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MILION DLA SZPITALA 
Do Sosnowca dotarł ambulans kupiony przez miasto dla Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. Pojazd jest w pełni wyposażony i niemal gotowy do służby, a co 
najważniejsze, na swoim pokładzie ma respirator. 

Krzysztof Polaczkiewicz 
 
Am bu lans kosz to wał 258 ty się cy zło tych. Mia sto 
do ku pi ło tak że do dat ko we wy po sa że nie, w skład 
któ re go wcho dzą no sze oraz wart 36 tys. zł re spi -
ra tor, tak waż ny i po trzeb ny w obec nej sy tu acji. 
Dzię ki tym za ku pom am bu lans jest w peł ni wy -
po sa żo ny. Ca ła trans ak cja za mknę ła się w kwo -
cie 316 tys. zł. 

Am bu lans jest za bu do wa ny na ba zie Fia ta Mul -
ti jet II (2,3 l) z wy so ko pręż nym sil ni kiem o mo -
cy 130 kW (177 KM). Za re je stro wa ny w 2018 ro -
ku po jazd ma prze je cha nych za le d wie 20 tys. km. 
Do tych czas był wy ko rzy sty wa ny ja ko am bu lans 
po ka zo wy. Na sta nie sa mo cho du są m.in. dwie 
bu tle tle no we wraz z in sta la cją tle no wą. To nie je -
dy ne za ku py mia sta na rzecz So sno wiec kie go 
Szpi ta la Miej skie go sp. z o. o. – Uda ło nam się 

za mó wić dwa re spi ra to ry wraz z kar dio mo ni to ra -
mi za po nad 200 ty się cy zło tych. Za czy na ją też 
do nas po wo li spły wać za mó wio ne ma ski sa ni tar -
ne, chi rur gicz ne, kom bi ne zo ny ochron ne i in -
na odzież po trzeb na pra cow ni kom na sze go szpi -
ta la – wy li cza Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent 
So snow ca. 

– Otrzy ma li śmy ogrom ne wspar cie od mia -
sta. Pod li cza jąc wszyst kie za mó wie nia, da je to 

kwo tę bli sko mi lio na zło tych. Pły nie do nas 
mnó stwo wspar cia. Chcia łem go rą co po dzię ko -
wać re stau ra to rom, któ rzy z po trze by ser ca 
przy go to wu ją dla na sze go per so ne lu po sił ki, ki -
bi com i wszyst kim oso bom, któ re przy no szą 
do nas środ ki ochro ny oraz ma te ria ły po trzeb -
ne nam w co dzien nej pra cy – pod kre śla Da riusz 
Skło dow ski, pre zes So sno wiec kie go Szpi ta la 
Miej skie go sp. z o.o.
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Paweł Leśniak
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Karetka została wyposażona m.in. w butle tlenowe oraz respirator. 
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Sylwia Turzańska 
 
Zgod nie z ogło szo ną de cy zją rzą -
du od 25 mar ca do 11 kwiet nia w au to -
bu sach, tram wa jach i tro lej bu sach mo -
że znaj do wać się jed no cze śnie ty lu pa -
sa że rów, ile wy no si po ło wa do stęp nych 
miejsc sie dzą cych. Co dru gie miej sce 
w au to bu sie czy tram wa ju po win no być  
wol ne. PKM So sno wiec do sto so wał 
się do no wych wy tycz nych. Spół ka już 
wcze śniej wpro wa dzi ła spe cjal ne bez -
piecz ne stre fy, któ re obej mu ją ob szar 
w re jo nie ka bi ny kie row cy, pierw szych 
drzwi i sie dzeń. W ten spo sób zwięk -
szy ło się bez pie czeń stwo kie row ców. 
Jed no cze śnie re gu lar nie de zyn fe ko wa -
ne są po jaz dy. Ele men ty naj czę ściej do -
ty ka ne przez pa sa że rów są czysz czo ne 
przez spe cjal ne pre pa ra ty, któ re nisz czą 
nie tyl ko wi ru sy, ale tak że bak te rie 
i grzy by. Pra cow ni cy PKM de zyn fek -
cję prze pro wa dza ją tak że na koń co -
wych przy stan kach, je śli po zwa la na to 
roz kład jaz dy. Spół ka wpro wa dzi ła 
tak że no we roz wią za nia ogra ni cza ją ce 
o po ło wę licz bę pa sa że rów. – Od pół -
no cy pra co wa li śmy nad wpro wa dze -
niem zmian zgod nie z wy tycz ny mi za -
pi sa ny mi w roz po rzą dze niu. Kie row cy 
wie dzą, że mo gą pro sić pa sa że rów 
o opusz cze nie au to bu su, je śli licz ba pa -
sa że rów bę dzie zbyt du ża. W skraj nych 

przy pad kach bę dą pro si li o in ter wen cję 
Stra ży Miej skiej lub po li cji – mó wi Ry -
szard Ryń czuk, głów ny spe cja li sta ds. 
ko mu ni ka cji w PKM So sno wiec. 
Na drzwiach po ja wi ły się tak że in for -
ma cje, ilu w au to bu sie mo że znaj do wać 
się pa sa że rów. Pa sa że ro wie uwa ża ją, że 

jest to do bre roz wią za nie, ale mo że być 
trud ne do wy eg ze kwo wa nia.  – Teo re -
tycz nie zo sta nie zwięk szo na od le głość 
mię dzy oso ba mi, ale ro dzi się tak że 
oba wa, czy w przy pad ku, kie dy trze ba 
do trzeć pil nie na miej sce do ce lo we, czy 
do pra cy, ktoś do bro wol nie zre zy gnu -

je, że by po je chać ko lej nym au to bu sem. 
Wy da je się to jed nak ma ło praw do po -
dob ne – uwa ża An to ni Fi cek z So -
snow ca. 

– Nie ste ty, no we za le ce nia nie są re -
spek to wa ne przez pa sa że rów. Mam 
na dzie ję, że to się zmie ni w naj bliż -

szych go dzi nach  –  oce nił Mi łosz 
Kup ski, kie row ca PKM So sno wiec. 
No we ogra ni cze nia bę dą obo wią zy -
wać co naj mniej do 11 kwiet nia.  

