzie ci
młod szych w wie ku 20 ty go dni do 1,5 ro -
ku ży cia, a pięć od dzia łów bę dzie dla
dzie ci star szych w wie ku 1,6 do 3 lat.

Miej ski Żło bek co raz bar dziej się roz -
ra sta. W 2015 ro ku mógł przy jąć 240
dzie ci, a już w ubie głym ro ku dzię ki in we -
sty cjom i otwar ciu dwóch ko lej nych od -
dzia łów licz ba miejsc wzro sła do 331.
W stycz niu 2020 ro ku Żło bek Miej ski za -
pew ni opie kę 446 dzie cia kom. Co wię cej,
zwięk szo na zo sta ła licz ba go dzin, z 5
do 10 go dzin w Klu bi ku Dzie cię cym,
a w czerw cu w cen trum mia sta zo stał
otwar ty ko lej ny klu bik. W su mie w Miej -
skim Żłob ku oraz Klu bi kach Dzie cię cych
jest 478 miejsc, a w pry wat nych żłob kach,
w któ rych miej sca są do fi nan so wa ne
przez gmi nę, jest po nad 500 miejsc. In we -
sty cja przy ul. Su chej ma zo stać zre ali zo -
wa na do koń ca li sto pa da 2019 r. 

Po wsta nie naj więk szy od dział żłob ka w mie ście 

W saunarium powstanie jedna z największych saun w kraju, która pomieści co najmniej 40 osób. 
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Z korzyścią dla pieszych i rowerzystów 

4,5 mln zł bę dzie kosz to wa ła bu do -
wa no we go chod ni ka oraz dro gi ro -
we ro wej bie gną cej wzdłuż uli cy
Bra ci Mie ro szew skich, od gra ni cy
z Dą bro wą Gór ni czą aż do ron da
Żoł nie rzy Wy klę tych wKli mon to -
wie. Fir ma Si le sia In vest, któ ry wy -
gra ła prze targ, ma wy ko nać za da -
nie w cią gu 16 mie się cy. 

Prze bu do wa ny frag ment obej -
mie pra wie 4 km. Na po nad po ło -
wie, bo na dłu go ści 3,1 km, chod -
nik bę dzie od dzie lo ny od dro gi ro -
we ro wej. Je dy nie w miej scach,
gdzie ze wzglę du na nie wy star cza -
ją cą prze strzeń nie da się chod ni ka
i dro gi po pro wa dzić osob no, po -
wsta nie wspól ny od ci nek.

Wia do mo już, że pra ce nad
chod ni kiem i dro gą roz pocz ną się
po le wej stro nie (ja dąc odDą bro wy
Gór ni czej) jesz cze przed wia duk -
tem tra sy DK94. Tra sa bę dzie prze -
bie ga ła obok Expo Si le sia, by
na skrzy żo wa niu przed sta cją ben -
zy no wą prze nieść się nadru gą stro -
nę. Po wsta nie tak że od ci nek, któ ry
bę dzie biegł do I Ślą skie go Urzę du
Skar bo we go. Na stęp nie chod nik
z se pa ra cją dro gi ro we ro wej bę dzie
prze bie gał po tej stro nie dro gi aż
do przej ścia dla pie szych w re jo nie
Szko ły Pod sta wo wej nr 9 oraz
skrzy żo wa nia z uli cą Le le we la.

– Praw dzi wy ob raz tej in we sty -
cji zo ba czy my w przy szłym ro ku
w po łą cze niu z no wy mi sta cja mi
ro we ro wy mi, któ re po wsta ną
na Za gó rzu i na Dań dów ce.
Przy ta kiej oka zji za po mi na się

czę sto o pie szych. My o nich pa -
mię ta my, dla te go ta in we sty cja
przy nie sie ogrom ne ko rzy ści, za -
rów no ro we rzy stom, jak i pie -
szym – wy ja śnia Ar ka diusz Chę -
ciń ski, pre zy dent So snow ca. 

Po prze kro cze niu ron da moż -
nasko rzy stać zwy bu do wa ne go już
no we go od cin ka, któ ry pro wa dzi
wpo bli że pry wat ne go przed szko la
przy skrzy żo wa niu z ul. Dwor ską.
Od oko lic przed szko la no wą dro gą
ro we ro wą i chod ni kiem moż nado -
trzeć aż za przy sta nek au to bu so wy
przy skrzy żo wa niu z uli cą Blach -
nic kie go. Dal szy spa cer lub jaz dę
na ro we rze moż na po ko nać ist nie -
ją cą tra są aż do ron da Ja na Paw -
ła IIwSo snow cu. Przysa mym ron -
dzie ro we rzy ści i pie si bę dą mo gli
sko rzy stać z ist nie ją ce go cią gu pie -
szo -ro we ro we go, po nie waż ten
frag ment zo sta nie prze bu do wa ny
wra mach za da nia wy dłu że nia li nii
tram wa jo wej re ali zo wa nej przez
Tram wa je Ślą skie.

Za ron dem, wzdłuż ul. 11 Li -
sto pa da, po wsta nie od ci nek dro gi
ro we ro wej, któ ry po łą czy się zdro -
gą wy bu do wa ną przy oka zji po -
wsta nia par ku han dlo we go i Kau -
flan du. Od re jo nu sta cji ben zy no -
wej, w kie run ku Dań dów ki, po -
wsta ną osob ne cią gi pie szy i ro we -
ro wy, któ re za ron dem Żoł nie rzy
Wy klę tych po łą czą się z dro gą ro -
we ro wą wy bu do wa ną kil ka mie -
się cy te mu przez fir mę Eu ro via
przy oka zji prze bu do wy te go od -
cin ka ul. 11 Li sto pa da.  SK

Prze bu do wa ny zo sta nie frag ment uli cy Bra ci Mie ro szew skich
na dłu go ści ok. 4 km. 

Pa weł Le śniak
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Był PIT, jest samochód

Utrudnienia dla kierowców na DK 94 

Toyota Aygo trafiła w dobre ręce za… płacenie podatków w Sosnowcu

Sylwia Kosman

III edycja loterii „Samochód za PIT – rozlicz
podatek w Sosnowcu” rozstrzygnięta! 

Na gro dę głów ną, czy li To yo tę Ay go,
wy gra ła pa ni Jo lan ta, któ ra ofi cjal nie, 28
czerw ca, ode bra ła przed so sno wiec kim
Urzę dem Miej skim klu czy ki do au ta.

Każ dy miesz ka niec So snow ca, któ ry
na dzień 31 grud nia 2018 ro ku wska zał
So sno wiec ja ko miej sce za miesz ka nia
oraz roz li czył po da tek do cho do wy w so -
sno wiec kim Urzę dzie Skar bo wym, miał
pra wo wziąć udział w lo so wa niu na gro dy
głów nej: sa mo cho du To yo ta Ay go oraz
na gród do dat ko wych: 5 ta ble tów oraz
5 ro we rów. Na gro dy wrę czył szczę śli -
wym zwy cięz com Ar ka diusz Chę ciń ski,
pre zy dent So snow ca. 

– Po mysł z ak cją to strzał w dzie siąt kę.
Bra łam udział tak że w dwóch po przed -
nich edy cjach, ale szczę ście uśmiech nę ło
się do mnie w tym ro ku. Bar dzo się cie -
szę z ta kiej nie spo dzian ki. To pre zent
wprost na imie ni ny. Na ra zie nie mam
jesz cze pra wa jaz dy, ale już je stem
w trak cie kur su, więc nie ba wem mam za -
miar wsiąść do mo je go pięk ne go au -
ta – mó wi ła uśmiech nię ta wła ści ciel ka
no we go sa mo cho du, któ ra na co dzień
pra cu je w So sno wiec kim Szpi ta lu Miej -
skim sp. z o.o.

W te go rocz nej edy cji udział wzię ło
aż4373 osób. Dobu dże tu mia sta dzię ki te -
mu wpły nę ło po nad 700 ty się cy zło tych.

– Dzię ku ję wszyst kim, któ rzy wzię li
udział w lo te rii. Co war te pod kre śle nia,
wśród osób, któ re bra ły udział w III edy -
cji, 737 z nich po raz pierw szy roz li czy ło

się wso sno wiec kim Urzę dzie Skar bo wym.
Pła ce nie po dat ków na te re nie mia sta da je
pew ność, że część środ ków wró ci do nas
wpo sta ci in we sty cji wnaj bliż sze oto cze nie
miesz kań ca. Od no si się to do ochro ny
zdro wia, oświa ty, trans por tu czy też go spo -
dar ki ko mu nal nej – stwier dził pre zy dent
So snow ca, Ar ka diusz Chę ciń ski.

W tegorocznej loterii wzięło
udział 4373 podatników. 

Lo te ria zo sta ła wy my ślo na przez
urzęd ni ków ja ko je den ze spo so bów mia -
sta na przy cią gnię cie no wych, ale i za -
trzy ma nie obec nych miesz kań ców. Po -
mysł ma przede wszyst kim tak że prze ko -
nać, że war to pła cić po dat ki wła śnie
w So snow cu.

reklama

Kluczyki do nowego samochodu wręczył zwyciężczyni loterii prezydent
miasta. 

Sylw
ia Kosm
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Trwa ją ro bo ty, zwią za ne z bu do -
wą dwu po zio mo we go skrzy żo -
wa nia DK 94 z ul. Dłu go sza
w So snow cu. We szły one już
w etap, któ ry wią że się z utrud -
nie nia mi dla kie row ców.

Za koń czy ły się już pra ce
zwią za ne z wy bu rze nia mi oraz
wy cin ką drzew. Od 18 czerw ca
kie row cy mo gą ko rzy stać po jed -
nym pa sie ru chu w obu kie run -
kach. Wy łą czo ne zo sta ły we -
wnętrz ne pa sy dro gi na od cin ku
od wy so ko ści sta cji ben zy no wej
Shell (w kie run ku Ka to wic)
do oko ło 150 me trów przed sa -
mym skrzy żo wa niem. Zwę że nie
po now nie za czy na się ok. 150
me trów za skrzy żo wa niem i koń -
czy tuż przed wę złem po zwa la ją -
cym na zjazd do cen trum So -
snow ca. Od cin ko we utrud nie nia
obo wią zu ją za rów no w kie run ku
Kra ko wa, jak i Ka to wic.

– Aby jak naj dłu żej za pew nić
prze jezd ność skrzy żo wa nia z uli -
cą Dłu go sza, w tym miej scu zwę -
żeń na ra zie nie bę dzie. Sy gna li -
za cja świetl na rów nież funk cjo nu -
je bez zmian. Ta ka or ga ni za cja ru -

chu bę dzie obo wią zy wa ła przez
naj bliż sze trzy ty go dnie i zwią za -
na jest z bu do wą, m. in. prze jaz -
dów, kon tro lą sie ci uzbro je nia te -
re nu i wy ko na niem plat form ro -
bo czych do wy ko na nia mu rów
opo ro wych – pod kre śla Je re miasz
Świe rzaw ski, za stęp ca pre zy den -
ta mia sta od po wie dzial ny m. in.
za in we sty cje.

Dro ga kra jo wa nr 94 jest naj -
lep szą al ter na ty wą dla kie row ców
ca łej aglo me ra cji, któ rzy wy bie -
ra ją wła śnie to po łą cze nie z Kra -
ko wem, za miast płat nej au to stra -
dy A4. Re ali za cja za da nia przy -
czy ni się do upłyn nie nia ru chu
na głów nym cią gu DK 94, co po -
zwo li zwięk szyć prze pu sto wość
oraz zna czą co po pra wi stan śro -

do wi ska na tu ral ne go przez
zmniej sze nie emi sji za nie czysz -
czeń, w tym ga zów cie plar nia -
nych do at mos fe ry po cho dzą cą
z trans por tu. 

To naj droż sza i naj więk sza in -
we sty cja dro go wa so sno wiec kie -
go sa mo rzą du w hi sto rii mia sta.
W miej scu ist nie ją ce go obec nie
skrzy żo wa nia po wsta nie dwu po -

zio mo we z ron dem w cią gu ul.
Dłu go sza, któ re bę dzie prze bie -
ga ło nad po pro wa dzo ną w wy ko -
pie tra są DK 94. Zjazd i wjazd po -
mię dzy dro ga mi bę dzie za pew -
nio ny po przez sys tem bez ko li zyj -
nych łącz nic.

Pro jekt prze bu do wy obej mu je
nie tyl ko skrzy żo wa nia, ale rów -
nież spo ry frag ment dróg. Po -
wsta nie 1,3 km no wej DK 94
od wy so ko ści sta cji ben zy no wej
Shell (ja dąc od stro ny Dą bro wy
Gór ni czej), aż do zjaz du na wia -
dukt w cią gu uli cy 3 Ma ja. Wy re -
mon to wa ny zo sta nie rów -
nież 300-me tro wy frag ment uli cy
Dłu go sza, gdzie po wsta nie tak że
dro ga ro we ro wa. Prze bu do wa
obej mu je rów nież bu do wę ekra -
nów wzdłuż jezd ni w obu kie run -
kach, za rów no w stro nę Ka to wic,
jak i Kra ko wa, co znacz nie ogra -
ni czy uciąż li wy po ziom ha ła su
w tam tym re jo nie.

So sno wiec na re ali za cję prze -
bu do wy otrzy mał 74 mln zł
(kosz ty kwa li fi ko wa ne do fi nan so -
wa nia w ra mach kon kur su dla
dzia ła nia 4.2 Zwięk sze nie do stęp -

no ści trans por to wej ośrod ków
miej skich le żą cych po za sie cią
dro go wą TEN -T i od cią że nie
miast od nad mier ne go ru chu dro -
go we go Pro gra mu In fra struk tu ra
i Śro do wi sko 2014-2020; Prio ry -
tet: IV In fra struk tu ra dro go wa dla
miast). Ter min re ali za cji in we sty -
cji jest ści śle okre ślo ny i za da nie
mu si być wy ko na ne do 31 grud -
nia 2020 ro ku. KP

PRACE NA S1 
W REJONIE 
UL. LENARTOWICZA

W związku z pracami w rejonie
węzła na drodze S1 na wysokości
ulicy Lenartowicza w dniach 1-15
lipca wyłączony dla ruchu zostanie
wjazd z S1 na ul. Lenartowicza oraz
zjazd na S1 od strony Tychów. Prace
mają związek z budową drogi
do powstających terenów
przemysłowych pomiędzy ulicą
Fredry, a Wiejską. Ruch po ul.
Lenartowicza w obrębie
skrzyżowania będzie odbywał się
wahadłowo.

Cała inwestycja będzie kosztować ok. 100 mln zł. 
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Pierw sze miej sce na li ście ran kin go -
wej za jął pro jekt „So sno wiec dla Ro -
dzi ny”, któ ry bę dzie do fi nan so wa ny
ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu
Spo łecz ne go i re ali zo wa ny przez naj -
bliż sze mie sią ce przez Miej ski Ośro -
dek Po mo cy Spo łecz nej w So snow -
cu. Wspar cie i po moc w ra mach Re -
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Wo je wódz twa Ślą skie go na la -
ta 2014-2020 do sta ną ro dzi ny, asy -
sten ci ro dzin i oso by spra wu ją cy pie -
czę za stęp czą oraz kan dy da ci, któ rzy
za mie rza ją spra wo wać pie czę za stęp -
czą. 

– Pro jekt jest kon ty nu acją na sze -
go wcze śniej sze go pro jek tu „Ro dzi -
na dzia ła nia mi sil na”, któ ry zo stał za -
koń czo ny w ubie głym ro ku – przy po -
mi na An na Je dy nak, peł no moc nik
pre zy den ta mia sta ds. fun du szy ze -
wnętrz nych oraz po li ty ki spo łecz nej
i ko mu nal nej. 

– Zgod nie z za ło że nia mi pro jek -
tu za mie rza my w dal szym cią gu
wspie rać ro dzi ców z pro ble ma mi
opie kuń czo -wy cho waw czy mi i ich
dzie ci, ob ję ty mi wspar ciem asy sten ta
ro dzi ny oraz roz wi jać kom pe ten cje
osób spra wu ją cych ro dzin ną pie czę
za stęp czą, jak rów nież kan dy da tów
do spra wo wa nia ro dzin nej pie czy za -
stęp czej – wy ja śnia. Wspar cie ma ob -
jąć 40 ro dzi ców i 40 dzie ci, prze by -
wa ją cych w pie czy za stęp czej,
45 osób spra wu ją cych za wo do wą
i nie za wo do wą pie czę za stęp czą
oraz 20 osób, któ re za mie rza ją spra -
wo wać za wo do wą, jak i nie za wo do -
wą pie czę za stęp czą – do da je. 

Ro dzi ny ob ję te wspar ciem asy -
sten ta ro dzi ny mo gą li czyć na cykl
za jęć warsz ta to wych „Szko ła dla ro -
dzi ców”, obej mu ją cych te ma ty kę
pra wi dło wych po staw ro dzi ciel skich,
roz wi ja nia uczuć i emo cji, bu do wa nia
em pa tii wo bec dziec ka, tre ning za stę -
po wa nia agre sji i po praw nej ko mu ni -
ka cji. Część za jęć bę dzie pro wa dzo -
na przez le ka rza pe dia trę i psy chia trę.
Z ko lei dla dzie ci zo sta ną przy go to -
wa ne za ję cia lo go pe dycz ne, so cjo te -
ra peu tycz ne, tre ning ra dze nia so bie
z agre sją i tre ning pro fi lak ty ki uza leż -
nień. W pla nach jest tak że pik nik ro -
dzin ny oraz jed no dnio wy wy jazd in -
te gra cyj no -edu ka cyj ny.