Za rząd Trans por tu Me tro po li tal ne -
go po in for mo wał, że w związ ku z od -
wo ła niem za jęć w szko łach i uczel -
niach, od 16 mar ca do od wo ła nia, 
w dni po wsze dnie obo wią zy wać bę dą 
roz kła dy jaz dy waż ne w dni ro bo cze 
nie szkol ne (fe rie). Za wie szo ne zo sta ło 
funk cjo no wa nie m.in. li nii nr 818, 
a ogra ni czo no rów nież kur sy au to bu -
sów li nii nr 61, 154, 801, 831, 911. 
Jed nak na ca łym ob sza rze dzia ła nia 
ZTM za wie szo nych li nii oraz tych, 
któ re zo sta ły ogra ni czo ne, jest du żo 
wię cej. War to wcze śniej spraw dzić 
roz kład jaz dy lub od wie dzić stro nę or -
ga ni za to ra trans por tu. Jak in for mu je 
ZTM, licz ba kur sów zo sta ła zmniej -
szo na od ok. 4 do 6 proc. Je śli nie któ re 
po łą cze nia bę dą ob cią żo ne i nie wy star -
cza ją ce, Me tro po lia bę dzie wów czas 
zwięk szać czę sto tli wość kur sów.  

Za mknię te zo sta ły też Punk ty Ob -
słu gi Klien ta (POK), a to ozna cza, że 
pa sa że ro wie nie ma ją moż li wo ści fi -
zycz ne go od bio ru za mó wio nych kart 
ŚKUP. Ze wzglę du na brak moż li wo -
ści od bio ru, nie za mó wi my też no wej 
kar ty. Za mknię te rów nież zo sta ły 
Punk ty Ob słu gi Pa sa że rów (POP). 

Rozpoczęła się dezynfekcja 
infrastruktury miejskiej. 
Pracownicy Miejskiego Zakładu 
Usług Komunalnych rozpoczęli 
dezynfekcję przejść podziemnych, 
wind i wiat przystankowych. 
  
– Przed na szy mi służ ba mi ogrom -
na pra ca do wy ko na nia. Sa mych wiat 
ma my pra wie trzy sta, a do te go do -
cho dzi po dob na licz ba po rę czy. De -
zyn fek cja che micz na bę dzie prze pro -
wa dza na me to dą na try sko wą, dla te go 
pra cow ni cy MZUK-u bę dą pra co wać 
w spe cjal nych stro jach oraz ma skach 
fil tra cyj nych, któ re za le ca ne są ja ko 
ele ment ochro ny oso bi stej przy wy ko -

ny wa niu prac z uży ciem sub stan cji 
che micz nych – wy ja śnia Je re miasz 
Świe rzaw ski, za stęp ca pre zy den ta 
mia sta. 

De zyn fe ko wa ne bę dą nie tyl ko po -
rę cze, wia ty au to bu so we, tram wa jo -
we wraz z ław ka mi i ta bli ca mi ogło -
szeń, ale rów nież przej ścia pod ziem -
ne (19), plat for my dla osób z nie peł -
no spraw no ścia mi (28) oraz win dy 
miej skie z ze wnątrz i we wnątrz  
(5 urzą dzeń). 

– De zyn fek cję bę dzie my pro wa dzi li 
tak dłu go, ile bę dzie trze ba. Oczy wi -
ście, nie da się te go wszyst kie go zro -
bić w cią gu jed ne go dnia – stwier dził 
za stęp ca pre zy den ta mia sta. ST 

Czas epi de mii to trud ny czas, nie tyl -
ko dla nas, ale też dla zwie rząt. Pa -
mię taj my, że na si pu pi le też po trze bu -
ją wspar cia i po mo cy. 

– Róż ne or ga ni za cje po za rzą do we 
zgła sza ły nam, że co raz czę ściej do -
cho dzą do nich nie po ko ją ce gło sy. 
Wła ści cie le swo ich czwo ro no gów, 
w oba wie przed ko ro na wi ru sem, py -
ta ją, co z psa mi czy ko ta mi? Czy 
moż na je od dać, bo bo ją się, że ktoś 
się mo że za ra zić od nich ko ro na wi ru -
sem. Pro szę, nie rób my te go pod żad -
nym po zo rem – mó wi pre zy dent So -
snow ca, Ar ka diusz Chę ciń ski. 

War to, aby każ dy wła ści ciel psa czy 
ko ta wie dział, że Świa to wa Or ga ni za -
cja Zdrowia (WHO) już kil ka dni te -
mu in for mo wa ła, że „obec nie nie ma 
do wo dów na to, że zwie rzę ta, w tym 
te do mo we, jak psy lub ko ty, mo gą 
zo stać za ra żo ne no wym ko ro na wi ru -
sem”. In for ma cje te po twier dził 
Głów ny In spek to rat We te ry na rii. 
– Nie na le ży po dej mo wać żad nych 
dzia łań prze ciw ko zwie rzę tom to wa -
rzy szą cym, któ re mo gły by za gro zić 
ich do bro sta no wi lub bez pie czeń stwu 
– czy ta my we wpi sie GIW w me -
diach spo łecz no ścio wych. red

Dezynfekcja miasta Czworonogi potrzebują 
pomocy i opieki

Mniej pasażerów w autobusach

Na drzwiach autobusów pojawiły się informacje, ilu pasażerów może znajdować się w pojeździe. 

Paw
eł Leśniak

Kolejne ograniczenia obowiązują od 25 marca i 1 kwietnia. Wśród nich znalazły się także związane z komunikacją publiczną, poruszaniem się poza domem 
i robieniem zakupów.

Na bieżąco dezynfekowane są m.in. 
przejścia podziemne i wiaty przystankowe. 

reklama reklama

Komunikacja miejska po nowemu, dezynfekcje i kolejne środki ostrożności

Paw
eł Leśniak
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Wirtualnie i niebanalnie

arc Teatr Zagłębia w
 S

osnow
cu

Od wielu dni nie odbywają się imprezy, koncerty, spektakle i wystawy. Jednak kultura nie ma przerwy.  
Kultura idzie do was.

Sylwia Turzańska 
 
Od mo men tu za wie sze nia dzia łal no ści jed -
no stek kul tu ry w ca łej Pol sce, w So snow cu 
roz po czę ły się pra ce nad pro jek tem „Kul tu -
ra Zdal na”. – Pra cu je my nad tym, by na na -
szych stro nach po ja wia ły się nie tyl ko zdal -
ne warsz ta ty pla stycz ne, fo to gra ficz ne czy 
ar ty stycz ne (do my kul tu ry, bi blio te ka), ale 
i zdal ne za ję cia z dyk cji (Te atr Za głę bia), 
in te rak tyw ny po kój za ga dek (Pa łac Scho -
ena), przy go to wu je my też czy ta nie ba jek 
i lek tur oraz... wspól ną po dróż po wy sta wie 
wiel ka noc nej w Zam ku Sie lec kim – mó wi 
Mi chał Mer cik, peł no moc nik pre zy den ta 
ds. kul tu ry, roz wo ju i dia lo gu spo łecz ne go.  

Pierw szy ma te riał po ja wił się kil ka na ście 
dni te mu. Ak tor ka Te atru Za głę bia 
Agniesz ka Ba ła ga -Okoń ska, ra zem ze 
swo ją cór ką, za pre zen to wa ły ćwi cze nia lo -
go pe dycz ne, któ re są ak tor ską co dzien no -
ścią, a tym ra zem po ma ga ją nam wal czyć 
ze stre sem. Ra zem z ni mi ćwi czy my „wy -
gi na nie” bu zi, ma sa ży ki twa rzy i uśmie chy 
od ucha do ucha. Te pro ste ćwi cze nia po -
mo gą nie tyl ko upo rać się z na pię ciem 
mię śni twa rzy, ale wpra wią też w do bry 
hu mor. 

To nie ko niec te atral nych przy gód. 
Agniesz ka Ba ła ga -Okoń ska, za po śred nic -
twem Fa ce bo oka, prze czy ta ła baj kę na ży -
wo, a ak tor Mi chał Ba ła ga opro wa dził wi -
dzów po bu dyn ku te atru.  

Z ko lei Krzysz tof Ko rze niow ski i Prze -
my sław Ka nia, tak że z Te atru Za głę bia, za -
pra sza ją wszyst kich chęt nych na roz grzew -
kę dyk cyj ną. Ak to rzy przed sta wia ją ćwi cze -
nia na pod sta wie książ ki prof. Ka ni. 

Na spa cer po No wym Yor ku za pro si ła fo -
to graf ka Be ata Soł ty sik, a Sto wa rzy sze nie 
Mi ło śni ków Fo to gra fii zor ga ni zo wa ło po -
dróż w cza sie po daw nym So snow cu. Miej -
ska Bi blio te ka Pu blicz na w So snow cu otwo -
rzy ła na oścież wir tu al ną wy po ży czal nię. Pla -
ców ka ak ty wo wa ła mul ti me dial ną usłu gę, 
po le ga ją cą na umoż li wie niu czy tel ni kom do -
stę pu do wy bra nych pu bli ka cji w czy tel ni in -
ter ne to wej IBUK Li bra (2092 ty tu ły). Z do -
stę pu do ksią żek wy ku pio nych przez so sno -
wiec ką bi blio te kę na plat for mie moż na ko -

rzy stać za po śred nic twem PIN-ów uzy ska -
nych od bi blio te ka rzy te le fo nicz nie lub ma -
ilo wo. Po nad to bi blio te ka  zorganizowała 
wir tu al ny spa cer po obiek cie i po ka za ła, co 
po tra fi kre atyw na pra cow nia pla stycz -
na MBP, od kry wa jąc, czym jest jest lu id pa -
in ting i flu id art. To przy no szą ca nie zwy kłe 
efek ty tech ni ka ma lar ska, po le ga ją ca na roz -
le wa niu i roz dmu chi wa niu płyn nych farb 
na płót nie. Po trzeb na jest przede wszyst kim 
odro bi na wol nej prze strze ni, płót no lub pły ta 
pil śnio wa far by, su szar ka do wło sów i słom ki 
do na po jów. Miej ski Klub „Macz ki” po ka że 
wam, co zro bić z pa pie ru, kle ju, no ży czek 
i mą ki, a Miej ski Dom Kul tu ry „Ka zi mierz” 
pro po nu je wy ko na nie ma kie ty gra ficz nej. 
Przy da się ona za rów no tym, któ rzy chcą 
w nie kon wen cjo nal ny spo sób stwo rzyć al -
bum ze zdję cia mi, jak i tym, któ rzy chcą zro -
bić trój wy mia ro wy baj ko wy świat. Jak z ko -
lei stwo rzyć ani ma cję po klat ko wą? Oka zu je 
się, że nie trze ba mieć wy jąt ko we go sprzę tu, 
aby to zro bić. MDK „Ka zi mierz” w kil ku 
kro kach za pre zen to wał, jak zro bić krót ki fil -
mik. So sno wiec kie Cen trum Sztu ki – Za -
mek Sie lec ki za pra sza do od wie dze nia on li -
ne wy sta wy dla dzie ci „Tra dy cje Wiel ka noc -
ne” i do wzię cia udzia łu w warsz ta tach „jak 
zro bić in diań ski to tem?”. 

– Ani ma to rzy, bi blio te ka rze, ak to rzy, 
tan ce rze, ku ra to rzy i po zo sta li pra cow ni cy 
po ka żą wam, że na wet w cza sach epi de mii 
kul tu ra nie umie ra. Ma nie sa mo wi tą ro lę 
do speł nie nia – mó wi pre zy dent So snow ca, 
Ar ka diusz Chę ciń ski. – Śledź cie miej skie 
me dia spo łecz no ścio we i stro nę www.so -
sno wiec.pl, aby co dzien nie być z kul tu rą 
na bie żą co – pod su mo wał. 

reklama

Kultura Zdalna #zostańwdomu, a sama przyjdzie do ciebie

Oko ło 40 lo ka li ga stro no micz nych w So snow -
cu ofe ru je je dze nie „na wy nos” lub z do wo zem. 
Od kil ku dni urzęd ni cy zbie ra ją in for ma cje 
o wszyst kich lo ka lach, któ re da ją ta kie moż li wo -
ści i cią gle ak tu ali zu ją li stę.  

Dla wie lu wła ści cie li lo ka li de cy zja o za mknię -
ciu, choć słusz na, by ła jak grom z ja sne go nie ba, 
dla te go przy sto so wu ją się do cięż kich chwil, ja -
kie nie wąt pli wie na sta ły. Lo ka le, któ re ma ją ta -
ką moż li wość, ofe ru ją do wóz po sił ków lub od -

biór na miej scu. Na po ja wia ją ce się po trze by od -
po wia da ją apli ka cje mo bil ne do za ma wia nia 
żyw no ści. 