Oso by spra wu ją ce ro dzin ną pie -
czę za stęp czą we zmą udział w gru pie
Ba lin ta, ma ją cą na ce lu su per wi zję
re la cji i roz wo ju oso bi ste go. Mo gą li -
czyć na wspar cie psy cho te ra peu ty
i zo sta ną prze szko le ni na te mat me -
tod pra cy z bio lo gicz ny mi ro dzi ca mi,
któ rych dzie ci prze by wa ją w pie czy
za stęp czej. Dzie ci i mło dzież prze by -
wa ją ca w pie czy za stęp czej bę dzie
uczest ni czyć za ję ciach z ar te te ra pii,
m. in. w za ję ciach te atral nych, pla -
stycz nych, mu zycz nych i in te gra cyj -
nych oraz wspól nych wyj ściach
do ki na i te atru. 

Dla kan dy da tów do spra wo wa nia
za wo do wej i nie za wo do wej pie czy
za stęp czej przy go to wa no m. in. spe -
cja li stycz ne szko le nie, któ re mu szą
przejść, je śli za mie rza ją spra wo wać
pie czę za stęp czą. 

War tość do fi nan so wa nia po cho -
dzą ca ze środ ków unij nych wy nie sie
w su mie 330 tys. zł, a wkład wła sny
mia sta to 25 tys. zł. Re kru ta cja
do pro jek tu roz pocz nie się już
w sierp niu. Pro jekt bę dzie re ali zo wa -
ny przez Miej ski Ośro dek Po mo cy
Spo łecz nej w So snow cu i za koń czy
się w grud niu te go ro ku. SK

Pomoc 
dla rodziny

Trzy ra zy tak. W ta ki spo sób naj kró cej moż na wy ra zić
po par cie rad nych pod czas czerw co wej se sji Ra dy Miej -
skiej dla dzia łań, re ali zo wa nych przez pre zy den ta mia -
sta. Po raz pierw szy w hi sto rii rad ni gło so wa li nad ra por -
tem o sta nie gmi ny za 2018 rok, któ ry za wie ra pod su mo -
wa nie dzia łań sa mo rzą du za po przed ni rok. Więk szość,

bo 15 z 24 rad nych Ra dy Miej skiej za gło so wa ło za przy -
ję ciem ra por tu, 9 się wstrzy ma ło, nikt nie był prze ciw.
Z ko lei za wy ko na niem wie lo let niej pro gno zy fi nan so -
wej i bu dże tu mia sta za 2018 r. opo wie dzia ło się 20 rad -
nych, 4 wstrzy ma ło się od za ję cia sta no wi ska i nikt nie
wy ra ził sprze ci wu. Ostat nim i naj waż niej szym punk tem

se sji by ło roz pa trze nie pro jek tu uchwa ły w spra wie
udzie le nia pre zy den to wi ab so lu to rium za ubie gły rok.
W tej kwe stii oby ło się bez nie spo dzia nek. Ża den z rad -
nych nie był prze ciw. 20 rad nych za gło so wa ło za udzie le -
niem ab so lu to rium pre zy den to wi, a je dy nie 4 wstrzy ma -
ło się od gło su. SK

Absolutorium dla prezydenta 

Pro jekt utwo rze nia Śro do wi sko we go Do mu
Sa mo po mo cy uzy skał ze Ślą skie go Urzę du
Wo je wódz kie go wspar cie na po zio mie pra -
wie 300 tys. zł. Pra ce re mon to we roz pocz ną
się w lip cu, a za koń czą jesz cze w tym ro ku.
Dzię ki tej in we sty cji, zo sta nie roz sze rzo -
na dzia łal ność obec nie dzia ła ją ce go w So -
snow cu Śro do wi sko we go Do mu Sa mo po mo -
cy dla osób upo śle dzo nych umy sło wo przy ul.
Gro ta – Ro wec kie go 2. Dzię ki po zy ska nym
środ kom zo sta nie uru cho mio na fi lia pla ców -
ki w bu dyn ku przy ul. Woj ska Pol skie go 86
w Niw ce, prze zna czo na dla 60 osób. 50
miejsc bę dzie prze zna czo nych dla osób upo -
śle dzo nych umy sło wo, a 10 miejsc dla osób
z de men cją czy cho ro bą Al zhe ime ra. 

– To bar dzo do bra wia do mość, że w So -
snow cu po wsta nie fi lia Śro do wi sko we go Do -
mu Sa mo po mo cy, po nie waż po trze by spe cja li -
stycz ne go wspar cia dla osób nie peł no spraw -
nych in te lek tu al nie są bar dzo du że – nie ukry -
wa An na Je dy nak, peł no moc nik pre zy den ta
mia sta ds. fun du szy ze wnętrz nych oraz po li ty -
ki spo łecz nej i ko mu nal nej – Pod opiecz ni bę dą
uczyć się, jak osią gnąć co raz więk szą sa mo -
dziel ność, przez udział w za ję cia ku li nar nych,
za ła twia nie spraw urzę do wych, po moc w do -
stę pie do nie zbęd nych świad czeń zdro wot nych. 

To nie ko niec do brych wia do mo ści. Dzię -
ki do fi nan so wa niu przez Ślą ski Urząd Wo je -

wódz ki po wsta nie no we miesz ka nie chro nio -
ne dla 7 osób. Miesz ka nie o po wierzch ni
ok. 136 m kw. zo sta nie utwo rzo ne w bu dyn -
ku przy ul. Prze jazd na par te rze. Po dob ne
miesz ka nia funk cjo nu ją już przy ul. Ni wec -
kiej, ul. Che micz nej oraz na ul. Prze jazd w So -
snow cu.

– Oso by nie peł no spraw ne ma ją więk sze
moż li wo ści do świad cza nia i ucze nia się czyn -
no ści sa mo ob słu go wych, hi gie nicz nych i spo -
łecz nych, ze wzglę du na wy stę pu ją cą w ta kich
wa run kach wza jem ną za leż ność od wą skiej
gru py miesz kań ców oraz ko niecz ność utrzy -
my wa nia pod sta wo wych stan dar dów funk cjo -
no wa nia w miesz ka niu. Roz po wszech nie nie
ta kiej me to dy in te gra cji z pew no ścią wpły wa
na ob ni że nie po zio mu spo re go dy stan su spo -
łe czeń stwa do nie peł no spraw no ści i osób
z nie peł no spraw no ścią. 

De cy zją Mi ni stra Ro dzi ny, Pra cy i Po li -
ty ki Społecznej w ra mach środ ków re zer wy
bu dże to wej prze zna czo nej na po wyż sze za -
da nie do fi nan so wa nie bę dzie wy no sić do 70
pro cent kosz tów ca łe go przed się wzię cia,
przy czym sa mo rząd jest zo bo wią za ny
do za an ga żo wa nia co naj mniej 30 proc.
kosz tów ogó łem pla no wa ne go za da nia.
Wiel kość środ ków ogó łem to kwo ta 340 tys.
zł, na to miast środ ki z przy zna nej do ta cji to
kwo ta 238 tys. zł. SK

W Dzień Psa, czy li 1 lip ca, pra -
cow ni cy so sno wiec kie go ZUS -
-u za adop to wa li sucz kę o imie niu
Dziel na. To ad op cja wir tu al na,
któ ra po le ga na tym, że co mie -
siąc ZUS bę dzie prze ka zy wać
pie nią dze na le cze nie, re ha bi li ta -
cję i kar mę dla wy bra ne go czwo -
ro no ga. 

Dziel na ma 2 la ta i wa ży oko -
ło 6 kg, a jej imię nie jest przy pad -
ko we. To bar dzo przy ja zny psiak,
któ ry nie ste ty zo stał moc no do -
świad czo ny przez los. Pod ko niec
mar ca 2019, sucz ka wpa dła pod
sa mo chód. Po ła ma na i w cięż kim
sta nie tra fi ła pod opie kę Schro ni -
ska dla Bez dom nych Zwie rząt
w So snow cu i Sto wa rzy sze nia Na -
dzie ja Na Dom. Po ope ra cji ra tu ją -
cej ży cie, sucz ka za czę ła walkę o spraw ność pod okiem fa chow ców. – Obec nie pie -
sek za koń czył re ha bi li ta cję w spe cja li stycz nym ośrod ku, któ ra trwa ła dwa mie sią -
ce. Jest ener gicz na, po słusz na ispra gnio nakon tak tu zczło wie kiem. Jak mó wią opie -
ku no wie ze schro ni ska, Dziel naco raz le piej cho dzi na tylnich łapach, od zy ska ła czu -
cie skór ne oraz po pra wi ła się kon dy cja jej krę go słu pa. Na dal jed nak wy ma ga re ha bi -
li ta cji ipo trze bu je pie nię dzy nadro gie le ki. Stąd też po mysł, by włą czyć się wwir tu -
al ną ad op cję, ana si pra cow ni cy zogrom nym za an ga żo wa niem chcą przy stą pić dofi -
nan so we go wspar cia Dziel nej – mó wi dr Mał go rza ta Mę cik, ko or dy na tor ka ds. ko -
mu ni ka cji spo łecz nej i edu ka cji w so sno wiec kim od dzia le ZUS.

Ad op cja wir tu al na po le ga na po mo cy wy bra ne mu psu lub ko tu. Obec nie pro -
wa dzi ją wie le schro nisk. – Ma my na dzie ję, że przy kład so sno wiec kie go ZUS
za chę ci in ne in sty tu cje czy fir my do po mo cy scho ro wa nym i bez dom nym zwie -
rzę tom. Nie każ dy mo że wziąć zwie rza ka do do mu, ale każ dy mo że fi nan so wo
po móc – pod kre śla Be ata Kop czyń ska, re gio nal ny rzecz nik pra so wy ZUS w wo -
je wódz twie ślą skim. SK

No wa fi lia Śro do wi sko we go Do mu Sa mo po mo cy i miesz ka nie chro nio ne 

Silne wsparcie dla osób
niesamodzielnych
i niepełnosprawnych

Dzielna adoptowana przez
pracowników ZUS-u

Sucz ka Dziel na już le piej cho dzi, ale
wciąż wy ma ga re ha bi li ta cji i dro gich
le karstw.

arc ZUS w So snow cu
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Sylwia Kosman

Spo tka nie za po wia da ją ce trze cią
edy cję In ter na tio nal Au to mo ti ve
Bu si ness Me eting, na któ re cze -
ka ją eks per ci oraz fa ni mo to ry za -
cji i któ re go do cze ka ją się już
w li sto pa dzie w Dą bro wie Gór ni -
czej, od by ło się 18 czerw ca w sie -
dzi bie Ka to wic kiej Spe cjal nej
Stre fy Eko no micz nej w So snow -
cu. Eks per ci dys ku to wa li na te -
mat zmian, ja kie do tkną prze mysł
mo to ry za cyj ny, świa to wych tren -
dów, źró deł ener gii, któ re wpły -
ną na przy szłość mo to ry za cji
i per spek tyw roz wo ju sa mo cho -
dów elek trycz nych. W kon fe -
ren cji i jed no cze śnie dys ku sji
na te mat te go, cze go mo że my
się spo dzie wać po gi gan tach
motoryzacji, rozmawiali m.in.
eks pert i dzien ni karz mo to ry za -
cyj ny Wło dzi mierz Zien tar ski,
Al do Ama ti, am basa dor Włoch,
Pie ro Can nas, pre zes Wło skiej
Izby Han dlo wo – Prze my sło wej
w Pol sce (CCIIP), Ma te usz Ry -
ka ła, wi ce pre zes Ka to wic kiej
Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej
(KSSE) oraz Mar cin Ko ro lec,
pre zes Fun da cji Pro mo cji Po jaz -
dów Elek trycz nych oraz Łu kasz
Gó rec ki, ma na ger Kla stra Si le sia
Au to mo ti ve & Ad van ced Ma nu -
fac tu ring.

– My je ste śmy for pocz tą te go,
co bę dzie dzia ło się w li sto pa dzie
i dziś na da je my ton te mu wy da rze -
niu. A bę dzie to ogrom ne wy da -
rze nie – za po wie dział Wło dzi -
mierz Zien tar ski, mó wiąc o In ter -
na tio nal Au to mo ti ve Bu si ness Me -
eting. Głos zabrał także ambasador
Włoch. – Bar dzo wy so ko ce nię so -
bie współ pra cę wło sko -pol ską,
któ ra roz wi ja się co raz bar dziej,
cze go wy ra zem jest In ter na tio nal
Au to mo ti ve Bu si ness Me eting,
czy li naj waż niej sze spo tka nie mo -
to ry za cyj ne w Pol sce. Cie szę się,

że ra zem z pol ski mi przy ja ciół mi
uda nam się to spo tka nie po raz ko -
lej ny zor ga ni zo wać – przy znał Al -
do Ama ti. Do dat ko wo, Pie ro Can -
nas, pre zes Wło skiej Izby Han dlo -
wo-Prze my sło wej w Pol sce nie
ukry wał, że na sa mym po cząt ku,
po mysł zor ga ni zo wa nia ta kiej
kon fe ren cji, był... żar tem, któ ry
jed nak za owo co wał or ga ni za cją
wiel kie go i waż ne go even tu do ty -
czą ce go przy szło ści ryn ku mo to -
ry za cyj ne go. 

– Zbu do wa li śmy bar dzo sil ne
part ner stwo z Ka to wic ką Spe cjal -

ną Stre fą Eko no micz ną, dzię ki
ktró re mu moż li wa jest trzecia edy -
cja In ter na tio nal Au to mo ti ve Bu -
si ness Me eting. Ce lem wy da rze -
nia jest zbu do wa nie wi zji stra te gii
naj waż niej szych gra czy na ryn ku
mo to ry za cyj nym w Pol sce, Eu ro -
pie i na świe cie. Trend jest ja sny,
przy szło ścią jest elek tro mo bil ność
i sys te my ADAS – stwier dził. 

Ma te usz Ry ka ła, wi ce pre zes
Ka to wic kiej Spe cjal nej Stre fy
Eko no micz nej, któ ry tak że
uczest ni czył w dys ku sji, prze ka -
zał dobrą in for ma cję o otwar ciu

w Sosnowcu od dzia łu Wło skiej
Izby Han dlo wo -Prze my sło wej. 

– Dziś jest szcze gól ny dzień.
Nie tyl ko przez to, że KSSE ob -
cho dzi swo je 23. uro dzi ny, ale
dzię ki te mu, iż Wło ska Izba
Han dlo wo -Prze my sło wa w wo -
je wódz twie ślą skim otwie ra
swój od dział wła śnie w So snow -
cu i tu taj bę dzie mia ła swo ją sie -
dzi bę. Wi ta my przy ja cie le! To
dla nas wy jąt ko wy mo ment.
Tren dy zmie nia ją ce go się świa -
ta są rze czą, któ re dla ka to wic -
kiej stre fy są nie zwy kle istot ne.
Sta ra my się trzy mać rękę na pul -
sie i być tam, gdzie rze czy wi -
stość się zmie nia, co być mo że
po zwa la nam utrzy my wać po zy -
cję li de ra wśród stref eko no -
micz nych na świe cie – stwier dził
Ma te usz Ry ka ła. 

W spo tka niu wzię ły udział tak -
że Ewa Fu da li -Bon del, peł no -
moc nik ds. Spe cjal nej Stre fy Eko -
no micz nej i Eli sa bet ta Ca pri no,
se kre tarz ge ne ral ny Izby Wło -
skiej. 

W te go rocz nym In ter na tio nal
Au to mo ti ve Bu si ness Me eting,
któ re za pla no wa no na 13 i 14 li -
sto pa da, weź mie udział po nad 300
uczest ni ków, nie tyl ko z Pol ski,
Eu ro py, ale tak że Chin, Ja po nii,
In dii oraz Sta nów Zjed no czon cyh.
W pierw szym dniu wy da rze nia

od bę dzie się kon fe ren cja do ty czą -
ca świa to wych tren dów mo to ry za -
cyj nych, w szcze gól no ści de dy ko -
wa na te ma to wi elek tro mo bil no -
ści, po jaz dom au to no micz nym
oraz za awan so wa nym sys te mom
wspo ma ga nia kie row cy (ADAS),
a wie czo rem... Ape ri ti vo Ita lia no
i Ga la Par ty. Dru gie go dnia tra dy -
cyj nie już bę dzie miał miej sce
Spe ed Bu si ness Mi xer oraz in dy -
wi du al ne spo tka nia „B2B”. 

Automotive Business
Meeting to najważniejsze
spotkanie dotyczące
motoryzacji w Polsce. 