Na stro nie: www.so sno wiec.pl znaj du je się li -
sta po nad 40 lo ka li, w któ rych moż na za mó wić 

po sił ki. War to też naj pierw za dzwo nić do lo ka lu 
i upew nić się, co moż na za mó wić. Je śli chcesz, 
aby two ja ga stro no mia zna la zła się w tym gro nie, 
na pisz do urzęd ni ków za po śred nic twem fa ce -
bo oko we go pro fi lu „So sno wiec Łą czy”. red

Sosnowieckie gastro na wynos

Aktor Michał Bałaga oprowadził widzów po 
budynku Teatru Zagłębia. 

Po zna li śmy wy ko naw cę prze -
bu do wy kry tej pły wal ni przy uli -
cy Że rom skie go. Naj po pu lar -
niej szy so sno wiec ki ba sen bę -
dzie go to wy za 600 dni.  

So sno wiec ka pły wal nia po -
wsta ła w la tach 60. ubie głe go 
wie ku. W 2010 ro ku obiekt zo -
stał czę ścio wo zmo der ni zo wa -
ny. Wów czas 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, wy mie nio no dach. 
Od te go cza su pły wal nia cie szy 
się nie słab ną cą po pu lar no ścią, 
co prze kła da się na ol brzy mią 
śred nio mie sięcz ną fre kwen cję 
użyt kow ni ków, oscy lu ją cą 
w gra ni cach 16 ty się cy osób. 

Stan po zo sta łej czę ści obiek tu 
nie od po wia da obec nym stan -
dar dom i ocze ki wa niom użyt -
kow ni ków. – Cie szę się, że na si 
miesz kań cy co raz czę ściej wy -
bie ra ją ak tyw ne for my spę dza nia 
wol ne go cza su. Dla te go tak bar -
dzo nam za le ża ło na re mon cie 
ba se nu. Pro ce du ry z wy ło nie -
niem wy ko naw cy tro chę trwa ły, 
ale umo wa jest już pod pi sa -
na – wy ja śnia Ar ka diusz Chę -
ciń ski, pre zy dent So snow ca. 

Pierw szym ele men tem prze -
bu do wy by ło opra co wa nie pro -
jek tu dla nie zmo der ni zo wa nej 
do tych czas czę ści obiek tu, któ ry 
wy ko na ła Pra cow nia Pro jek to -
wa Pion z Ło dzi. W efek cie 
obiekt bę dzie zde cy do wa nie 
więk szy. 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, 

szat ni 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 12,5 x 6 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 – mó wi Je rzy Gó rak, dy -
rek tor MOSiR-u, któ ry na co 
dzień za rzą dza obiek tem. 

Na pierw szym pię trze bu -
dyn ku za kres zmian jest naj po -
waż niej szy. W miej scu obec ne -
go ta ra su ulo ko wa na bę dzie si -
łow nia, któ ra wcze śniej znaj do -
wa ła się w pod piw ni cze niu. 
Znaj dą tam rów nież sa le fit -
ness, sa la TRX z szat nia mi oraz 
kom pleks miej skie go ośrod ka 
gim na sty ki ko rek cyj nej z ga bi -
ne ta mi do ba da nia wad po sta -
wy i dwie ma sa la mi do pro wa -
dze nia za jęć gim na stycz nych. 
Z ko lei w pod piw ni cze niu ulo -
ko wa ne bę dzie pro fe sjo nal ne 
sau na rium z trze ma sau na mi: 
dwie su che, jed na pa ro wa, 
w tym jed na dla 40 osób. 
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. 

Prze bu do wą pły wal ni za in -
te re so wa ne by ły trzy fir my. 
Naj ko rzyst niej szą ofer tę zło ży -
ły fir my Czę sto bud Czę sto -
cho wa i Bu do pol Ja skrów (27,6 
mln zł) i wła śnie z tym kon sor -
cjum zo sta ła pod pi sa na umo -
wa. Po zo sta łe ofer ty zło ży ły: 
Do mbud z Ka to wic (28,7 mln 
zł) oraz Ma zur Jan ko wi ce (32,6 
mln zł). KP

W końcu będzie nowocześnie
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Pracownicy MOPS-u i harcerze zawsze gotowi do pomocy. By ją uzyskać, wystarczy wykonać telefon.

W Teatrze Zagłębia krawcowe szyją maseczki i kombinezony, ale 
potrzebują wsparcia. 

Nowe zasady 
organizacji pracy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu oraz sosnowiecki hufiec ZHP razem pomagają seniorom, 
osobom samotnym i niepełnosprawnym, którzy potrzebują pomocy przy zrobieniu zakupów lub opiece 
nad zwierzętami.

Sylwia Turzańska 
 
 Ko men dant ka so sno wiec kie go huf ca 
ZHP Edy ta Bo rec ka ra zem Mo ni ką Ho le -
wą, dy rek tor ką MOPS-u So snow cu, usta -
li ły za sa dy współ pra cy. – W związ ku z za -
gro że niem spo wo do wa nym ko ro na wi ru -
sem dzia ła my na dwóch ob sza rach. Je den 
do ty czy wy tycz nych, któ re na bie żą co 
otrzy mu je my od wo je wo dy i ad mi ni stra cji 
rzą do wej, dru gi re ali zu je my sa mo dziel nie. 
Do ta kich dzia łań na le ży or ga ni zo wa nie 
do dat ko wej po mo cy dla se nio rów, osób sa -
mot nych lub nie peł no spraw nych, któ rzy 
mo gą zgło sić po trze bę do star cze nia za ku -
pów czy le ków lub wy pro wa dze nia zwie -
rzę cia – przy zna ją ini cja tor ki wspól nych 
dzia łań. Po ma ga ją har ce rze oraz wo lon ta -
riu sze MOPS-u, któ rzy do star cza ją za ku -
py oso bom, któ re nie mo gą li czyć na po -
moc bli skich i wy pro wa dza ją zwie rzę ta 
na spa cer. W ce lu uzy ska nia po mo cy na le -
ży się skon tak to wać z Miej skim Ośrod -
kiem Po mo cy Spo łecz nej w So snow cu, 
pod nr te le fo nu: 32 296 22 21, 887 
032 212. Zgło sze nia przyj mo wa ne są 
od po nie dział ku do czwart ku w godz. od 
8.00 do 14.00, a w piąt ki od 8.00 do 12.30.  

 Oso by sa mot ne, z nie peł no spraw no ścia -
mi, któ re do tej po ry by ły ob ję te sys te mem 
po mo cy spo łecz nej al bo oso by, któ re chcą 
sko rzy stać z ta kiej po mo cy, mo gą te le fo -
nicz nie zgła szać się do Miej skie go Ośrod -
ka Po mo cy Spo łecz nej. W tej spra wie na -
le ży się kon tak to wać te le fo nicz nie z pra -
cow ni ka mi sek cji po mo cy śro do wi sko wej: 
sek cja Za gó rze – tel. 695 140 383, sek cja 
Naf to wa – tel. 32 293 44 36, sek cja Wa -

wel –  tel. 32 292 02 03, sek cja Po goń – tel. 
32 291 21 97, sek cja Kli mon tów  – tel. 32 
296 98 18 lub pod nr tel. 32 296 22 30. Jed -
no cze śnie Miej ski Ośro dek Po mo cy Spo -
łecz nej in for mu je, że nie jest przy zna wa -
na do dat ko wa po moc fi nan so wa w związ -
ku z epi de mią ko ro na wi ru sa. Dzia ła tak że 
bez po śred ni nu mer te le fo nu i ad res ma ilo -
wy, pod któ ry mo gą się zgła szać oso by po -
trze bu ją ce po mo cy: MOPS So sno wiec 
– tel. 695 140 723, ad res ma ilo wy: po -
moc@mops so sno wiec.pl.  

Co waż ne, od 16 mar ca wy łą czo -
na do od wo ła nia zo sta ła bez po śred nia ob -
słu ga in te re san tów. Ze wzglę dów bez pie -
czeń stwa kon takt bez po śred ni zo sta je za -
stą pio ny kon tak tem te le fo nicz nym, li stow -
nym (za po śred nic twem pocz ty) i po przez 
plat for mę ePUAP. 

Po wia to wy Ze spół ds. Orze ka nia 
o Nie peł no spraw no ści od wo łał wszyst kie 
za pla no wa ne wcze śniej ko mi sje orze ka -
ją ce. No we ter mi ny zo sta ną po da ne 
w póź niej szym cza sie. Wnio ski o usta le -
nie nie peł no spraw no ści, stop nia nie peł -
no spraw no ści i le gi ty ma cje moż na prze -
sy łać pocz tą. 

Dru ki wnio sków do stęp ne są na stro nie: 
www.mops.so sno wiec.bip.in fo w za kład ce 
Po wia to wy Ze spół ds. Orze ka nia o Nie -
peł no spraw no ści. Wszel kie nie zbęd ne 
informacje bę dą udzie la ne te le fo nicz nie. 
In for ma cje na te mat zmian zwią za nych 
z dzia łal no ścią MOPS-u moż na zna leźć 
na stro nie: www.mops so sno wiec.pl oraz 
Fa ce bo oku (MOPS Sosnowiec lub Miej -
ski Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej w So -
snow cu). 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i sosnowiecki hufiec ZHP wspólnie niosą pomoc

POTRZEBUJESZ POMOCY? ZADZWOŃ!

Informacje telefoniczne są udzielane przez 
pracowników MOPS-u  w godzinach od 8.00 
do 14.00. 
Numery telefonów MOPS do kontaktu: 
• Dział Obsługi Kancelaryjnej i Administracji 

– tel. 32 296 22 39 
• Dział Pomocy Środowiskowej 

– tel. 32 296 22 30 lub 32 296 22 38 
• Sekcja Realizacji Świadczeń – tel. 32 296 22 57 
• Punkt Terenowy nr 1 Zagórze – tel. 32 263 18 30 
• Punkt Terenowy nr 3 Naftowa 

– tel. 32 293 44 36 
• Punkt Terenowy nr 4 Wawel – tel. 32 292 02 03 
• Punkt Terenowy nr 5 Pogoń – tel. 32 291 21 97 
• Punkt Terenowy nr 6 Klimontów 

– tel. 32 296 98 18 
• Zespół ds. Usług – tel. 32 296 22 48 
• Dział ds. Rodzin – tel. 32 296 22 81 

lub 32 296 22 79 
• Zespół Pracy Socjalnej – tel. 32 296 22 21 

lub 887 032 212 
• Sekcja Asysty Rodzinnej – tel. 887 033 115 
• Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych 

–  tel. 32 296 23 37 lub 32 296 23 36 
• Dział Dodatków Mieszkaniowych 

– tel. 32 296 22 64 lub 32 296 22 07 
• Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej 

– tel. 32 296 22 71 
• Dział ds. Należności – tel. 32 296 23 48 

lub 32 296 23 50,   32 296 23 53 
• BHP/PPoż – tel. 32 296 22 51 
• Inspektor Ochrony Danych – tel. 32 296 212 
• Powiatowy Zespół ds. Orzekania 

o Niepełnosprawności – tel. 32 296 23 44 
lub 32 296 23 45, 32 296 22 54
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Teatr Zagłębia zaprasza do współpracy wszystkie pracownie 
krawieckie. Krawcowe nie tylko szyją maseczki, ale także 
kombinezony.  
 
– Jest to na tu ral ne roz wi nię cie do tych cza so wej dzia łal no ści – za -
zna cza Iwo na Woź niak, dy rek tor ka Te atru Za głę bia. – Na sze pa -
nie kraw co we i gar de ro bia ne wy ko nu ją wspa nia łą pra cę, ale w tej 
chwi li za po trze bo wa nie na środ ki ochro ny oso bi stej jest po pro -
stu zbyt du że. Ca ły czas zgła sza ją się do mnie pra cow ni cy i dy rek -
to rzy in sty tu cji pu blicz nych z proś bą o do star cze nie więk szych 
ilo ści. Roz sze rzy li śmy rów nież za kres pro duk cji o kom bi ne zo ny, 
któ rych uszy cie jest znacz nie bar dziej cza so chłon ne – do da je. 

Te atr Za głę bia zwra ca się z ape lem do wszyst kich pra cow ni 
kra wiec kich z te re nu Za głę bia, któ re chcą wspo móc ak cję szy cia 
ma se czek i kom bi ne zo nów na po trze by lo kal nych in sty tu cji pu -
blicz nych. Ze swo jej stro ny pra cow ni cy te atru ofe ru ją do star cze -
nie nie zbęd nych do szy cia ma te ria łów wraz z in struk cją oraz od -
biór go to wych pro duk tów i prze ka za nie ich miej skim pla ców kom 
zdro wia w Za głę biu. 