Li sto pa do wy event to nie tyl ko
konferencja, ale tak że spo tka nia
biz ne so we, roz mo wy, wspól ne
two rze nie idei, kon cep cji i roz -
wią zań, któ ry sprzy ja ją na wią zy -
wa niu no wych re la cji i kon tak tów.
Do 31 lip ca do stęp na jest spe cjal -
na ofer ta bi le tów „Ear ly Birds”.
Re je stra cja pod lin kiem:
https://iab m2019. b2match. io/si -
gnup. Or ga ni za to ra mi przed się -
wzię cia są Wło ska Izba Han dlo -
wo -Prze my sło wa w Pol sce, Ka to -
wic ka Spe cjal na Stre fa Eko no -
micz na (KSSE), Kla ster „Si le sia
Au to mo ti ve & Ad van ced Ma nu -
fac tu ring”.

O biznesie i miłości do samochodów
Samochody spersonalizowane i na prąd czy jednak tani i masowy… transport publiczny?

Uczestnicy konferencji dyskutowali na temat zmian, trendów i perspektyw przemysłu
motoryzacyjnego. 

arc KSSE w
 Sosnowcu

Wyższa Szkoła Humanitas otrzymała
z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
prawie 12 mln złotych na realizację 3 projektów,
skierowanych do studentów w ramach funduszy
unijnych z Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój. Środki będą przeznaczone
na dofinansowanie czesnego oraz na wyposażenie
laboratoriów w najnowocześniejszy sprzęt, w tym
okulary rozszerzonej rzeczywistości (VR),
których próżno szukać na innych uczelniach.

– Ob ser wu je my, we ry fi ku je my i ba da my tren dy a na sze ana li zy
zo sta ły do strze ̋ o ne przez NCBR oraz Uni´ Eu ro pej skà i wspar -
te po t´˝ nym do fi nan so wa niem na naj bar dziej per spek ty wicz ne
kie run ki przy szło Êci – mó wi Iza be la Ru sin, Dy rek tor Biu ra Pro -
jek tów Wy˝ szej Szko ły Hu ma ni tas. – To ogrom ne wy ró˝ nie nie
i przed si´ wzi´ cie, ale cie szy my si´, ˝e mo ̋ e my byç w gro nie naj -
bar dziej do ce nia nych uczel ni w Pol sce – do da je. 

Pe da go gi ka w ogro dzie sen so rycz nym
Du ̋ a cz´Êç fun du szy zo sta nie prze ka za na na roz wój pe da go gi ki.
Na zie lo nych te re nach uczel ni po wsta nie ogród sen so rycz ny a la -
bo ra to rium zo sta nie wy po sa ̋ o ne w pod ło g´ in te rak tyw nà i po -
mo ce dy dak tycz ne do çwi czeƒ, gier czy za baw ru cho wych. Jed -
na z sal za mie ni si´ w sa l´ do Êwiad czeƒ Êwia ta, wy po sa ̋ o nà
w ele men ty umo˝ li wia jà ce po bu dza nie zmy słów przy jed no cze -
snej re duk cji bodê ców zb´d nych, któ re za kłó ca jà po strze ga nie. 

– Od te go ro ku zmie nia jà si´ prze pi sy i ten kie ru nek re ali zo -
wa ny jest wy łàcz nie w ra mach stu diów jed no li tych ma gi ster -
skich. Dzi´ ki do fi nan so wa niu stu den ci Hu ma ni tas mo gà li czyç
na cze sne ju˝ na wet od 12zł za mie siàc. W ra mach pro jek tu unij -
ne go ten kie ru nek mo˝ na ukoƒ czyç w szyb szym try bie, czy li
w czte ry la ta, za miast tra dy cyj nych pi´ ciu – mó wi Iza be la Ru sin
z Hu ma ni tas.

Wy kry wacz kłamstw na kry mi na li sty ce
Kry mi no lo gia i Kry mi na li sty ka a tak ̋ e Cy ber bez pie czeƒ stwo
i Sys te my In for ma tycz ne – to no wo Êci na kie run ku Bez pie czeƒ -

stwo Na ro do we, któ re rów nie˝ zo sta ło wspar te do fi nan so wa niem
do cze sne go, a stu den ci mo gà li czyç na no wo cze sne la bo ra to rium
wy po sa ̋ o ne m. in. w wa rio graf do wy kry wa nia kłamstw, spe cja -
li stycz nà wa liz k´ kry mi na li stycz nà, czy krze sło sta cjo nar ne
do pro wa dze nia ba daƒ po li gra ficz nych. 
Na spe cjal no Êci zwià za nej z cy ber bez pie czeƒ stwem stu den ci
mo gà li czyç na spe cja li stycz ne opro gra mo wa nie z dzie dzi ny in -
for ma ty ki Êled czej, na któ rym ba zu je po li cja, jed nost ki do cho -
dze nio we, woj sko i wy wiad. 

HIT Elek tro ra dio lo gii
To wła Ênie do So snow ca zje˝ d˝a jà si´ na stu dia za ocz ne z Elek -
tro ra dio lo gii stu den ci z ca łej Pol ski. Kie ru nek od no to wu je co ro -
ku set ki ch´t nych, bo jest to je den z… za wo dów przy szło Êci. Po -
pyt na spe cja li stów w dzie dzi nie elek tro ra dio lo gii de ter mi no wa -
ny jest m. in. ob ser wo wa nym obec nie wzro stem za pa dal no Êci
lu dzi na cho ro by cy wi li za cyj ne i co raz wi´k szà po pu lar no Êcià
tech nik dia gno stycz nych i lecz ni czych opar tych na ob ra zo wa niu
i elek tro me dy cy nie. – Pra cow nia na kie run ku Elek tro ra dio lo gia
zo sta ła wy po sa ̋ o na w apa rat rent ge now ski, ne ga to skop, apa rat
EKG, ze staw fan to mów a tak ̋ e oku la ry roz sze rzo nej rze czy wi -
sto Êci. Od pierw szych za j´ç umo˝ li wia my po zna nie naj cz´ Êciej
sto so wa ne go urzà dze nia w me dy cy nie do prze glà da nia zdj´ç
rent ge now skich RTG i apa ra tem EKG, w pra cow niach ga bi ne -
tach le kar skich, sa lach ope ra cyj nych oraz izbach przy j´ç – mó wi
Iza be la Ru sin, WSH. 

Pra wo w sa li sà do wej
Ta kiej grat ki nie ma nikt w re gio nie. Pra wo w WSH mo˝ na stu -
dio waç po dob nie jak na in nych kie run kach w trzech try -
bach – dzien nym, za ocz nym oraz za ocz nym w try bie in dy wi du -
al nej Êcie˝ ki, czy li ok. 3,5 ro ku. W Wy˝ szej Szko le Hu ma ni tas
dla przy szłych praw ni ków z Êrod ków unij nych zo sta nie stwo -
rzo na sa la roz praw sà do wych – wy po sa ̋ o na w ka me ry, któ re re -
je stru jà ze zna nia Êwiad ka i mo ni to ru jà ca łà sa l´ oraz cy fro wy
re je stra tor, któ ry na gry wa prze bieg roz pra wy. Po miesz cze nie za -
pla no wa ne jest tak, aby w peł ni od zwier cie dla ło praw dzi wà sa -
l´ sà do wà. Dzi´ ki te mu stu den ci mo gà uczest ni czyç w sy mu -
la cji roz praw i ana li zo waç po szcze gól ne eta py dzi´ ki na gra -
niom. 

An giel ski w ka bi nie
Ko lej nym do fi nan so wa nym kie run kiem jest fi lo lo gia an giel ska ze
spe cjal no Êcià ho te lar skà i tu ry stycz nà. Mie si´cz ne cze sne rów -
nie˝ spa da, a do la bo ra to rium j´ zy ko we go wja dà ka bi ny do tłu -
ma cze nia sy mul ta nicz ne go, któ re umo˝ li wia jà spo koj nà pra c´
oraz ide al ny od słuch w słu chaw kach. Ka˝ dy od bior nik po sia da
osob ne usta wie nie po zio mu gło Êno Êci, co zwi´k sza kom fort od -
bio ru tłu ma cze nia. 

So cial Nin ja na za rzà dza niu
A˝ trzy spe cjal no Êci zo sta ły wspar te fun du sza mi eu ro pej ski mi
na kie run ku Za rzà dza nie w Hu ma ni tas – Za rzà dza nie Za so ba mi
Ludz ki mi, Za rzà dza nie Or ga ni za cjà i Za rzà dza nie Me dia mi Spo -
łecz no Êcio wy mi – to ostat nie cie szy si´ wcià˝ bar dzo du ̋ ym za in -
te re so wa niem wÊród kan dy da tów. Oprócz ni˝ szej mie si´cz nej
opła ty stu den ci b´ dà mie li mo˝ li woÊç pra cy na pro fe sjo nal nych
pro gra mach do di gi tal mar ke tin gu a ka dra eks perc ka – zło ̋ o -
na głów nie z prak ty ków – b´ dzie uczy ła jak bu do waç Êwia do moÊç
mar ki, jak pla no waç dłu go fa lo wà obec noÊç w me diach spo łecz no -
Êcio wych i jak stra te gicz nie prze pro wa dzaç kam pa nie re kla mo we.

BHP i Ad mi ni stra cja z ob ni˝ kà
Stu dia in ̋ y nier skie na kie run ku BHP jak i Ad mi ni stra cja cie szà
si´ wcià˝ du ̋ a po pu lar no Êcià. Tu zo sta ły wspar te do fi nan so wa -
niem do cze sne go ta kie spe cjal no Êci jak bez pie czeƒ stwo i hi gie -
na pra cy w sys te mach po ̋ a ro wych a na Ad mi ni stra cji – Pra wo
w Biz ne sie oraz Ad mi ni stra cja Pu blicz na i Sa mo rzà do wa. 

Psy cho lo gia w prak ty ce
Ten kie ru nek otrzy mał na gro d´ Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic -
twa Wy˝ sze go w wy so ko Êci 1 mi lio na zło tych za pro gram stu diów.
Nic dziw ne go, bo prak tycz ne po dej Êcie wy kła dow ców i eks per -
tów gwa ran tu je, ˝e ab sol wen ci zdo by wa jà sze reg umie j´t no Êci
po trzeb nych do wy ko ny wa nia za wo du. 

Dzi´ ki wspar ciu z Êrod ków unij nych Psy cho lo gia w Hu ma ni -
tas zo sta ła do dat ko wo wy po sa ̋ o na w naj no wo cze Êniej szy
sprz´t – apa rat ty pu Piór kow ski, apa rat ty pu krzy ̋ o wy, mier nik
pa ra me trów re ak cji, ste reo metr, nok to skop, mo del czasz ki do ro -
słe go czło wie ka, mo del ukła du ner wo we go, EEG oraz Ta bli ce
Pop pel reu te ra. 

Pra wie 12 mln zło tych na kie run ki przy szło ści
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ILO NACE BO -KU BI CZEK, ad wo kat

Od by wa nie ka ry w sys te mie do zo ru elek tro nicz ne go
po le ga na tym, że ska za ny ma obo wią zek prze by wać
w miesz ka niu usta lo nym przez sąd ja ko miej sce wy ko -
ny wa nia ka ry, a mo że je opusz czać tyl ko w ści śle okre -
ślo nych go dzi nach usta lo nych w po sta no wie niu są du
oraz w ści śle okre ślo nym ce lu, np. wy ko ny wa nia pra -
cy. Za cho wa nie ska za ne go jest nad zo ro wa ne po śred -
nio przez ku ra to ra są do we go, a bez po śred nio przy po -
mo cy spe cjal nych urzą dzeń elek tro nicz nych. Pod sta -
wo wym wa run kiem do pusz czal no ści od by wa nia ka ry
w tym sys te mie jest ska za nie na ka rę po zba wie nia
wol no ści, któ rej wy so kość nie prze kra cza ro ku.

W przy pad ku kil ku kar pod le ga ją cych wy ko na niu
ich su ma nie mo że prze kra czać ro ku. Istot ny jest wy -
łącz nie wy miar ka ry okre ślo ny w tre ści wy ro ku ska zu -
ją ce go. Nie ma na to miast zna cze nia wy so kość ka ry po -
zo sta ła jesz cze ska za ne mu do od by cia. Za tem oso ba
ska za na na ka rę po zba wie nia wol no ści, któ rej wy so -
kość prze kra cza rok, a któ ra od by ła już cześć ka ry i któ -
rej po zo stał do od by cia okres nie prze kra cza ją cy ro ku,
nie mo że uzy skać ze zwo le nia na od by cie po zo sta łej
czę ści ka ry w sys te mie do zo ru elek tro nicz ne go. Po nad -
to ka ry w sys te mie do zo ru elek tro nicz ne go bez -
względ nie nie mo gą od by wać oso by ska za ne w wa -
run kach tzw. re cy dy wy wie lo krot nej z art. 64 § 2 k. k.

Z moż li wo ści od by wa nia ka ry w tym sys te mie są
wy łą czo ne w spo sób ka te go rycz ny oso by ska za ne
w wa run kach re cy dy wy z art. 64 § 2 k. k. oraz oso by
od by wa ją ce ka rę aresz tu orze czo ną za po peł nie nie
wy kro cze nia.

Oso ba ubie ga ją ca się o uzy ska nie ze zwo le nia
na od by cie ka ry w sys te mie do zo ru elek tro nicz ne go
mu si przed sta wić pi sem ną zgo dę wszyst kich osób peł -

no let nich wspól nie z nią za miesz ku ją cych na wy ko ny -
wa nie ka ry w tym sys te mie oraz na prze pro wa dza nie
przez upo waż nio ny pod miot do zo ru ją cy czyn no ści
kon tro l nych w miej scu ich po by tu, po le ga ją cych
na spraw dze niu pra wi dło wo ści funk cjo no wa nia elek -
tro nicz ne go urzą dze nia re je stru ją ce go oraz na daj ni ka.

Moż li wość udzie le nia ze zwo le nia jest uza leż nio -
na od stwier dze nia przez pra cow ni ków upo waż nio ne -
go pod mio tu do zo ru ją ce go, że w miesz ka niu wska za -
nym w tre ści wnio sku ist nie ją od po wied nie wa run ki
tech nicz ne umoż li wia ją ce wy ko ny wa nie ka ry w tym
sys te mie, czy li przede wszyst kim prąd elek trycz ny oraz
od po wied ni po ziom sy gna łu te le fo nii ko mór ko wej, ko -
niecz ny dla pra wi dło wej pra cy urzą dzeń mo ni to ru ją -
cych. Wnio ski o udzie le nie ze zwo le nia na od by wa nie
ka ry w sys te mie do zo ru elek tro nicz ne go mo gą skła dać
ska za ni i ich obroń cy, a po nad to pro ku ra tor i ku ra tor
są do wy oraz dy rek tor za kła du kar ne go. Wnio ski nie
mo gą być skła da ne przez człon ków ro dzi ny osób ska -
za nych. Są dem wła ści wym do roz pa try wa nia spraw
te go ro dza ju jest wy dział pe ni ten cjar ny są du okrę go -
we go, w któ re go okrę gu ska za ny prze by wa. We wnio -
sku do Są du Pe ni ten cjar ne go na le ży w szcze gól no ści
do kład nie wska zać ozna cze nie są du, któ ry wy dał wy -
rok w pierw szej in stan cji oraz do kład ną sy gna tu rę akt
te go są du.

We wnio sku na le ży ko niecz nie wska zać nu mer te -
le fo nu kon tak to we go. Po zwo li to pra cow ni kom upo -
waż nio ne go pod mio tu do zo ru ją ce go na szyb sze umó -
wie nie się na wi zy tę ma ją cą na celu spraw dze nie
w miesz ka niu wa run ków tech nicz nych.

Do wnio sku na le ży do łą czyć pi sem ną zgo dę
wszyst kich osób peł no let nich, któ re bę dą wspól nie ze
ska za nym za miesz ki wa ły w cza sie od by wa nia przez
nie go ka ry.

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

„Za ku pi łam w skle pie in ter ne to wym ro śli nę do nicz ko wą Cte nan the
Lub ber sia na„Gol den Mo sa ic”, któ rą do star czo no ku rie rem. Pootwar -
ciu prze sył ki stwier dzi łam, że w wy ni ku nie wła ści we go do bo ru opa -
ko wa nia inie do sta tecz ne go za bez pie cze nia przedprze miesz cza niem
się we wnątrz kar to nu, ro śli nazo sta ła po ła ma na, gór ne li ście po za gi -
na ły się, a mło de li ście zo sta ły po nisz czo ne wsku tek za wi nię cia ich
wraz z pa pie rem w ru lon. Nad to je den z pa ty ków za bez pie cza ją cych
ro śli nę był zła ma ny. Te go sa me go dnia za wia do mi łam sprze daw cę
ma ilo wo o stwier dzo nych wa dach i za żą da łam zwro tu ce ny. W roz -
mo wie te le fo nicz nej sprze daw ca za pro po no wał ob ni że nie ce ny ro śli -
ny o10 pro cent, po nad to stwier dził, że ro śli ny ja ko to war szyb ko psu -
ją cy się nie pod le ga ją zwro to wi wcią gu14 dni ita ki za pis za miesz czo -
no w re gu la mi nie skle pu. Nie wy ra zi łam zgo dy na ob ni że nie ce ny,
gdyż ro śli nazo sta ła znisz czo naprzez nie wła ści we za pa ko wa nie. Czy
mu szę zgo dzić się naob ni że nie ce ny oraz czy rze czy wi ście ro śli ny nie
pod le ga ją zwro to wi, je śli są ku pio ne przez in ter net?”. 