Wszy scy za in te re so wa ni mo gą kon tak to wać się w tej spra wie 
z ko or dy na to rem pro jek tu Paw łem Pta kiem pod nu me rem tel. 883 
100 995. Te atr Za głę bia ca ły czas rów nież przyj mu je ba weł nę i fli -
ze li nę na po trze by pro duk cji. W przy pad ku moż li wo ści prze ka -
za nia du żych ilo ści któ re goś z wy mie nio nych ma te ria łów, moż -
na kon tak to wać się pod nr tel. 883 100 995. ST

Szyją maseczki 
i kombinezony
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Inwestycja w trybie „Zaprojektuj i wybuduj” będzie kosztować ponad 3 mln zł

reklama

reklama reklama

W ciągu kilku najbliższych 
dni zostanie podpisana 
umowa z wykonawcą, który 
zajmie się likwidacją 
zapadliska powstałego 
na ulicy 3 Maja w rejonie 
tunelu tramwajowego 
prowadzącego do Zagórza. 
 
– To nie jest tyl ko dziu ra 
w dro dze. Pro blem jest zde cy -
do wa nie po waż niej szy. Za pa -
dli sko po wsta ło, po nie waż po -

ja wi ła się tam wo da, któ ra spo -
wo do wa ła, że mu si my do dat -
ko wo uszczel nić dy la ta cję ścian 
opo ro wych tu ne lu tram wa jo -
we go i wy ko nać je go izo la cję 
– wy ja śnia Grze gorz Bar czyk 
z Miej skie go Za kła du Usług 
Ko mu nal nych. 

Oprócz roz wią za nia pro -
ble mu za pa dli ska, w ra mach 
umo wy zo sta nie uło żo ny no -
wy as falt na od cin ku od za -
koń cze nia prze bu do wy uli cy 3 

Ma ja w re jo nie wia duk tu 
w cią gu uli cy Pru sa i alei 
Blach nic kie go, aż do wia duk -
tu nad uli cą Zu zan ny. No wa 
na wierzch nia po ja wi się 
na ca łej sze ro ko ści dro gi, na -
wet tam, gdzie jezd nia ma 
trzy pa sy. 

Kosz tu ją ca 3,3 mln zł in we -
sty cja bę dzie wy ko na na w try bie 
„Za pro jek tuj i wy bu duj”. Pra ce 
po win ny za koń czyć się do koń -
ca wrze śnia 2020 ro ku.  KP

Zlikwidują zapadlisko

reklama
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Siatkarki z Sosnowca w przyszłym sezonie zagrają na zapleczu ekstraklasy. Klasyfikacja końcowa sezonu 2019/2020 w II lidze kobiet w każdej grupie została ustalona 
na podstawie tabeli po rundzie zasadniczej. W niej Płomień wygrał w swojej grupie wszystkie 16 spotkań, czego na szczeblu centralnym nie dokonała żadna inna drużyna!

Płomień zagra w I lidze!
Krzysz tof Po lacz kie wicz 
 
Wy dział Roz gry wek Pol skie go Związ ku Pił ki Siat ko wej, 
przy apro ba cie Za rzą du Pol skie go Związ ku Pił ki Siat ko wej, wo -
bec bra ku moż li wo ści roz strzy gnięć spor to wych wy ni ka ją cych z ak -
tu al nej sy tu acji epi de mio lo gicz nej zwią za nej z roz prze strze nia niem 
się ko ro na wi ru sa SARS-CoV-2, wy wo łu ją ce go cho ro bę COVID-
19, a co za tym idzie – tre ścią roz po rzą dze nia Mi ni stra Zdro wia 
o wpro wa dze niu sta nu epi de mii w Pol sce, po sta no wił za koń czyć 
se zon roz gryw ko wy 2019/2020 w roz gryw kach se nior skich, or ga -
ni zo wa nych przez PZPS. Do I li gi ko biet pra wo awan su otrzy ma ły 
ze spo ły skla sy fi ko wa ne na pierw szych miej scach w swo ich gru pach, 
tj. KS Spój nia Star gard, NOSiR No wy Dwór Ma zo wiec ki, KS 
Olim pia Ja wor oraz Aso tra MKS-MOS Pło mień So sno wiec, bez 
moż li wo ści od stą pie nia miej sca in ne mu ze spo ło wi. – 21 mar ca 
miał się roz po cząć play off, w któ rym na sza dru ży na mia ła ry wa li -
zo wać z UMCS-em Lu blin. Od kil ku dni ży li śmy w nie pew no ści, 
jak to wszyst ko bę dzie wy glą da ło. Przed se zo nem wy co fał się MKS 
Dą bro wa Gór ni cza, z ko lei w stycz niu z gry zre zy gno wa li Bu dow -
la ni To ruń. W tej sy tu acji wia do mo już by ło, że nikt nie spa da. By ło 
kil ka wa rian tów roz strzy gnię cia kwe stii awan su. Osta tecz nie pod -
ję to ta kie, a nie in ne de cy zje. Se zon za sad ni czy po ka zał, że za słu -
gu je my na I li gę – przy zna je Krzysz tof Za biel ny, tre ner so sno wi -
cza nek. Hi sto rycz ny marsz w kie run ku I li gi nie był by moż li wy, 
gdy by nie spon sor ty tu lar ny ze spo łu, fir ma trans por to wa Aso tra 
z Bę dzi na. – Fir ma jest z na mi już od czte rech lat i z te go co wie -
my, nie za mie rza na tym po prze stać. Dzię ku je my im za to, co do -
tych czas zro bi li, je ste śmy bar dzo wdzięcz ni za po moc, po dob nie 
jak za po moc mia sta. W I li dze kosz ty bę dą kil ku krot nie wyż sze, 
dla te go bę dzie my się mu sie li uśmiech nąć do władz mia sta i po roz -
ma wiać o no wych moż li wo ściach współ pra cy, ale to na ra zie me -

lo dia przy szło ści. Naj waż niej sze, aby uda ło się szyb ko usta bi li zo -
wać obec ną sy tu ację – do da je tre ner Za biel ny. Spad ko bier czy nie 
wiel kie go Pło mie nia, 5-krot ne go mi strza Pol ski, to mie szan ka ru -
ty ny z mło do ścią, z na ci skiem na ru ty nę. W ze spo le jest kil ka do -

świad czo nych za wod ni czek, m. in.: środ ko wa z Bia ło ru si Je ka te ri -
na Ba kow ska -Sza po wal (trans fer z cze skie go Vo lej bal Pre szow) czy 
Pa try cja Fla kus, któ ra ma za so bą wy stę py w Mu szy nian ce. 
Po awan sie ze spół na pew no bę dzie mu siał zo stać wzmoc nio ny.