W opi sa nej spra wie ma my do czy nie nia z dwo ma za gad nie nia mi – re kla -
ma cji to wa ru oraz upraw nień ku pu ją ce go kon su men ta do od stą pie nia
od umo wy za war tej na od le głość. 

W za kre sie wa dli wo ści to wa ru za sto so wa nie znaj dą prze pi sy ko dek su
cy wil ne go o rę koj mi. Za każ dy sprze da ny to war, bę dą cy rze czą ru cho mą,
sprze da ją cy od po wia da w okre sie dwóch lat od je go wy da nia ku pu ją ce -
mu, o ile w tym okre sie zo sta nie stwier dzo na wa da. To ku pu ją cy de cy du -
je, ja kie żą da nie re kla ma cyj ne zło ży wo bec sprze daw cy. 

Ku pu ją cy mo że od umo wy od stą pić z żą da niem zwro tu ce ny, mo że ob -
ni żyć ce nę o wska za ną i ade kwat ną do wa dy wy so kość, a tak że ocze ki wać
na pra wy – usu nię cia wa dy lub wy mia ny. Od stą pie nie od umo wy, czy li żą -
da nie zwro tu ce ny, nie jest moż li we, o ile wa da ma cha rak ter nie istot ny.
Za tem rosz cze nie o zwrot ce ny jest moż li we. Sprze daw ca, któ ry otrzy ma
od ku pu ją ce go oświad cze nie o od stą pie niu od umo wy, mo że nie zwłocz -
nie wa dę usu nąć lub to war wy mie nić, o ile nie za cho dzą po stro nie ku pu -
ją ce go znacz ne nie do god no ści. Ta kie upraw nie nie przy słu gu je sprze daw -
cy tyl ko je den raz. Gdy by w to wa rze ujaw ni ła się ko lej na lub ta sa ma wa -
da i nie mia ła nie istot ne go cha rak te ru przy dru giej, za sad nej re kla ma cji

sprze daw ca ma obo wią zek ce nę zwró cić.  W przy pad ku na to miast pra wa
do od stą pie nia od umo wy za war tej na od le głość za sa dą jest, że to war za -
ku pio ny na od le głość moż na zwró cić – od stą pić od umo wy w ter mi nie 14
dni od je go otrzy ma nia. Od tej za sa dy prze wi dzia no wy jąt ki wska za ne
w art. 38 usta wy z dnia 31.05.2014 r. o pra wach kon su men ta, w przy pad -
ku któ rych ku pu ją cy kon su ment nie mo że z upraw nie nia do od stą pie nia
od umo wy sko rzy stać, m. in. w przy pad ku gdy przed mio tem sprze da ży
jest rzecz ule ga ją ca szyb kie mu ze psu ciu lub ma ją ca krót ki ter min przy -
dat no ści do uży cia. Ka ta log za mknię tych wy łą czeń nie mo że być do wol nie
roz sze rza ny przez sprze daw cę. Ka ta log ten nie za wie ra ka te go rii ży wych
ro ślin (do nicz ko wych). Zgod nie z wy tycz ny mi Dy rek cji Ge ne ral nej ds.
Spra wie dli wo ści, do ty czą cych dy rek ty wy Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra -
dy 2011/83/UE z dnia 25.10.2011r. w spra wie praw kon su men tów,
w opar ciu o któ rą zo sta ła uchwa lo na pol ska usta wa o pra wach kon su -
men ta z dnia 30.05.2014 r., wy jąt ki od ogól nej za sa dy, zgod nie z któ rą
kon su men ci mo gą sko rzy stać z pra wa do od stą pie nia od umów za wie ra -
nych na od le głość lub po za lo ka lem przed się bior stwa, na le ży in ter pre to -
wać za wę ża ją co, a nie roz sze rza ją co. W przy wo ła nych „wy tycz nych” ja ko
przy kład to wa rów ule ga ją cych szyb kie mu ze psu ciu lub ma ją cych krót ki
ter min przy dat no ści do uży cia zo sta ły wska za ne ar ty ku ły spo żyw cze i na -
po je o krót kim ter mi nie przy dat no ści do spo ży cia, w tym ar ty ku ły spo -
żyw cze i na po je, któ re na le ży prze cho wy wać w wa run kach chłod ni czych.
Usta wa o pra wach kon su men ta nie pre cy zu je zwro tów „szyb kie ze psu cie”
i„krót ki ter min przy dat no ści do uży cia”, nie mniej z sa mej spe cy fi ki to wa -
ru, ja kim jest ro śli na uko rze nio na, moż na wnio sko wać, że przy wła ści -
wych wa run kach trans por tu, prze cho wy wa nia i pie lę gna cji, ocze ki wać
na le ży dłuż szej ży wot no ści i przy dat no ści. Za sto so wa nie wy łą cze nia bę -
dzie za tem wy ma ga ło ana li zy kon kret ne go przy pad ku i cech świad cze -
nia – to wa ru bę dą ce go przed mio tem umo wy, ja kim jest ro śli na. Za tem
ka te go rycz ne i nie ja ko „od gór ne” wska za nie w re gu la mi nie skle pu wy łą -
cze nia pra wa do od stą pie nia od umo wy w przy pad ku ro ślin jest nie pra -
wi dło we i mo że sta no wić wpro wa dze nie w błąd co do przy słu gu ją ce go
kon su men to wi pra wa do od stą pie nia od umo wy i tym sa mym nie uczci -
wą prak ty kę ryn ko wą. Wresz cie błęd ną in for ma cję o pra wie do od stą pie -
nia od umo wy moż na trak to wać ja ko brak wy ma ga nych pra wem in for -
ma cji, skut ku ją cym wy dłu że niem ter mi nu na od stą pie nie od umo wy
do 12 mie się cy i 14 dni. 

ADWOKAT RADZI

Kara pozbawienia wolności
w systemie dozoru 
elektronicznego 

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Zakup roślin przez internet – a prawo
odstąpienia od umowy 

reklama

reklama reklama

IV edy cja kon kur su zbiór ki zu ży -
tych ba te rii i ma ku la tu ry w so sno -
wiec kich pla ców kach oświa to -
wych „So sno wiec ki Li der Eko lo -
gii” do bie gła koń ca. W tym ro ku
szkol nym w ry wa li za cji w zbiór -
ce su row ców, or ga ni zo wa nej
przez Miej skie Przed się bior stwo
Go spo dar ki Od pa da mi, wzię ło
udział 3599 przed szko la ków, któ -
rzy ze bra li 2922 kg ba te rii
oraz 7273 uczniów, któ rzy ze bra -
li 2126 kg ba te rii i 14 482 kg ma -
ku la tu ry. W ka te go rii „Zbie ra my
zu ży te ba te rie” lau re ata mi zo sta li
Nie pu blicz ne Przed szko le Ba by
Pla net (pierw sze miej sce), Przed -
szko le Miej skie nr 5 (dru gie miej -
sce), Przed szko le Miej skie nr 2
(trze cie miej sce). Z ko lei wśród
szkół, któ re ry wa li zo wa ły
w dwóch ka te go riach – zbiór ce
ma ku la tu ry i ba te rii, w ka te go rii
ma ku la tu ra pierw sze miej sce za -
ję ła Spor to wa Szko ła Pod sta wo wa
nr 17, dru gie miej sce przy pa dło
w udzia le SP nr 36 im. Sta ni sła wa
Sta szi ca, a trze cie miej sce SP
nr 13. W przy pad ku zbiór ki ba te -

rii bez kon ku ren cyj ne oka za ło się
Cen trum Kształ ce nia Za wo do we -
go i Usta wicz ne go, Bran żo wa
Szko ła I Stop nia. Dru gie miej sce
za ję li ucznio wie SP nr 49, a trze -
cie SP nr 15 im. Ste fa na Że rom -
skie go.

Ty tuł „So sno wiec kie go Li de -
ra Eko lo gii” w tym ro ku tra fił
do dwóch pla có wek, gdyż w kla -
sy fi ka cji punk tów otrzy ma nych
za obie ka te go rie kon kur so we był
re mis. Ty tuł tra fił do Spor to wej
Szko ły Pod sta wo wej nr 17 oraz
Cen trum Kształ ce nia Za wo do we -
go i Usta wicz ne go, Bran żo wej
Szko ły I Stop nia.

„So sno wiec ki Li der Eko lo gii”
to kon kurs eko lo gicz ny, któ re go
głów nym ce lem jest edu ka cja
eko lo gicz na, po le ga ją ca na bu do -
wa niu świa do mo ści eko lo gicz nej
wśród naj młod szych miesz kań -
ców.

Szcze gó ło we wy ni ki moż -
na zna leźć na stro nie Miej skie go
Przed się bior stwa Go spo dar ki Od -
pa da mi sp. z o.o. w So snow cu:
www.mpgo.so sno wiec.pl. SK

Po wsta je sys tem dróg ro we ro wych na Po go ni
i Sta rym So snow cu, któ re umoż li wi do je cha -
nie ro we rem do cen trum mia sta. War ta 5,1 mln
zł in we sty cja po zwo li na wy bu do wa nie bli -
sko 2,5 km no wej dro gi ro we ro wej oraz chod -
ni ków wzdłuż uli cy Or lej, Gro ta Ro wec kie go
oraz Mi rec kie go. Zo sta nie po łą czo na dro ga ro -

we ro wa z ist nie ją cą już tra są bie gną cą wzdłuż
uli cy Bę dziń skiej. Tra sa za pew ni moż li wość
bez piecz ne go do jaz du do uli cy Że rom skie go
i da lej w kie run ku Par ku Sie lec kie go oraz po -
łą czy Po goń z cen trum So snow ca. Dru ga
część za da nia obej mie bu do wę dro gi ro we ro -
wej oraz chod ni ka od uli cy Or lej do oko lic

skrzy żo wa nia z Ale ją Mi rec kie go. Po wsta nie
rów nież ki lo me tro wy od ci nek wzdłuż al. Mi -
rec kie go. Dro ga po łą czy się z uli cą Pił sud skie -
go, wzdłuż któ rej wy bu do wa ny zo sta nie ostat -
ni bra ku ją cy od ci nek tra sy, któ ry umoż li wi ro -
we rzy stom dotarcie do ści słe go cen trum mia -
sta, czy li ul. 3 Ma ja. SK

So sno wiec cy Li de rzy Eko lo gii wy bra ni!Z Pogoni i Starego Sosnowca do centrum na… rowerze

1 lip ca 2019 ro ku zo sta ły za mknię te ka sy w bu dyn ku głów nym Urzę du
Miej skie go przy al. Zwy cię stwa 20. Opła ty na rzecz gmi ny So sno wiec,
ta kie jak po dat ki, użyt ko wa nie wie czy ste, opłatę za go spo da ro wa nie od -
pa da mi ko mu nal ny mi, moż na uiścić po przez: prze lew ban ko wy na ra chu -
nek gmi ny, wpła tę do ko na ną w opła to ma cie PKO BP SA, za mon to wa -
nym w bu dyn ku Urzę du Miej skie go przy al. Zwy cię stwa 20 oraz ul. Ma -
ła chow skie go lub przez wpła tę do ko na ną, bez pro wi zji, w jed nym z czte -
rech od dzia łów PKO Ban ku Pol skie go SA w So snow cu – ul. Ki liń skie -
go 20, ul. Ki sie lew skie go 17, ul. 3 Ma ja 15, ul. Ry sia 2. W ka sach w bu -
dyn ku Urzę du Miej skie go przy ul. Ma ła chow skie go 3 przyj mo wa ne bę dą
tyl ko opła ty ko mu ni ka cyj ne. Wię cej in for ma cji moż na zna leźć na stro -
nie: www.so sno wiec.pl. SK

Prze lew, opła to mat lub ka sa
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Wakacje się rozpoczęły, a wraz z nimi
wyjazdy na kolonie, obozy czy wycieczki.
Wyjazd dziecka, szczególnie ten
pierwszy, samodzielny, w jego życiu, jest
trudny, zarówno dla niego, jak
i rodziców. Przed podróżą trzeba
odpowiednio przygotować pociechę,
w tym spakować właściwą odzież,
obuwie, środki higieniczne, a także
zabezpieczyć dziecko
przed ewentualnymi zdrowotnymi
przypadłościami. O tym co warto
wiedzieć przed wyjazdem dziecka
na wakacje, podpowiada lekarz pediatra
Marianna Skiba z Sosnowieckiego
Szpitala Miejskiego sp. z o.o.

Bez wzglę du na miej sce let nie go wy po czyn ku
na le ży za wsze wy po sa żyć dziec ko w kre my z fil -
trem 50 SPF, a tak że w czap kę czy ka pe lusz
chro nią cy gło wę mal ca przed pro mie nia mi sło -
necz ny mi. – Dziec ko wca le nie mu si ba wić się
na pla ży, aby by ło na ra żo ne na sil ne słoń ce
i szko dli we pro mie nio wa nie UV, któ re mo gą
uszko dzić ko mór ki skó ry i wy wo ły wać po pa rze -
nia. Krem z wy so kim fil trem UV oraz na kry cie
gło wy są ko niecz ne w każ dej sy tu acji, gdy tyl -
ko dziec ko prze by wa się na ze wnątrz w sło -
necz ny dzień – pod kre śla le karz pe dia tra Ma -
rian na Ski ba z So sno wiec kie go Szpi ta la Miej -
skie go sp. z o.o. Moż na wy po sa żyć dziec ko
w krem z d -pan te no lem, ła go dzą cym po draż -
nie nia i za czer wie nie nia spo wo do wa ne zbyt
dłu gim prze by wa niem na słoń cu. Do wa liz ki
dziec ka war to rów nież spa ko wać spray na ko -
ma ry, mesz ki i klesz cze. Na ryn ku jest wie le

pro duk tów te go ty pu, za rów no prze zna czo nych
do uży cia bez po śred nio na skó rę lub na ubra nie.
Star szym dzie ciom moż na rów nież za ku pić
krem ni we lu ją cy skut ki uką sze nia, np. ko ma -
ra – bo bez wzglę du na pro fi lak ty kę, ta ka sy tu -
acja mo że się zda rzyć szcze gól nie w miej scach
wy po czyn ku bli sko je zio ra czy rze ki. Oczy wi -
ście,  przed wy jaz dem dziec ka po win ni śmy je
na uczyć, jak sto so wać ta ki śro dek. 

Na le ży pa mię tać, że je śli ma luch ma cho ro -
bę lo ko mo cyj ną, aler gię po kar mo wą lub uczu -
le nie, np. na jad owa dów, po ży wie nie – na le ży
tę in for ma cję prze ka zać opie ku nom. Je śli dziec -
ko le czy się prze wle kle, rów nież o tym trze ba
ko niecz nie po in for mo wać wy cho waw cę. Wszel -
kie le ki, w tym przyj mo wa ne przez ma łe go pa -
cjen ta na sta łe, po win ny być od da ne oso bie
spra wu ją cej opie kę nad dziec kiem na wy jeź dzie
(dziec ko nie mo że sa mo dziel nie przyj mo wać le -
ków!). Opa ko wa nia z le ka mi na le ży opi sać imie -
niem i na zwi skiem dziec ka oraz do łą czyć
do nich in for ma cję o daw ce i czę sto tli wo ści po -
da wa nia za le ca nej przez le ka rza. War to tak że
za in te re so wać się, czy or ga ni za tor let nie go wy -
po czyn ku po sia da ap tecz kę i środ ki, cho ciaż by
do za bez pie cze nia zra nie nia czy ska le cze nia
ma lu cha – środ ki do de zyn fek cji, ma ści na ra ny
i po draż nie nia, pla ster, ban daż, ga zę ja ło wą.

W przy pad ku gdy wy jazd na sze go dziec ka
prze rwie na gła cho ro ba, wy cho waw ca ko lo nij -
ny po wi nien się skon tak to wać nie zwłocz nie
z opie ku na mi praw ny mi dziec ka i za ich zgo dą
udać się z nim do le ka rza pod sta wo wej opie ki
zdro wot nej, a w sy tu acji za gro że nia ży cia lub
zdro wia we zwać po go to wie ra tun ko we lub za -
wieźć dziec ko na izbę przy jęć lub SOR.

reklama

Co warto wiedzieć
przed wyjazdem
dziecka na kolonie?

Ta ki ty tuł no si no wy pro jekt, któ ry bę -
dzie re ali zo wa ny na te re nie So snow ca,
a wspie rać ma oso by star sze. Aż 80 se -
nio rów, nie sa mo dziel nych ze wzglę du
na wiek, bę dzie mo gło li czyć m.in.
na usłu gi opie kuń cze, ca ło do bo wą opie -
kę Cen trum Zdal nej Opie ki Me dycz nej,
a część z nich na do wóz go rą cych po sił -
ków. – Pro jekt „SOS dla se nio ra” uzy -
skał do fi nan so wa nie ze środ ków Eu ro -
pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go w ra -
mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go Wo je wódz twa Ślą skie go i bę -
dzie re ali zo wa ny przez so sno wiec ki
MOPS – za po wia da An na Je dy nak, peł -
no moc nik pre zy den ta mia sta ds. fun du -
szy ze wnętrz nych oraz po li ty ki spo łecz -
nej i ko mu nal nej. – Jest nie ja ko kon ty -
nu acją pro jek tu, któ ry koń czy się
w sierp niu te go ro ku. Na pew no obej mie
więk szą gru pą niż w obec nie re ali zo wa -
nym pro jek cie. Gru pa se nio rów wzro -
śnie z 40 do 80 osób. Po ja wią się też no -
we usłu gi, jak do wóz cie płych po sił ków
oraz bar dziej za awan so wa ny niż do tych -
czas bę dzie sys tem te le opie ki – do da je. 

Pro jekt jest skie ro wa ny do80 miesz kań -
ców So snow ca, w wie ku 60+, nie sa mo -
dziel nych ze wzglę du na wiek i nie ak tyw -
nych za wo do wo. Bę dzie po dzie lo ny
na dwie edy cje po 40 osób oraz obej mie 20
fak tycz nych opie ku nów, któ rzy mo gą li -
czyć na gru pę wspar cia, po moc psy cho lo -
gicz ną i szko le nia. Każ dy z se nio rów bę -
dzie uczest ni czył wpro jek cie oko ło10 mie -
się cy i mo że li czyć na usłu gi opie kuń cze
przez sie dem dni w ty go dniu w opar ciu
o ela stycz ny czas pra cy. Za kres usług bę -
dzie do pa so wa ny do in dy wi du al nych po -
trzeb każ de go uczest ni ka i bę dzie wy ni kał
z prze pro wa dzo nej dia gno zy ich po trzeb
imoż li wo ści psy cho fi zycz nych. Usłu gi bę -
dą re ali zo wa ne przez pra cow ni ków, za trud -
nio nych na pod sta wie umo wę o pra cę. 

No wo ścią jest do wóz go rą cych po sił -
ków za pla no wa ny dla 20 uczest ni ków,
któ rzy miesz ka ją sa mot nie i nie mo gą li -
czyć na wspar cie ni ko go z ro dzi ny i zna -
jo mych oraz ma ją pro ble my z po ru sza -
niem się 

Ulep szo ny zo sta nie tak że sys tem te le -
opie ki. Pod sta wo wy sys tem skła da się

z nie wiel kie go przy ci sku alar mo we go
oraz urzą dze nia do trans mi sji gło su, w po -
sta ci prze kaź ni ka sta cjo nar ne go w do mu
lub prze no śne go urzą dze nia GSM.
W przy pad ku trud nej sy tu acji lub za gro -
że nia, ta kie go jak np. upa dek, na głe po -
gor sze nie sta nu zdro wia, po żar, lęk, wy -
star czy na ci snąć gu zik alar mo wy, któ ry
znaj du je się na rę ce, by po łą czyć się ze sta -
le go to wą do in ter wen cji cen tra lą. Opa ska
bę dzie rów nież mie rzy ła pod sta wo we pa -
ra me try ży cio we oraz bę dzie wy po sa żo -
na w czuj nik upad ku. Po ode bra niu zgło -
sze nia te le opie kun po dej mu je de cy zję
o spo so bie udzie le nia po mo cy pod opiecz -
ne mu. W za leż no ści od sy tu acji mo że on
za pew nić wspar cie emo cjo nal ne przez te -
le fon, po pro sić o in ter wen cję ko goś z naj -
bliż sze go oto cze nia lub we zwać pro fe sjo -
nal ne służ by ra tun ko we. Pro jekt bę dzie re -
ali zo wa ny przez naj bliż sze dwa la ta,
od stycz nia 2020 i za koń czy się w grud -
niu 2021 r. Re kru ta cja ru szy w paź dzier -
ni ku te go ro ku. War tość cał ko wi ta pro jek -
tu, wy no si 1 mln 900 tys. zł, a wkład wła -
sny gmi ny to ok. 289 tys. zł. SK

SOS dla seniora i ulepszony system teleopieki

Aktywni radni seniorzy nie zwalniają tempa
Pod czas czerw co we go So sno wiec Fun Fe sti val i Fe sti wa lu Or -
ga ni za cji Po za rzą do wych rad ni se nio rzy przed sta wi li uczest ni -
kom swo ją dzia łal ność i propozycje, skie ro wa ne do wszyst kich
se nio rów. – Po nad to pod czas pa ne lu po świę co ne mu wa ka cyj nej
mo dzie za pre zen to wa li śmy kre acje na la to – mó wi Je rzy Du dek
z Ra dy Se nio rów. Se nio rzy mo gą po chwa lić się tak że suk ce sa mi
spor to wy mi. Pod czas Ogól no pol skiej Olim pia dy Se nio rów
w Ła zach, srebr ny me dal w grze w bu le zdo by ła An ny Ro ze nau,
ko lej ne sre bro „wy pły wał” Je rzy Sa dow ski, a brąz przy padł
w udzia le Je rze mu Kar piń skie mu, za udział w bie gu na 60 m.
Gru pa se nio rów uczest ni czy ła tak że w XVII Raj dzie im. Ja -
na Kie pu ry w Kry ni cy oraz wzię ła udział w te go rocz nej ga li

„Su per Sa mo rząd 2019”, któ ra od by ła się w War sza wie. Ra da
Se nio rów i sa mo rząd mia sta zo stał fi na li stą te go rocz nej edy -
cji. – Po nad to przez Fun da cję Ba to re go zo sta li śmy no mi no wa ni
ja ko Ra da Se nio rów i sa mo rząd do eu ro pej skie go kon kur su „In -
no wa cje w Po li ty ce” – pod kre śla Je rzy Du dek. Z ini cja ty wy
prze wod ni czą ce go Ko mi sji Zdro wia Ire ne usza Świer ko ta zor ga -
ni zo wa na zo sta ła se sja Ra dy Se nio rów, po świę co na głów nie pro -
ble ma ty ce zdro wia, pod czas któ rej mó wio no m. in. o pro ble -
mach osób z cho ro bą Alzheimera i po trze bie uru cho mie nia
przy chod ni cho rób za kaź nych w So snow cu. W se sji wzię ła
udział m. in. mar sza łek Sej mu Bar ba ra Dol niak oraz po słan ka
Be ata Ma łec ka -Li be ra. red
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Tak świętowaliśmy podczas Sosnowiec Fun Festival,
Dnia Wolności i Solidarności oraz Eksplozji Kolorów!
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Obchodzili złote gody
Uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie odbyła się 26 kwietnia w Pałacu Schoena w Sosnowcu. W imieniu Prezydenta RP medale wręczyli Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta miasta ds.
funduszy zewnętrznych oraz polityki społecznej i komunalnej i Anna Tkacz, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Oprawę artystyczną jubileuszu przygotowała Ewa Kopczyńska, aktorka Teatru Zagłębia. 

50-lecie małżeństwa obchodzili:
Maria i Franciszek Konopkowie
Jadwiga i Bolesław Kordeuszowie
Janina i Tadeusz Korpusowie
Halina i Tadeusz Koziakowie
Cecylia i Roman Krupowie
Grażyna i Janusz Kulawiakowie
Leokadia i Sławomir Kwiatkowscy
Lucyna i Wacław Kwietniowie
Anna i Ryszard Lewandowscy
Stanisława i Benedykt Lewinowscy
Pelagia i Zbigniew Machurowie
Barbara i Edward Majcherowie
Halina i Stanisław Majkowie
Danuta i Jerzy Brudniccy

50-lecie małżeństwa obchodzili:
Halina i Jan Malarowie
Anna i Włodzimierz Matjasińscy
Wiesława i Janusz Mazurowie
Teresa i Adam Melkowie
Zofia i Ryszard Męcikowie
Henryka i Władysław Michalakowie
Anna i Zdzisław Miernikowie
Stanisława i Ryszard Mieszańcowie
Janina i Ryszard Mularczykowie
Wanda i Feliks Nowakowscy
Alicja i Kazimierz Olszewscy
Krystyna i Andrzej Orłowscy
Janina i Jan Packowie
Barbara i Stanisław Strusińscy

50-lecie małżeństwa obchodzili:
Krystyna i Leszek Paciowie
Hanna i Marian Pinkowscy
Marianna i Stefan Pniewscy
Maria i Jarosław Polakowie
Zofia i Stanisław Powalscy
Anna i Andrzej Rabendowie
Łucja i Adam Rogowiczowie
Irena i Witold Rozińscy
Teresa i Witold Rzepielowie
Regina i Jan Sapińscy
Helena i Stanisław Sarwowie
Zofia i Jerzy Siatkowie
Zofia i Józef Soczkowie
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Puchar Polski 
nie dla Czarnych

Trzecie miejsce w lidze i finał PP – to dorobek Czarnych w sezonie 2018/2019

Ambitny pościg nie wystarczył. Piłkarki Czarnych uległy w meczu finałowym rozgrywek Pucharu Polski
ekipie Medyka Konin 3:4. Po raz drugi z rzędu sosnowiczanki w finale PP musiały uznać wyższość rywalek.
Przed rokiem górą była drużyna Górnika Łęczna, tym razem lepsza okazała się ekipa z Konina.

Krzysz tof Po lacz kie wicz 

O Pu char Pol ski na łódz kim sta -
dio nie miej skim przy al. Unii ry -
wa li zo wa ły dru ży ny, któ re naj czę -
ściej w 35-let niej hi sto rii tych roz -
gry wek się ga ły po tro feum. Pił -
kar ki Czar nych zdo by ły je 11 ra -
zy, a ko ni nian ki świę to wa ły
w śro dę dzie wią ty suk ces. Wy da -
wa ło się, że spra wa fi na łu za koń -
czy się już do prze rwy. Po pierw -
szych czter dzie stu pię ciu mi nu -

tach Me dyk pro wa dził już 3:0
po tra fie niach Na ta lii Chu dzik
w 7. mi nu cie, Do mi ni ki Ko piń -
skiej w 16. i 40-let niej An ny Gaw -
roń skiej w 36. mi nu cie gry. Co
cie ka we, ta ostat nia ma na kon cie
wszyst kie wy wal czo ne PP z Me -
dy kiem, któ re eki pa z Ko ni -
na zdo by wa ła od po wied nio w la -
tach 2013-2017, a wcze śniej
w 2005, 2006 i 2008 ro ku. So sno -
wi czan ki na po cząt ku dru giej od -
sło ny szyb ko zdo by ły bram kę au -

tor stwa Dże si ki Ja szek, ale gdy
w 71. mi nu cie do siat ki Czar nych
po raz dru gi w tym me czu tra fi ła
Ko piń ska, spra wa wy da wa ła się
być już prze są dzo na. Am bit nie
gra ją ce so sno wi czan ki nie za mie -
rza ły jed nak re zy gno wać. W 78.
mi nu cie na 2:4 tra fi ła Pa try cja
Hmi ro va, a dwie mi nu ty póź niej
kon tak to we tra fie nie za li czy ła
Mar ty na Wian kow ska i za czę ły
się emo cje. Po ścig Czar nych nie
za koń czył się po wo dze niem, ale

eki pa z So snow ca za po sta wę
w dru giej po ło wie i wal kę do koń -
co we go gwizd ka za słu ży ła na po -
chwa ły. – Szko da fa tal ne go po -
cząt ku. Po nie co po nad kwa dran -
sie by ło 0:2, przed prze rwą do sta -
li śmy jesz cze jed ną bram kę.
W szat ni sta ra li śmy się mi mo
wszyst ko po bu dzić ze spół do wal -
ki. Szyb ko strze li li śmy bram kę
i po szli śmy za cio sem, ale to ry -
wal zdo był ko lej ną bram kę.
Chwa ła dziew czy nom, że w trud -
nych wa run kach at mos fe rycz -
nych wy trzy ma ły kon dy cyj nie
i do pro wa dzi ły do za cię tej koń -
ców ki. Po zo sta je nie do syt, ale ta -
ka jest pił ka – przy znał szko le nio -
wiec Czar nych, Grze gorz Ma -
jew ski. Przy po mnij my, że fi nał
Pu cha ru Pol ski ro ze gra no po za -
koń cze niu li go wych roz gry wek.
Mi strzo stwo Pol ski w tym ro ku
wy wal czył Gór nik Łęcz na. Pił -
kar ki Me dy ka zdo by ły srebr ny
me dal, a Czar nych za ję ły w roz -
gryw kach trze cie miej sce.

FINAŁ PUCHARU POLSKI

Czarni Sosnowiec – Medyk
Konin 3:4 (0:3)
Bramki: 0:1 - Chudzik 8., 0:2
- Kopińska 16., 0:3
Gawrońska 37., 1:3 - Jaszek 53., 1:4
-Kopińska 73., 2:4 Hmirova 79., 3:4
- Wiankowska 80.
Czarni: Szymańska - Suskova, Grad,
Fischerova, Matla - Cichosz (46.
Wycisk), Horvathova,  Operskalska,
Wiankowska - Hmirova, Jaszek

Piłkarki Czarnych nie zdołały sięgnąć po Puchar Polski, ale sezon 2018/2019 zakończyły
na ligowym pudle. Sosnowiczanki uplasowały się w tabeli ekstraligi na trzecim miejscu.
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Re pre zen tan ci Jor ky ball So sno -
wiec po raz ko lej ny po ka za li kla -
sę. W tej od mia nie pił ki noż nej
wy wal czy li w Por tu ga lii ty tuł
wi ce mi strzów świa ta.

– To nie je dy ne na sze osią -
gnię cie. Wy wal czy li śmy tak że
wi ce mi strzo stwo w tur nie ju
o Pu char Mia sta Po mbal, w któ -
rym to czy ła się ry wa li za cja. By -
ły to za ra zem nie ofi cjal ne Mi -
strzo stwa Eu ro py – pod kre śla
Mi chał Dzie wa now ski, wy bra ny
naj lep szym za wod ni kiem tur nie -
ju o Pu char Mia sta Po mbal. Tym
sa mym uzna ny zo stał naj lep -
szym za wod ni kiem w Eu ro pie.
So sno wi cza nie do Por tu ga lii po -
le cie li w sze ścio oso bo wym skła -
dzie, wy sta wia jąc dwie dru ży ny
po trzech za wod ni ków.

Jorkyball to połączenie
piłki nożnej i squash'a. 

– W obu tur nie jach wy star to -
wa ło 20 dru żyn z sied miu kra -
jów: Fran cji, Por tu ga lii, Ja po nii,
Ka na dy, Wę gier, Hisz pa nii oraz
Pol ski. Do naj lep szej ósem ki
awan so wa ło aż 7 ekip z Fran cji.
Staw kę w obu przy pad kach uzu -
peł nia li śmy wła śnie my, eki pa

Jor ky ball So sno wiec – nie kry je
du my Mi chał Dzie wa now ski.
Eki pa z So snow ca za pre zen to -
wa ła się w skła dzie: Piotr Śli mak
(ka pi tan), Mi chał Dzie wa now -
ski, Ja kub Li cho ta, Piotr Ko -
stow ski, Ar tur Pa łasz i Pa weł
Ada mik. Dla nie wta jem ni czo -
nych: jor ky ball to po łą cze nie pił -
ki noż nej i squ ash'a. So sno wi -
cza nie na co dzień tre nu ją
w pod zie miach cen trum han dlo -
we go Eu ro pa przy ul. Sien kie wi -
cza, gdzie znaj du je się kom pleks
spor to wy. Gra – po dob nie jak
squ ash'a – to czy się w cał ko wi -
cie lub czę ścio wo prze szklo nym
pro sto pa dło ścia nie. Ry wa li zu je
się dwóch na dwóch – do trzech
wy gra nych se tów, z któ rych każ -
dy koń czy się po siód mym
strze lo nym go lu do bram ki
o wy mia rach metr na metr.
Na po czą tek war to jesz cze wie -
dzieć, że pił ki pod żad nym po -
zo rem nie wol no do tknąć rę ką.
Fut bo lów ka jest mniej sza i ko -
sma ta. Ta od mia na fut bo lu wy -
wo dzi się z Fran cji i je stem tam
waż nym uzu peł nie niem tre nin gu
za wo do wych gra czy. W ten spo -
sób uroz ma ica ją so bie za ję cia
pił ka rze z Lil le, Ren nes czy
Nan cy. KP

Piłkarskie srebro wywalczone
w„klatce” 

W akcji Michał Dziewanowski, wybrany najlepszym
graczem w Europie.

Sosnowiecka ekipa jorkyball po raz kolejny zaprezentowała
mistrzowski poziom.

zdjęcia: arc Jorkyball Sosnow
iec

Trzy me da le wy wal czy li so sno wiec cy szer mie rze pod czas
Mistrzostw Pol ski Mło dzi ków w sza bli dziew cząt i chłop -
ców, któ re od by ły się w Śre mie. Dwa me da le przy pa dły
w udzia le za wod nicz kom TMS Za głę bia, a eki pa Za głę -
biow skie go Klu bu Szer mier cze go wró ci ła z jed nym krąż -
kiem.

W tur nie ju in dy wi du al nym dziew cząt, w któ rym wzię -
ło udział 81 za wod ni czek, zwy cię ży ła Ju lia Pi lew ska z TMS
Za głę bie. W fi na le so sno wi czan ka po ko na ła 12:8 Anie lę
Ko złow ską z UKS Haj du czek Olsz tyn. Klu bo wa ko le żan ka
Pi lew skiej, Emi lia Ha bryn upla so wa ła się na trze cim miej -
scu, się ga jąc po brą zo wy me dal.