Siatkarki Płomienia w sezonie zasadniczym wygrały wszystkie mecze. Za rok sosnowiczanki zagrają w I lidze. 

Opóźniony start kolejnego sezonu 
Sosnowieckiego Roweru Miejskiego
Nie w kwietniu, jak pierwotnie planowano, ale 
najwcześniej z początkiem maja wystartuje 
kolejny sezon Sosnowieckiego Roweru 
Miejskiego. Zmiana podyktowana jest 
panującą pandemią koronawirusa. 
 
– Mu si my być kon se kwent ni, dla te go pod ją łem de -
cy zję o prze su nię ciu in au gu ra cji So sno wiec kie go 
Ro we ru Miej skie go na maj. Cze ka my na roz wój 
sy tu acji i nie wy klu czam ko lej nych zmian – tłu ma -
czy Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. 

Zmia na jest o ty le istot na, że zbli ża ją cy się se zon 
SRM bę dzie re kor do wy, po nie waż koń czą się wła -
śnie pra ce nad bu do wą 13 no wych sta cji ro we ro -
wych, w któ rych bę dzie 140 no wych ro we rów. 

W su mie w ra mach So sno wiec kie go Ro we ru 
Miej skie go wio sną tego ro ku bę dą funk cjo no wa -
ły 22 wy po ży czal nie ro we ro we z 270 ro we ra mi. KP

Miłośnicy dwóch kółek muszą uzbroić się w cierpliwość. 

Piłkarze ręczni także z awansem
Szczy pior ni ści Za głę bia, po dob nie jak siat kar ki 
Pło mie nia, w przy szłym se zo nie za gra ją w wyż -
szej kla sie roz gryw ko wej.  

– Sys tem roz gry wek na szej gru py był tak 
stwo rzo ny, że po run dzie za sad ni czej zwy cięz cy 
grup i ze spo ły z dru gich i trze cich miejsc two -
rzy ły gru pę mi strzow ską bez prze pi sy wa nia 
wcze śniej szych wy ni ków me czy. Pech chciał, że 
ro ze gra li śmy tyl ko dwa me cze, oba zwy cię skie, 
lecz na stą pi ła sy tu acja, któ ra obec nie zmu si ła nas 
do za koń cze nia roz gry wek. I na gle oka za ło się, 
że mi mo, iż przez ca ły se zon do zna li śmy tyl ko 
jed nej po raż ki i z naj lep szym bi lan sem spo tkań 

(17-1 – przyp. red.), znaj du je my się na dru gim 
miej scu, gdyż w gru pie mi strzow skiej ma my bi -
lans dwie wy gra ne, w bram kach plus 14, czy li 
ta ki sam jak Wi sła San do mierz, z któ rą nie uda -
ło nam się za grać, lecz Wi sła zdo by ła wię cej bra -
mek i to ona za ję ła pierw sze miej sce. Po roz mo -
wie z Mi ro sła wem Bau mem, dy rek to rem roz -
gry wek, któ ry ro zu mie ca łą sy tu ację, uzy ska li -
śmy za pew nie nie za pro sze nia do roz gry wek I li -
gi, co wy da wa ło się je dy ną roz sąd ną de cy zją 
– po wie dział Grze gorz Men tel, tre ner Za głę bia. 
Wię cej o sy tu acji pił ka rzy ręcz nych w ko lej nym 
nu me rze „KM”. KP
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DRO DZY MIESZ KAŃ CY SO SNOW CA! 
Sy tu acja, w któ rej się zna leź li śmy w związ ku z pan -
de mią ko ro na wi ru sa, jest nie zwy kle dy na micz na. 
Mu si my za cho wać szcze gól ne środ ki ostroż no ści. 
Od 1 kwiet nia do od wo ła nia każ da oso ba do 18 ro -
ku ży cia z do mu wyj dzie tyl ko pod opie ką do ro słe -
go opie ku na, a par ki, bul wa ry, czy pla że bę dą za -
mknię te. Za zła ma nie za ka zów gro zi ka ra od 5 
do na wet 30 tys. zł. Oprócz te go zmie nio no za sa dy 
ro bie nia za ku pów w skle pach sta cjo nar nych i za -
wie szo no dzia łal ność sa lo nów fry zjer skich, ko sme -
tycz nych i ta tu aży. Do każ de go skle pu (za rów no 
ma łe go, jak i wiel ko po wierzch nio we go), a tak że 
do każ de go lo ka lu usłu go we go, mo że wejść mak -
sy mal nie ty le osób, ile jest kas (ra zy trzy), a więc trzy 
ka sy – 9 osób w skle pie. W week en dy za mknię te są 
skle py wiel ko po wierzch nio we. W go dzi nach 
od 10.00 do 12.00 skle py i punk ty usłu go we mo gą 
przyj mo wać i ob słu gi wać je dy nie oso by po wy żej 65 
ro ku ży cia. Wpro wa dza my tak że do od wo ła nia za -
kaz prze by wa nia na pla żach i te re nach zie lo nych, 
peł nią cych funk cje pu blicz ne. Za kaz do ty czy więc 
par ków, zie leń ców, pro me nad, bul wa rów, ogro dów 
bo ta nicz nych i zoo lo gicz nych, czy ogro dów jor da -
now skich. In sty tu cje pu blicz ne swo je obo wiąz ki 
wy ko nu ją zdal nie. W zbio ro wym trans por cie pu -
blicz nym obo wią zu je za sa da „ty le pa sa że rów, ile po -
ło wa miejsc sie dzą cych w po jeź dzie”. 