Pi lew ska oraz Ha bryn wraz z Ka ro li ną Hof man oraz
Zo fią Pie nią żek cie szy ła się ze zło ta tak że w ry wa li za -
cji dru ży no wej. W fi na le TMS po ko nał 36:25 Dra gon
Łódź.

Na po dium upla so wa ła się tak że eki pa Za głę biow skie go
Klu bu Szer mier cze go w skła dzie Mar ta Ak sa mit, Aga ta
Saj nóg, Bar ba ra So bie raj, Ga brie la Wój cik.

Tym ra zem bez me da li z za wo dów wró ci li na si sza bli ści,
ale dzię ki zna ko mi tym wy ni kom dziew cząt TMS Za głę bie
So sno wiec za ję ło w osta tecz nej kla sy fi ka cji tur nie jo wej
miej sce czwar te, a dru ży na Za głę biow skie go Klu bu Szer -
mier cze go ósme. KP

Mło de sza blist ki na po dium 
mi strzostw Pol ski

Szablistki rewelacyjnie poradziły sobie, zarówno w turnieju
indywidualnym, jak i rywalizacji drużynowej. 

arc TMS Zagłębie
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Przystań Ligi Morskiej i Kolonialnej na Juliuszu
Li ga Mor ska i Rzecz na zo sta ła po wo ła na do ży -
cia 27 kwiet nia 1924 ro ku. Ini cja to rem jej po wsta -
nia oraz głów ną si łą spraw czą był ge ne rał Ma riusz
Za ru ski. Do głów nych za dań or ga ni za cji na le ża ło
pro pa go wa nie wszel kich za gad nień zwią za nych ze
spra wa mi mo rza, a tak że wspie ra nie roz wo ju że glu -
gi mor skiej i śród lą do wej. Du ży na cisk kła dzio no
na utwo rze nie za mor skich ko lo nii osad ni czych.
W Bra zy lii po wsta ła na wet ko lo nia Mor ska Wo la.
In te re so wa no się  rów nież te re na mi w Li be rii, Pe ru
i na Ma da ga ska rze. W ro ku 1930 or ga ni za cja zmie -
ni ła na zwę na Li ga Mor ska i Ko lo nial na. 

Na ob sza rze dzi siej sze go mia sta funk cjo no wa ły
dwa odzia ły LMiK: w So snow cu oraz w Niem cach
(Ostro wach Gór ni czych). Dzi siaj opo wiem o tym
dru gim. 

Pierw szym pre ze sem Od dzia łu w Niem cach był
Jó zef Zyg mań ski*. Or ga ni za cja swą sie dzi bę zna -
la zła w słyn nym, wznie sio nym w sty lu za ko piań -
skim bu dyn ku Klu bu (uli ca Klu bo wa 2). Po za re -
pre zen ta cyj ną sie dzi bą Od dział po sia dał przy stań
rzecz ną. Po wsta ła ona na pra wym brze gu Bia łej
Prze mszy, na po łu dnie od osie dla Ju liusz, tuż obok
sta cji pomp wo dy prze my sło wej dla ko pal ni „Ju -
liusz”.

Ze spra woz da nia z dzia łal no ści za okres
od kwiet nia 1932 do mar ca 1933 ro ku do wia du je -
my się, że od dział: „Po sia da bar dzo do brze za go -
spo da ro wa ną przy stań nad Bia łą Prze mszą, z któ -
rej w se zo nie ko rzy sta licz na przy jezd na pu blicz -
ność na wet z dal szych oko lic. Ta bor rzecz ny skła da
się z 9 ka ja ków i 11 śli zgow ców. Spor ty wod ne są
bar dzo in ten syw nie upra wia ne. Od dział no si się
z za mia rem za ku pie nia nad brze giem Prze mszy
wła sne go te re nu. Tra dy cyj na im pre za „Wian ków
Świę to jań skich” wy pa dła w ro ku spra woz daw -
czym bar dzo oka za le. W dniu 31 grud nia 1932 r.
od by ła się za ba wa syl we stro wa. Urzą dzo no rów -
nież im pre zę z oka zji 13. rocz ni cy od zy ska nia do -
stę pu do mo rza. Od dział ło ży su mę zło tych 20
mie sięcz nie na sty pen dium sy na emi gran ta bra zy -
lij skie go”. W owym cza sie Od dział w Niem cach
li czył 497 człon ków.

Spo rzą dzo ne dwa la ta póź niej w Ka to wi cach
spra woz da nie z dzia łal no ści Okrę gu Za głę bia Wę -
glo we go Li gi Mor skiej i Ko lo nial nej za czas
od kwiet nia 1934 do mar ca 1935. Tak oto opi su je
dzia łal ność Od dzia łu: „Pra cu je nor mal nie. Urzą dził
za ba wę do cho do wą, wy świe tlił fil my pro pa gan do -
we, zor ga ni zo wał Świę to Mo rza. Dą że niem
Oddziału jest do pro wa dzić zbu do wa ną nad Bia łą
Prze mszą przy stań do roz kwi tu. Za zna czyć na le ży,
że te ren wy żej wy mie nio nej przy sta ni łącz nie z za -
bu do wa nia mi sta no wią wła sność Od dzia łu”. 

Ze spra woz da nia wy ni ka, że licz ba człon ków
spa dła do 425. Być mo że po wo dem był dzia ła ją cy
po są siedz ku, kon ku ren cyj ny od dział LMiK w So -
snow cu li czą cy aż 1337 człon ków (729 w ro -
ku 1932). 

Dla po rów na nia dwa od dzia ły LMiK w My sło -
wi cach w 1934 ro ku li czy ły w su mie 409 człon -
ków – przy 1762 człon kach Li gi w So snow cu
i Niem cach. 

Z tych da nych wy ni ka, że Li ga by ła or ga ni za cją
ma so wą i pręż nie dzia ła ją cą. Wie lu mło dych lu dzi
zna la zło w niej ide al ne miej sce do upra wia nia spor -
tów wod nych oraz re ali zo wa nia swo ich pa sji. Jed -
nym z nich był Mie czy sław Kle in – har cerz, żoł -
nierz AK, obec nie pre zes Ko ła Za głę biow skie go
Świa to we go Związ ku Żoł nie rzy AK. Tak oto wspo -
mi na on przy stań Li gi: 

„Głów ne za bu do wa nia ośrod ka sta no wił pię tro -
wy bu dy nek „ka pi ta na tu” oraz han gar miesz czą cy
ka ja ki oraz sprzęt do wy na ję cia. Na te re nie przy sta -
ni znaj do wał się tak że par te ro wy pa wi lon noc le go -
wy dla więk szych grup wy ciecz ko wych. Na brze gu
rze ki wznie sio no za my ka ne ka bi ny, w któ rych
moż na by ło się prze brać oraz po zo sta wić ubra nie
na czas ką pie li lub pły wa nia na ka ja ku.

W cen tral nym punk cie znaj do wał się ba sen
„por to wy” ze spe cjal nie umoc nio nym na brze -
żem – stąd od pły wa ły ka ja ki w kie run ku rze ki. 

By ły tak że po de sty do tań ca i ław ki dla pu blicz -
no ści. Jed ną z atrak cji sta no wi ła li na roz pię ta
nad rze ką – gdzie na spe cjal nym, trzy ma nym obu -
rącz wóz ku moż na by ło prze je chać na prze ciw le gły

brzeg. Cza sem rol ki wóz ka ule ga ły za piasz cze niu,
przez co wó zek za trzy my wał się, a de li kwent lą do -
wał w wo dzie, czę sto w ubra niu – ku ucie sze ze bra -
nej pu blicz no ści. 

Za cza sów mo jej mło do ści na ośrod ku stró żo -
wał star szy pan o na zwi sku Pa jąk. Przy stań cie szy -
ła się du żą po pu lar no ścią wśród miesz kań ców: Ka -
zi mie rza, Po rąb ki, Nie miec, Gra bo ci na oraz So -
snow ca. Miej sce to by ło wy ko rzy sty wa ne przez
wła ści cie li skła da nych ka ja ków z My sło wic, któ -
rzy po cią ga mi przy jeż dża li do Ma czek i tam roz -
po czy na li spły wy. Na sze ka ja ki by ły z dyk ty
i drew na, cięż kie, za to bar dziej od por ne na ko li zje
z za to pio ny mi, nie wi docz ny mi ko na ra mi drzew.
Zde cy do wa nie wo le li śmy pły wać w gó rę rze ki, aby
póź niej w mia rę utra ty sił móc z prą dem wró cić
do przy sta ni. 

Obok pom pow ni był drew nia ny mo stek, któ rym
moż na by ło prze do stać się na po łu dnio wy brzeg,
gdzie by ła roz le gła po la na, po za któ rą wzno sił się
bór so sno wy. By ło tam źró deł ko z czy stą wo dą. Po -
za ośrod kiem naj lep sze miej sca do ką pie li znaj do -
wa ły się na tzw. „Skał ce” (w gó rę rze ki) oraz po ni -
żej w kie run ku Bo ru – by ły to tzw. „Fa le”, cha rak te -
ry zu ją ce się głę bo ką wo dą i sil ny mi wi ra mi. Tam
wła śnie na uczy łem się pły wać – z ko niecz no ści, bo
nie wie le bra ko wa ło, abym się uto pił. Star si ko le dzy,
któ rzy by li w po bli żu, nie za uwa ży li, jak to nę, a ja
ze stra chu nie wzy wa łem po mo cy. 

Czas na sze go po by tu na pla ży od mie rza ły „luk -
stor pe dy” pę dzą ce z Ka to wic do Kra ko wa i z po -
wro tem. 

Przy stań Li gi Mor skiej wspo mi nam z du żym
sen ty men tem. Choć od daw na już nie ist nie je, to
na dal to wa rzy szą mi do bre wspo mnie nia z nią
zwią za ne”.    

Pod czas II woj ny przy stań by ła użyt ko wa -
na przez or ga ni za cje nie miec kie. Po woj nie ośro dek
zo stał prze ję ty przez ko pal nię „Ka zi mierz -Ju -
liusz”.  Z cza sem miej sce to za czę to okre ślać mia -
nem „Skał ki”. Co cie ka we, skał ka (wła ści wie ska -
ła), któ ra naj praw do po dob niej da ła mu na zwę,
znaj du je się nie co da lej w gó rę rze ki, pod Dłu go -
szy nem. Zo sta ła ona od sło nię ta na sku tek prac
zwią za nych z bu do wą oraz póź niej szą roz bu do wą
li nii ko le jo wej Ka to wi ce -Kra ków. 

Ośro dek na „Skał ce” funk cjo no wał jesz cze
w la tach 60. XX wie ku. Po dob nie jak prze la tu ją ce
w po bli żu „luk stor pe dy” nie do trwał do na szych
cza sów. Zo sta ło po nim do bre wspo mnie nie wśród
sta łych by wal ców oraz ni kłe śla dy w miej scu, gdzie
oneg daj się znaj do wał. Obec nie jest to te ren mia sta
Ja worz na.  

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

Podczas pisania artykułu korzystałem z materiałów udostępnionych przez kpt. Inż.
Mieczysława Kleina oraz Andrzeja Karbownika. Za pomoc serdecznie dziękuję. 

* Józef Benedykt Zygmański urodził się 21 marca 1886 w Kromołowie. Zginął w 1940
w obozie koncentracyjnym w Dachau. Powodem znalezienia się w obozie była lista
poparcia zmiany nazwy miejscowości Niemce na Ostrowy Górnicze. W okresie
poprzedzającym wybuch II wojny lista podpisana przez grupę mieszkańców
w formie petycji została przedłożona władzom powiatu będzińskiego. Już podczas
okupacji lista ta została wykorzystana przez „gestapo” w celu aresztowań
zaangażowanych w życie społeczne Polaków. Większość z nich szczęśliwe powróciła
do swych rodzin, jednak pan Zygmański zmarł na skutek obozowych warunków.
Osierocił trójkę dzieci. 

„Liga Morska i Kolonialna organizowała ciekawe
wyjazdy i urlopy nad morzem. W kwietniu 1939
roku byłem uczestnikiem takiej wycieczki
do Gdyni, na Hel i do Jastarni. Jako dziesięciolatek
widziałem wtedy piękne miasto Gdynię, port
wojenny i handlowy, słynną Łuszczalnię Ryżu,
potężne dźwigi portowe. Widziałem transatlantyk
„Piłsudski”, który właśnie wrócił z USA i zacumował
przy nowym gmachu Dworca Morskiego,
mieszczącego biura „Gdynia-Ameryka Linie
Żeglugowe”. Widziałem polskie okręty wojenne,
które z uwagi na zaostrzającą się sytuację
polityczną wyprowadzono poza port, na redę.
Pośród nich pamiętam stawiacz min ORP „Gryf”
oraz podwodny ORP „Orzeł” M. Klein.   

Budynek „kapitanatu” przystani LMiK na niemieckiej pocztówce z okresu II wojny
światowej. Na pierwszym planie widoczny jest fragment basenu „portowego”.

Ojciec pana Mieczysława – Józef Klein
był  członkiem LMiK. Opiekował się
sztandarem, który był przechowywany
w rodzinnym domu. Na powyższym zdjęciu
z 1935 roku, jako delegat niesie sztandar
podczas marszu Ligi w Krakowie. Fotografię
udostępnił Mieczysław Klein. 

Przystań na Skałce podczas organizowanej
przez MOSiR Sosnowiec akcji II Sprzątanie
Białej Przemszy – 14 kwietnia 2019. 

Tak obecnie wygląda zamulone wejście do dawnej przystani. Sam basen jest wypłycony,
ale jego kształt jest doskonale zachowany. 

Rodzina Kleinów na mostku
przy kopalnianej pompowni. W tle widać
polanę oraz bór sosnowy. Zdjęcie wykonał
Stanisław Lipa, udostępnił Mieczysław Klein. 

„Skałka” na mapie z lat 50/60. XX wieku.
Identyfikacja obiektów: 1 – basen
„portowy”, 2 – budynek „kapitanatu”,
3 – przebieralnie, 4 – pawilon noclegowy,
5 – hangar na sprzęt, 6 – pompownia,
7 – mostek. Plan przygotowałem
w uzgodnieniu z Mieczysławem Kleinem
na bazie mapy pochodzącej ze strony
internetowej: www.orsip.pl .

41-200.pl
Andrzej Karbow
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Pi szą wspa nia le! I za miast pi sać do szu fla dy, wzię li udział
w kon kur sie li te rac kim, zor ga ni zo wa nym przez Za głę biow -
ską Me dia te kę. Z oka zji 16. edy cji Ogól no pol skie go Ty go dnia
Bi blio tek pod ha słem te go rocz ne go #bi blio te ka. Ha sh tag #
kil ku na stu li te ra tów -ama to rów, miesz kań ców So snow ca, zde -
cy do wa ło się za pre zen to wać swo ją twór czość. Uczest ni cy mo -
gli prze słać utwo ry w ka te go riach – pro za i po ezja. Naj lep si
i naj zdol niej si nie tyl ko otrzy ma li na gro dy rze czo we, ale tak -
że moż li wość pu bli ka cji na ła mach „Ku rie ra Miej skie go”.
Wszyst kim lau re atom gra tu lu je my. Na na szych ła mach pre -
zen tu je my pra ce, któ re zasłużyły na największe uznanie
autorów. W ka te go rii pro za zwy cię ży ła Ża ne ta Na po row ska,
a w ka te go rii poezja Iza be la Du dziak. SK

Izabela Dudziak

ŻARCIŚCIE

Maj. Żar się z nieba leje na oślep, żarciście.
Bzy się rozebziły tak bziście
jak nigdy dotąd.
Wiatr matronowym drzewom rozczochrał czupryny,
gęsta mgła ich liści ukrywa ptaka,
co chce wytrelować wszystkie swoje trele.
Gdzieś daleko szczekając łańcuchowy burek
domaga się nienawidzić kocistego futra,
co rozgrzane rudawo wygrzewając się ziewa
przeciąganym ukłonem wypraszając żar z nieba.

maj’95

Ża ne ta Na po row ska

Książ ka ro ku 
Od sa me go ra na pa nu je w #bi blio te ce wiel kie za mie sza nie. 
Przed au lą usta wi ła się już dłu ga ko lej ka.

Każ dy chce być pierw szy.
Każ dy chce być naj lep szy.
Każ dy chce wy grać.

Kon ku ren cja du ża. Wszy scy chcą być na pie de sta le. Wśród nich znaj du je się Po -
rad nik. Na pew no wy gra – my śli so bie. Jed nak czy na pew no so bie po ra dzi? Czy uda
mu się wy ka zać, że jest coś war ty? Jesz cze ra no miał wąt pli wo ści, czy wziąć udział
w tym kon kur sie. Dłu go wal czył, sam ze so bą, by wyjść ze swo jej stre fy kom for tu...
Te raz stoi w tłu mie i z ca łych sił sku pia się na zna le zie niu choć by jed ne go po zy tyw -
ne go punk tu za cze pie nia. 

Tuż przed Po rad ni kiem stoi Ko me dia. Ta, jak za wsze jest w do brym hu mo rze.
Śmie je się bez u stan nie, a przy tym roz śmie sza in nych. Na wet Po rad ni ko wi ką ci ki ust
na chwi lę się pod nio sły. Na gle za ple ca mi usły szał: 

– O pa trz cie na nią. My śli, że jak przyj dzie w to wa rzy stwie ad o ra to rów i ochro ny,
to wy gra. Czy to mar ko wa su kien ka?

Po rad nik za darł wy so ko gło wę. Wy star czy ło tyl ko jed no spoj rze nie, a już wie dział,
kto nad cho dzi.

Plot ka plot kę ro dzi.

W koń cu to nikt in ny jak Sen sa cja! To ona pierw sza za wo ła ła:
– Pa trz cie, wy szła Tra ge dia!
Wszy scy spoj rze li w kie run ku au li. Rze czy wi ście, sta ła tam sku lo na i smut -

na po stać.
– I jak? O co py ta ją? – chcia ła się do wie dzieć Sen sa cja.
– Ech, szko da ga dać – jęk nę ła Tra ge dia.
– Ale jak by ło? Po wiedz coś? – drą ży ła te mat Sen sa cja.
– Cięż ko by ło. Jest go rzej niż my śla łam...
– Ha, ha… mo że nie bę dzie tak źle jak my ślisz? – za uwa ży ła Ko me dia.
Tra ge dia wzru szy ła ra mio na mi i po szła snuć się da lej.
– Cii… – Sen sa cja po ło ży ła pa lec na usta. – Chy ba coś sły sza łam?
Na ko ry ta rzu za pa no wa ła ci sza. Otwar ły się drzwi i z au li wy szła Księ ga Mą -

dro ści.
– Kry mi nał, te raz Pa na ko lej.
Nikt na wet nie zdą żył się zo rien to wać, a tuż przy drzwiach po ja wił się Kry mi nał.

Za wy jąt kiem Księ gi Mą dro ści i Ko me dii, ca łe to wa rzy stwo się za sę pi ło. Każ dy wie -
dział, że Kry mi nał po pro stu jest świet ny. Za wsze przy go to wa ny, nie zwy kle opa no wa -
ny, a za ra zem in te li gent ny i prze bie gły. Jak on to ro bi, wszy scy się dzi wi li. Nie je den
już pró bo wał go śle dzić. Nie ste ty, ni ko mu się nie uda wa ło prze wi dzieć je go na stęp -
ne go kro ku. To by ła cho dzą ca za gad ka.

– Dłu go to bę dzie trwa ło? – wtrą ci ła się Sen sa cja.
– My ślę, że wy star cza ją co dłu go – od po wie dzia ła zrów no wa żo nym gło sem Księ -

ga Mą dro ści.
– O, to już jest coś! – ucie szy ła się Sen sa cja i po bie gła do swo ich wiel bi cie li.
Po rad nik po pa trzył jak Księ ga Mą dro ści i Kry mi nał zni ka ją za drzwia mi au li. To

wła śnie tam, cze ka ła tak zwa na wiel ka szan sa. Wy gra ny kon kurs mógł od mie nić zu -
peł nie ży cie Po rad ni ka. W koń cu był by szczę śli wy…

Już to wi dział... Wszy scy bę dą Po rad ni ko wi za zdro ścić.
To on, bę dzie go ścić na ka na pie w te le wi zji śnia da nio wej. 

To on, bę dzie udzie lał wy wia dów.

Mo że na wet weź mie udział w re kla mie al bo na gra te le dysk? 
Ech, to jest ży cie!

Sła wa, splen dor, ka rie ra, mi lio ny po lu bień...

Każ dy te go pra gnie.
Każ dy te go chce.
Każ dy o to wal czy.

W koń cu bę dzie za uwa żo ny. Bę dzie kimś, a nie ja kimś tam zwy kłym Po rad ni -
kiem... 

Drzwi się otwar ły. Z au li wy szła Księ ga Mą dro ści, a tuż za nią zja wił się Kry -
mi nał.

– Moi dro dzy, dzię ku ję za tak licz ne przy by cie – zwró ci ła się Księ ga Mą dro ści
do wszyst kich ocze ku ją cych. – Cie szę się, że na sza #bi blio te ka bu dzi tak du że za in -
te re so wa nie. Tym bar dziej jest mi nie zmier nie mi ło po in for mo wać, że bez pre ce den -
su „Książ ką ro ku” zo sta je Kry mi nał.

Księ ga Mą dro ści wska za ła na dum ne go zwy cięz cę i wy cią gnę ła dłoń w ge ście gra -
tu la cji. 

Po ko ry ta rzu prze bie gła Sen sa cja. Ko me dia się gło śno za śmia ła. Ro mans się wzru -
szył, a thril ler zro bił wiel kie oczy.

Tyl ko Po rad nik gdzieś znikł?! Gdzie on się po dzie wa?
A tak, jak zwy kle szu ka wyj ścia…

Zna my zwy cięz ców kon kur su li te rac kie go 

Wy szli z ukry cia 

Pod ko niec kwiet nia od szedł Sta ni sław
Ję dry ka. Zna ko mi ty re ży ser fil mów i se -
ria li dla dzie ci. Któż z nas nie oglą dał ta -
kich pro duk cji jak „Sta wiam na Tol ka
Ba na na” czy „Po dróż za je den
uśmiech”. Po cho dził z So snow ca. Tu taj
się uro dził, tu taj koń czył szko łę śred nią.
Tu taj na krę cił je den ze swo ich fil -
mów – „Zie lo ne la ta”. Chęt nie od wie -
dzał na sze mia sto. W 2013 ro ku w Miej -
skiej Bi blio te ce Pu blicz nej w So snow cu
od był się be ne fis z oka zji 80. rocz ni cy
uro dzin. Miał 85 lat. 

Sta ni sław Ję dry ka uro dził się 27 lip -
ca 1933 r. w So snow cu. Miesz kał w do -
mu przy ul. Wiej skiej. Ab sol went III Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go im. Bo le sła -
wa Pru sa. Ma tu rę zdał w 1951 ro ku.
Pięć lat póź niej ukoń czył stu dia na Wy -
dzia le Re ży se rii Pań stwo wej Wyż szej
Szko ły Fil mo wej w Ło dzi. Jak sam
wspo mi nał, na uczy cie le wró ży li mu zu -
peł nie in ną przy szłość. – Wszy scy wko -
ło wi dzie li we mnie ma te riał na le ka rza
i praw ni ka, a ja upar łem się na szko łę
fil mo wą. Waż ną ro lę od gry wał oczy wi -
ście w mo im ży ciu sport, a przede
wszyst kim pił ka noż na. Ko pa łem w Sta -
li So sno wiec, ale osta tecz nie zwy cię ży -
ła mi łość do ki na. Na jed no miej sce by -
ło wów czas 600 kan dy da tów. Ro lę ode -
gra ło szczę ście, bo do sta łem się
za pierw szym po dej ściem. Po cząt ki by -
ły nie pew ne, zwłasz cza pierw szy rok.

Se lek cja by ła spo ra. Po tem przy szła asy -
sten tu ra u Sta ni sła wa Le nar to wi cza
przy „Zi mo wym zmierz chu” oraz
przy „Wol nym mie ście”, „Świa dec twie
uro dze nia” i „Miej scu na zie mi” Sta ni -
sła wa Ró że wi cza – wspo mi nał po la tach
re ży ser, któ re go pra cą dy plo mo wą był
sen sa cyj ny „Zbieg”. W 1959 r. je go
film  „Sta dion”  zdo był wy róż nie nie
na Fe sti wa lu Fil mów Krót ko me tra żo -
wych i Eks pe ry men tal nych w We ne cji.
Ofi cjal nie za de biu to wał fil mem fa bu lar -
nym „Dom bez okien”, któ ry re pre zen -
to wał pol ską ki ne ma to gra fię na fe sti wa -
lu w Can nes w 1962 r. Z cza sem stał się
spe cja li stą od fil mów dla dzie ci i mło -
dzie ży. Za czę ło się od na krę co nej
w 1965 ro ku „Wy spy zło czyń ców”. Ję -
dry ka prze niósł na ekran pierw szą z cy -
klu po wie ści o Pa nu Sa mo cho dzi ku au -
tor stwa Zbi gnie wa Nie nac kie -
go. W 1969 r. na krę cił se rial te le wi zyj -
ny „Do prze rwy 0:1”, po tem przy szły
ko lej ne pro duk cje, m. in. „Wa ka cje z du -
cha mi”,  „Sta wiam na Tol ka Ba na -
na”, „Po dróż za je den uśmiech”, „Sza -
leń stwo Maj ki Skow ron”, „Zie lo na mi -
łość”, „Ban da Ru de go Pa ją ka”. 

– Czę sto spo ty ka łem się ze stwier -
dze niem, że ktoś wy cho wał się na mo -
ich fil mach. Ja wpraw dzie ni ko go nie
mia łem za mia ru wy cho wy wać, ale sko -
ro lu dzie tak twier dzą i wy ro śli na po -
rząd nych lu dzi, to nie po zo sta je mi nic

in ne go, jak tyl ko się z te go fak tu cie -
szyć. I to od bie ram ja ko naj więk szą na -
gro dę, któ ra mo gła mnie spo tkać – mó -
wił pod czas swo je go be ne fi su w So -
snow cu w 2013 r.

Je go fil my wy gry wa ły kon kur sy
na ca łym świe cie. „Koniec wakacji”
z 1974 ro ku zdo był na gro dy na fe sti wa -
lach w Mo skwie, Te he ra nie i Lin zu.
W 1979 r. na krę cił w So snow cu „Zie lo -
ne la ta”. W 1982 r. film „Do gó ry no ga -
mi” do stał Srebr ny Me dal i Grand Prix
Ju ry Dzie cię ce go na fe sti wa lu w Mo -
skwie. Ostat ni film fa bu lar ny Ję dry ki
nosił ty tuł  „Czy ktoś mnie po ko cha
w tym do mu?” z 1992 r. W ko lej nych la -
tach zre ali zo wał fil my do ku men tal -
ne „To lek Ba nan i in ni” (1995) oraz „Ży -
cie jak film” (1998), a tak że wy re ży se ro -
wał czte ry sztu ki dla mło dych wi dzów
w Te atrze Te le wi zji (1995-2001). Do ro -
bek ar ty sty to 32 fil my (w tym 6 se ria li
te le wi zyj nych) i 7 zre ali zo wa nych sce na -
riu szy fil mo wych. W 2003 r. Ję dry ka zo -
stał uho no ro wa ny na gro dą spe cjal ną
na Mię dzy na ro do wym Fe sti wa lu Fil -
mów Mło de go Wi dza „Ale Ki no!”
w Po zna niu. Za ca ło kształt twór czo ści
do stał Pla ty no we „Ko zioł ki”. Był po -
nad to wy róż nio ny na gro da mi Pre ze sa
Ra dy Mi ni strów, Pre ze sa Ko mi te tu ds.
Ra dia i Te le wi zji oraz Sto wa rzy sze nia
Fil mow ców Pol skich. Od zna czo ny
Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Od ro -
dze nia Pol ski, Zło tym Krzy żem Za słu gi,
Me da lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej,
Srebr nym Me da lem „Za słu żo ny Kul tu -
rze Glo ria Ar tis”. Otrzy mał Na gro dę Ar -
ty stycz ną Mia sta So snow ca za 2004 r. 

Po raz ostat ni Ję dry ka sta nął za ka -
me rą w 2000 ro ku, przy go to wu jąc dla
Te atru Te le wi zji „Ta jem ni cę zwy czaj ne -
go do mu”. W la tach 2009-2010 wy stą -
pił go ścin nie w kil ku od cin kach se ria lu
te le wi zyj ne go „Na do bre i na złe”.

Zmarł 23 kwiet nia 2019 ro ku. Po -
cho wa ny zo stał na war szaw skich Po -
wąz kach.

Oprac. Krzysz tof Po lacz kie wicz

Wspo mi na my Sta ni sła wa Ję dry kę, zna ko mi te go re ży se ra fil mów i se ria li dla dzie ci i mło dzie ży

Od szedł twór ca kul to wych fil mów

Kadr z niezapomnianego filmu „Podróż za jeden uśmiech”. 

Stanisław Jędryka stworzył wiele
znanych filmów. 
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Poziomo: 1 – lotna lub górska dla kolarzy, 5 – w ręce dyrygenta,
8 – miara papieru toaletowego, 9 – kara przy wiosłach, 
10 – nicpoń, 11 – można ją mieć przed występem, 12 – mąż
mamy, ale nie ojciec, 14 – wśród narzędzi ogrodnika, 16 – rodzaj
skóry, 17 – w pokerze – np. cztery króle, 19 – odezwą się, jak
uderzysz w stół, 21 – nie z każdej będzie chleb, 22 – nietakt, 
25 – np. Kurier Miejski, 28 – egzotyczny owoc, 29 – amerykańska
waluta, 30 – okno z witrażem w kształcie koła, 32 – zakładana w
banku, 34 – pikantne marynaty, 35 – odgłos galopującego
konia, 36 – inwalida, 37 – znana piosenkarka greckiego
pochodzenia, 38 – mówca, 39 – opiekuje się dziećmi za
pieniądze.

Pionowo: 1 – fama, plotka, 2 – Szczerbiec, 3 – niemiarowość, np.
bicia serca, 4 – ustawiają się w kolejce, 5 – nieporządek, 
6 – formacja roślinna na Syberii, 7 – jego praca polega na
zadawaniu pytań, 13 – brzmi w trzcinie, 15 – naczynie do
smażenia mięsa, 18 – wznoszony na cześć, 20 – narząd, 
23 – kłamstwo, 24 – wypad, 26 – gramofon, 27 – bije brawo, bo
mu zapłacili, 28 – pajac w stroju w czarno-białą szachownicę, 
31 – rezultat, 33 – jezioro, nad którym leży Pasym.

Rozwiązanie krzyżówki nr 6 /2019, PIOTR BORLIK – BOSKA PROPORCJA 
Ze zwycięzcami w celu odbioru nagrody skontaktujemy się telefonicznie. 
UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie z podaniem imienia i numeru telefonu. 
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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  7/2019

✂

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.

Jak zmie nić wo dę w ogień, zro bić dia ment z ma sła
i in ne cu da z kra iny pier wiast ków 

Czy wiesz, że ist nie je sub stan cja, któ ra za pa la do -
słow nie wszyst ko, z czym się ze tknie? Tri flu orek
chlo ru pod pa li be ton, azbest, ke vlar, a na wet wo dę!
Gdy pró bo wa no wy ko rzy sty wać go ja ko pa li wo ra -
kie to we – pod pa lał ra kie ty, a wle wa ny do mio ta czy
pło mie ni, uni ce stwiał wszyst ko do ko ła, włącz nie
z mio ta cza mi.

Czy wiesz, że moż na zro bić dia men ty ze skom pre -
so wa ne go ma sła orze cho we go? Wiesz, dla cze go
uzy ska nie tem pe ra tur bli skich ze ru ab so lut ne mu jest
ła twiej sze na Mię dzy na ro do wej Sta cji Ko smicz nej
niż na Zie mi?

Na te wszyst kie py ta nia od po wia da Tim Ja mes, li -
ce al ny na uczy ciel na uk ści słych, u ja kie go wszy scy
chcie li by śmy się uczyć. 
Da ta wy da nia: 27 czerw ca 2019 r. 

Tim James

Spal tę wodę (Wyd. Prószyński i S-ka)

Ży je my w cza sach, w któ rych za czy na my co raz le -
piej ro zu mieć funk cjo no wa nie na sze go umy słu i mo -
że my tę wie dzę za sto so wać w prak ty ce. Le onard
Mlo di now, słyn ny ame ry kań ski fi zyk, w swo jej naj -
now szej książ ce „Ela stycz ny mózg” opi su je me cha -
ni zmy od po wie dzial ne za pro ces ela stycz ne go my -
śle nia. Po ka zu je, w ja ki spo sób moż na kształ to wać
i wy ko rzy sty wać ogrom ny po ten cjał kre atyw no ści,
któ ry tkwi w każ dym z nas. Każ dy z nas bo -

wiem – je śli tyl ko ze chce – mo że wie le zro bić, by za -
cząć my śleć bar dziej twór czo, ory gi nal nie i in no wa -
cyj nie. A wła śnie ta kie my śle nie jest dzi siaj klu czem
do suk ce su.
„Ela stycz ny mózg” to nie tyl ko pa sjo nu ją ca lek tu ra,
ale rów nież bez cen ne na rzę dzie stwo rzo ne dla czy -
tel ni ków przez jed ne go z naj bar dziej kre atyw nych
my śli cie li na szych cza sów.
Da ta wy da nia: 25 lip ca 2019 r. 

Tim James

Elastyczny mózg. Kreatywne myślenie
w czasach niepewności i chaosu (Wyd. Prószyński i S-ka)

Ma ła wieś, ale wiel kie dra ma ty, emo cje, in try gi, mi -
łość i zdra da…

Pierw szy tom czte ro to mo wej opo wie ści omiesz kań -
cach Gra do wa, ich ra do ściach i smut kach, nie speł nio -
nych ma rze niach i za wie dzio nych na dzie jach. Gra dów
to nie wiel ka wieś kil ka dzie siąt ki lo me trów od War sza -
wy. Jest tu no we li ceum, szko ła, bi blio te ka, ko ściół iple -
ba nia, wktó rej odwie lu lat spra wu je nie po dziel ne rzą dy

wszyst ko wie dzą ca ko ściel na, sta ra pa ni Blanż. Pew ne go
dnia przy by wa tam no wy pro boszcz, wy sła ny za ka rę
ze sto łecz nej pa ra fii na pro win cję. Czy mło dy ksiądz
Adam zdo bę dzie sym pa tię apo dyk tycz nej sta rusz ki?

Tym cza sem wójt po sta na wia zli kwi do wać wiej ską
bi blio te kę i knu je spi sek, by prze pro wa dzić swój chy -
try plan…
Da ta wy da nia: 2 lip ca 2019 r. 

Agnieszka Olszanowska

Wianek z dmuchawców (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 je zo ba czyć 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. 

4 lipca: „Ciemno, prawie noc”
11 lipca: „Córka trenera”

18 lipca: „Całe szczęście”
25 lipca: „53 wojny”

lipiec 2019 nr 7
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HO RO SKOP

BARAN (21.03. – 19.04.) – Nie
zmarnuj tego przypływu energii.
Wykorzystaj to. Możesz działać trochę
chaotycznie, dlatego pilnuj swoich
rzeczy, gdyż możesz coś
przypadkowo zgubić. Postaraj
dobrze się zorganizować
i przygotować do podróży. Będzie to
jednak dla Ciebie wyjątkowo
szczęśliwy okres.
BYK (20.04. – 22.05.) – W tym
miesiącu przygotuj się do zmian,
jakie mogą pojawić się w Twoim
życiu. Czas pomyśleć o swoich
potrzebach, nie tylko o innych. 
W życiu uczuciowym może pojawić
się nowa osoba, która zrobi ogromne
wrażenie na Tobie. Nie okazuj zbyt
wielu uczuć, tylko bądź cierpliwy.
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Nie
pozwolisz sobie, by ktoś wchodził Ci
na głowę. Od lipca czeka Cię mniej
obowiązków i będziesz miał czas
na wypoczynek. Wykorzystaj ten
czas, tak jak tylko Ty potrafisz. Daj się
ponieść temu, co Cię inspiruje.
Na początku lipca będziesz bardziej
skory do wyrażania swoich uczuć.
Pamiętaj tylko, żeby płynąć
w dobrym kierunku.
RAK (22.06. – 22.07.) – Cały czas
działasz pod presją. Dobrze byłoby
wypocząć i w tym miesiącu wziąć
urlop. Masz trudności w wyrażaniu
swoich emocji. Otwórz się bardziej
na innych i nie zamykaj się w swoim
świecie. Urlop postaraj się spędzić
czynnie, a nie leżąc pod parasolem.
LEW (23.07. – 23.08.) – Masz w tym
miesiącu bardzo dużo energii
i potrafisz szybko działać. Do tego
Twoja silna wola sprawia, że idziesz
przed siebie jak burza i zdobywasz
wytrwale zamierzone cele. Postaraj
się jednak trochę odpocząć i znaleźć
równowagę pomiędzy życiem
zawodowym a uczuciowym.
PANNA (24.08. – 22.09.) – Stajesz
przed koniecznością podjęcia ważnej
decyzji, lecz nie spiesz się. Masz
jeszcze trochę czasu i dokładnie ją
przemyśl. Nie rozglądaj się na boki
w celu sprawdzenia, czy dobrze
działasz. Idź w jednym obranym
kierunku. Nie daj się także nikomu
wpędzić w zły humor.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Działaj
odważnie i nie chowaj się za kotarą.
Nie masz powodów, by się
czegokolwiek obawiać. Jesteś
towarzyski i z łatwością znajdziesz
sojuszników. Nie igraj z uczuciami
innych. Bądź szczery i nie owijaj
w bawełnę. Staraj się też być bardziej
zdecydowany w swoim działaniu.
SKORPION (23.10. –21.11) – W tym
miesiącu możesz napotkać parę
przeszkód, które jednak z łatwością
przezwyciężysz. Będzie to miesiąc
odpoczynku i spotkań ze znajomymi.
Otwórz się na innych i powiedz,
czego oczekujesz. Pozwól innym
jednak też mieć swoje zdanie.
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Lipiec
będzie dla Ciebie szczęśliwym
miesiącem. Radość będzie Ci
towarzyszyć przez cały miesiąc. Puść
może los na loterii. Przestań uganiać
się za czymś, co do Ciebie nie pasuje.
Zaufaj swojej intuicji.
KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.)
– Planety sprzyjają działaniu
i rozwojowi, zarówno w życiu
zawodowym, jak i osobistym. Zapisz
się na jakiś kurs, otwórz lub rozbuduj
firmę. Oddasz się całkowicie
sprawom materialnym, więc uczucia
troszkę pójdą na bok. Staraj się nie
zapominać o najbliższych.
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Zrób
wszystko, by nie zaniedbać swoich
podstawowych obowiązków. Nie
będziesz się angażował w nic w tym
miesiącu. Lepiej poczekać. Nie opuści
Cię jednak dobry humor. W sprawach
uczuciowych nie oglądaj się za siebie.
RYBY (19.02. – 20.03.) – W lipcu
spotkasz się ze znajomymi i spędzicie
fajny czas. Zawrzesz nowe
znajomości. Nawet skusisz się
na działanie na kilku frontach.
Pod koniec miesiąca więcej czasu
poświęcisz rodzinie. Jest to dobry dla
Ciebie czas.

reklama KINO

Dla naszych Czytelników
przygotowaliśmy pojedyncze

zaproszenia do kina, do odbioru 
w naszej redakcji. 

Regulamin odbioru nagród
znajduje się na stronie:

www.kuriermiejski.com.pl. 

Letnie Granie wZamku Sieleckim

Poznaj koronę gór w… Sosnowcu i tajemnicę zamachów bombowych 

Folkowe lato  z legendą w plecaku 

Let nie kon cer ty na dzie dziń cu to już tra dy cja.
Pod czas te go rocz nych wa ka cji So sno wiec kie Cen -
trum Sztu ki – Za mek Sie lec ki za pra sza na czte ry
kon cer ty oraz wy kład pod gwiaz da mi. Na wszyst -
kie wy da rze nia wstęp jest bez płat ny. Pierw szy
kon cert już 7 lip ca. Za gra ze spół Ni vel, któ ry
wpro wa dzi słu cha czy w wiel ki świat mu zy ki fol -
ko wej. Z ko lei 21 lip ca wy stą pi Ku ba Blo kesz
Kwar tet. Re ci tal pio sen ki po etyc kiej za pre zen tu -
ją: Do mi ni ka Kier piec -Kont ny (wio lon cze la, wo -
kal), Ku ba Blo kesz (wo kal, gi ta ry), Grze gorz Bąk
(gi ta ra ba so wa), Szy mon Ma dej (per ku sja).
W sierp niu mi ło śni cy Let nie go Gra nia po win ni
przyjść, by po słu chać Mag da le ny Le chow skiej,
któ ra za śpie wa Tan go Po la co – czy li pol skie tan -
go po hisz pań sku. 

W ra mach te go pro jek tu po wsta ją no we in ter pre -
ta cje naj wy bit niej szych utwo rów wy wo dzą cych się

z po nad stu let niej tra dy cji pol skie go tan ga. No we
aran ża cje łą czą ele men ty jaz zu, mu zy ki elek tro -
nicz nej i tra dy cyj ne go brzmie nia. Ja ko ostat nia
pod czas wa ka cji wy stą pi gru pa Do to nus w skła -
dzie: Agniesz ka Bo che nek -Osiec ka (so pran), Ma -
rio la Pła zak – Ści bich (so pran), Mi chał Bor kow ski
(te nor) i Ka ta rzy na Rze szu tek (pia nist ka). Za śpie -
wa ją naj pięk niej sze arie ope ro we Mar ty Eg gert
i Ja na Kie pu ry. Wszyst kie kon cer ty w ra mach
„Let nie go gra nia” roz po czy na ją się o godz. 17.00.
Wa ka cje w Zam ku Sie lec kim za koń czy nie zwy kły
wy kład pod gwiaz da mi, pt. „Mi łość, przy jaźń,
oswa ja nie”, pro jekt au tor ski Mał go rza ty Ma li now -
skiej – Kli mek, z mu zy ką na ży wo w wy ko na niu
Ra fa ła Ko sa (sak so fon), Mar ka Gruc kie go (in stru -
men ty elek tro nicz ne) i Mi chał Ma za nek (in stru -
men ty kla wi szo we, kie row nic two mu zycz ne).
Wie czór roz pocz nie się o godz. 21.00.  SK
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Mnó stwo atrak cji, za -
baw, wy cie czek, warsz -
ta tów, kon kur sów i za -
jęć, zwią za nych z od -
kry wa niem le gend
i folk lo ru róż nych re -
gio nów Pol ski, or ga ni -
zu je Miej ska Bi blio te -
ka Pu blicz na w So snw -
cu. Jak co ro ku, let nia
ak cja, tym ra zem pod
ha słem „Z le gen dą
w ple ca ku, czy li fol ko -
we la to z bi blio te ką” to
pro po zy cja dla wszyst -
kich w wie ku od
6 do 15 lat. Spo tka nia
li te rac ko -pla stycz no -
-przy go do we od by wać
się bę dą w 20 fi liach
Miej skiej Bi blio te ki
Pu blicz nej oraz w Za -
głę biow skiej Me dia te -
ce, trzy ra zy w ty go dniu, w okre ślo ne dni. Każ dy ty dzień przy nie sie
no wą przy go dę i wy zwa nie. W trak cie za jęć uczest ni cy po zna ją przy -
go dy bo ha te rów le gend, a wraz z ni mi licz ne ta jem ni ce pol skiej hi sto -
rii i kul tu ry lu do wej. W pla nach m. in. pro jek cje ba jek i ba śni pol skich,
czy ta nie ple ne ro we le gend z udzia łem ak to rów Te atru Za głę bia, wy -
ciecz ka do Le gen dii i skan se nu w Cho rzo wie, za byt ko wej Ko pal ni
Sre bra i Sztol ni Czar ne go Pstrą ga w Tar now skich Gó rach, warsz ta ty
ku li nar ne w Ma glu Ku li nar nym, Wiel ki Tur niej Le gen do znaw ców.
Fi nał Ak cji Let niej, czy li po chód prze bie rań ców, wrę cze nie na gród
i pik nik li te rac ki, za pla no wa no na 31 sierp nia o godz. 10.00 w Za głę -
biow skiej Me dia te ce. Wię cej in for ma cji moż na uzy skać na stro nie:
www.bi blio te ka.so sno wiec.pl SK

Cen trum In for ma cji Miej skiej oraz PTTK,
od dział w So snow cu, za pra sza ją na wy -
ciecz kę pie szą pt. „Ko ro na Gór So snow -
ca – wy pra wa III”. Wszy scy chęt ni po win -
ni za re zer wo wać czas 21 lip ca. War to się
wy brać, je śli chce my się do wie dzieć, że je -
dy ny za mach bom bo wy na Ni ki tę Chrusz -
czo wa zo stał prze pro wa dzo ny… w Za gó -
rzu. Szcze gó ły te go nie uda ne go za ma chu,
jak i ko lej ne go, gdzie ofia rą miał być sam
Wła dy sław Go muł ka, zdra dzi nie za stą pio -
ny Ar tur Pta siń ski z CIM -u. 

– Na szą gór ską wy pra wę roz pocz nie my
w Za gó rzu na Mor ti me rze. Naj wyż szy
punkt na Mor ti me rze wzno si się na wy so -
kość 305 me trów nad po zio mem mo rza.
Stąd wy ru szy my w kie run ku po łu dnio wym
ku naj wyż sze mu, a wciąż bez i mien ne mu
szczy to wi w So snow cu, któ ry wy no si oko -
ło 324 metrów nad po zio mem mo rza w re -
jo nie uli cy Le nar to wi cza – za po wia da Ar tur
Pta siń ski. – Po dro dze za po zna my się z in te -

re su ją cy mi za ka mar ka mi Za gó rza. Mię dzy
in ny mi od wie dzi my miej sce, gdzie Sta ni -
sław Ja ros do ko nał za ma chów bo mo wych:
w lip cu 1959 ro ku na Ni ki tę Chrusz czo wa
oraz w grud niu 1961 na Wła dy sła wa Go -
muł kę. Od wie dzi my Che chłów kę oraz oko -

li cę, gdzie funk cjo no wa ła za po mnia na ko -
pal nia Uexkull. Rzu ci my okiem na zwią za -
ne z en to mo lo gią po zo sta ło ści po szy bie Jó -
zef oraz spró bu je my wy obra zić so bie nie po -
wta rzal ną at mos fe rę cie szą cej się złą sła wą
knaj py Te xas. Prze spa ce ru je my się po zo sta -

ło ścia mi słyn nej Kasz ta no wej Alei łą czą cej
kie dyś Kli mon tów z Za gó rzem. Na ko niec
po dej mie my pró bę zlo ka li zo wa nia ostat nie -
go nie spe ne tro wa ne go jesz cze przez nas
trzy stu me trow ca w Kli mon to wie. Na szą
eks pe dy cję za koń czy my w cen trum tej
dziel ni cy – w oko li cach przy stan ków Kli -
mon tów Ko pal nia – do da je Artur Ptasiński. 

Dłu gość tra sy wy nie sie oko ło 6,5 km.
Udział jest bez płat ny. Or ga ni za to rzy nie zwra -
ca ją kosz tów prze jaz du iobo wią zu je ubiór tu -
ry stycz ny. Zbiór kę za pla no wa no pod ha lą
spor to wą MOSiR-u przy ul. Br. Mie ro szew -
skich 91 o godz. 10.30. Do jazd au to bu sa mi
ko mu ni ka cji miej skiej do przy stan ku ZTM
Za gó rze Expo Si le sia: 18, 55, 260, 690, 808
oraz li nia mi pry wat ny miD iK. Or ga ni za to ra -
mi wy ciecz ki są Cen trum In for ma cji Miej skiej
w So snow cu oraz PTTK, od dział w So snow -
cu. Wię cej in for ma cji moż nauzy skać wCIM
podnr tel.322656004, e -ma il: cim@um.so -
sno wiec.pl SK

Na da chu So snow ca. Po le wej stro nie znaj du ją się blo ki przy ul. Le nar to wi cza.

Ar tur Pta siń ski

Jerzy Dziedziczak
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Grupa Nivel i Kuba Blokesz wystąpią podczas wakacyjnych koncertów na dziedzińcu zamku. 

RE PER TU AR 
KI NA HE LIOS SO SNO WIEC 
05-11.07.2019 r.

KULTURA DOSTĘPNA: WYŁĄCZNIE
W CZWARTEK
„CÓRKA TRENERA” GODZ. 13:00, 18:00
Dramat, Od lat:13, Polska, 2018, 93 min.

PRZEDPREMIERY:
„YESTERDAY” WYŁĄCZNIE W SOBOTĘ I
NIEDZIELĘ
Komedia/Muzyczny, Od lat:13, Wielka
Brytania, 2019, 113 min. GODZ. 19:00

PREMIERY:
„SPIDER-MAN:DALEKO OD DOMU” napisy
12:20, 17:30, 20:20* 
Akcja/Przygodowy, Od lat:13, USA, 2019 
* z wyjątkiem soboty i niedzieli
„SPIDER-MAN:DALEKO OD DOMU” dubbing
11:00, 15:10, 18:30

Akcja/Przygodowy, Od lat:13, USA, 2019 
„3D SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMU”
napisy 21:20
Akcja/Przygodowy, Od lat:13, USA, 2019 
„MIDSOMMAR. W BIAŁY DZIEŃ” 13:50,
20:00
Horror/Dramat, Od lat:18, USA, 2019, 141
min.

FILMY TYGODNIA:
„JA TERAZ KŁAMIĘ” 19:00*, 20:20**
Thriller, Od lat:15, Polska, 2019, 107 min.
*z wyjątkiem czwartku, soboty i niedzieli
** wyłącznie w sobotę i niedzielę
„ANNA” 21:00*, 21:30**
Thriller/Akcja, Od lat:15, Francja, 2019, 119
min.
* wyłącznie w czwartek
** z wyjątkiem czwartku
„LALECZKA” 13:00*
Horror, Od lat:15, USA, 2019, 90 min. 
* z wyjątkiem czwartku

DLA DZIECI:
„SEKRETNE ŻYCIE ZWIERZAKÓW
DOMOWYCH 2” 10:00, 10:30*, 10:45**,
12:00, 14:10, 15:20, 16:20, 
Komedia/Animacja, Od lat:b. o., USA, 2019,
86 min. 17:00, 18:00***, 19:00****
* wyłącznie w piątek
** z wyjątkiem piątku
*** z wyjątkiem czwartku
**** wyłącznie w czwartek
„AGENT KOT” 10:15
Komedia/Animacja, Od lat:b. o., Niemcy,
2019, 92 min. 
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