– Ogra nicz my na szą dzia łal ność do mi ni mum. 
Pra ca, nie zbęd ne za ku py, wi zy ta w ap te ce, je śli 

to ko niecz ne. Mam na dzie ję, że już nie ba wem 
bę dzie my się mo gli spo ty kać na spa ce rach, 
na miej skich im pre zach. Ale aby tak się sta ło, 
mu si my na ra zie bez wa run ko wo prze strze gać za -
sad, któ re po mo gą nam w wal ce z wi ru sem. 
Miej skie in sty tu cje kul tu ry są za mknię te, dla te -
go prze nie śli śmy ich dzia łal ność do świa ta wir tu -
al ne go. Ko rzy sta cie z pro jek tu „Kul tu ra Zdal na”, 
o któ rym wię cej in for ma cji moż na zna leźć na ła -
mach te go wy da nia „KM”. Dbaj my o oso by star -
sze, nie na ra żaj my ich na nie bez pie czeń stwo. 
Jed no cze śnie wspo ma gaj cie lo kal nych przed się -
bior ców, wła ści cie li ba rów, re stau ra cji. Za pra sza -
my do za po zna nia się z ofer tą lo ka li ofe ru ją cych 
da nia na do wóz. Bądź my so li dar ni. Przy go to wa -
li śmy pa kiet po mo co wy dla na szych przed się -
bior ców, któ re go szcze gó ły pre zen tu je my na ko -
lej nych stro nach „KM”. Tam rów nież znaj dą 
Pań stwo in for ma cje do ty czą ce m.in. re kru ta cji 
do żłob ków i przed szko li oraz spraw urzę do -
wych, któ re na le ży za ła twiać te le fo nicz nie 
i za po mo cą in ter ne tu. Ape lu ję o za cho wa nie po -
wa gi sy tu acji, ale za ra zem o nie po pa da nie w pa -
ni kę. Naj waż niej sze – czerp cie wie dzę z pew nych 
źró deł. Urząd Miej ski w So snow cu po da je in for -
ma cje rze tel ne i wia ry god ne. Za chę cam do za po -
zna nia się z ni mi za rów no za po śred nic twem 
„KM”, jak rów nież wcho dząc na stro nę: 
www.so sno wiec.pl – pod kre śla Ar ka diusz Chę -
ciń ski, pre zy dent So snow ca. Red 

TELEFONICZNE ABC - POD JAKIE NUMERY DZWONIĆ!
● Numer infolinii dotyczącej 

postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia 
koronawirusem: 800 190 590 
● Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji 

Sanitarnej-Epidemiologicznej w Sosnowcu 
na temat koronawirusa: 500 060 599 
● Całodobowa Infolinia Wojewódzkiej Stacji 

Sanitarnej-Epidemiologicznej w Katowicach 
na temat koronawirusa: 
539 963 856, 606 326 142, 606 488 680, 
(32) 351 23 00  
● Osobom objętym kwarantanną – wsparcia 

psychologicznego udziela telefonicznie Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej w Centrum Usług 
Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu: (32) 298 93 87  

 
URZĄD MIEJSKI – najważniejsze telefony 
● Urząd Stanu Cywilnego obsługuje interesantów 

w zakresie rejestracji zgonów oraz urodzeń 
po uprzednim kontakcie telefonicznym.  
● Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego: 

(32) 296 05 92, (32) 296 06 14  
● Rejestracja urodzenia dziecka: (32) 296 05 89 
● Rejestracja zgonów: (32) 296 05 90 
● Rejestracja małżeństw: (32) 296 05 73 
Obecnie nie są ustalane terminy ślubów.  

● Wydział Komunikacji 
● Rejestracja pojazdów: (32) 296 06 21 
● Prawa jazdy: (32) 296 06 19 
Specjalny numer telefonu dla przedsiębiorców 
prowadzących działalność związaną z transportem 
drogowym (w tym dla autosalonów): 
(32) 296 06 24 
 
Pozostałe pilne sprawy obsługuje telefonicznie 
pod numerami: 
● Wydział Spraw Obywatelskich: (32) 296 06 61, 

(32) 296 05 78  
● Wydział Podatków: (32) 296 05 09, 

(32) 296 04 77, (32) 296 07 59  
● Wydział Zarządzania Kryzysowego: 

(32) 292 02 96  
● Odpady Komunalne: (32) 296 05 79  
● Dotacje z zakresu ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej: (32) 296 05 79  
● Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości 
● Referat Działalności Gospodarczej: 

(32) 296 06 52, (32) 296 06 39  
● Infolinia CEIDG: 801 055 088 lub (22) 765 67 32 
● Wydział Edukacji: (32) 296 06 42,  

(32) 296 06 35 
● Miejski Rzecznik Konsumenta: (32) 296 04 28
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Z Kurieram po Sosnowcu kurier miejski kwiecień 2020 nr 512

Herbatka i Cioch
Dwa stawy zagubione pośród zakamarków Lasu Zagórskiego. Ich dawne nazwy również wydają się być coraz bardziej zagubione. Chciałbym o nich przypomnieć 
i trochę opowiedzieć. Zapraszam zatem, najpierw na Herbatkę, a później na ciocho... znaczy się Cioch.

Her bat ka wła śnie do ży wa swych 
dni. Ja ko staw w za sa dzie już nie 
ist nie je. Je go niec kę buj nie przy -
kry wa ją ła ny trzci ny po spo li tej. 
Nie za wsze jed nak tak by ło. 
W cza sach swej świet no ści miej -
sce to by ło na tu ral nym ką pie li -
skiem chęt nie od wie dza nym 
przez miesz kań ców Za gó rza. 
W let nie po po łu dnia moż na by -
ło spo tkać nad jej brze ga mi 
grup ki od po czy wa ją cych, cza -
sem bie sia du ją cych lu dzi. Po -
nad wo dą uno sił się śpiew i mu -
zy ka pły ną ca z gi tar i akor de -
onów. 

Her bat ka swą na zwę za -
wdzię cza spe cy ficz nej bar wie 
wo dy i co z te go wy ni ka, jej wy -
bit nym wła ści wo ściom ko lo ry -
zu ją cym – trud no po wie dzieć, 
czy by ło to skut kiem obec no ści 
w tym miej scu glin ki, czy mo że 
ra czej wy stę po wa nia rud dar -
nio wych. Tak czy siak, śmia łek, 
któ ry za nu rzył się w jej od mę -
tach, wy cho dził zeń przy pró szo -
ny pięk nym her ba cia nym na lo -
tem – mia łem przy jem ność do -
świad czyć te go na wła snej skó -
rze. Na lot ten mógł być ła two 
wzię ty za pięk ną opa le ni znę. 
Być mo że w cza sach, gdy nie 
ist nia ły jesz cze so la ria, owe 
szcze gól ne wa lo ry by ły głów ną 
przy czy ną po pu lar no ści Her bat -
ki? Dru gą ce chą ma ją cą wpływ 
na na zwę i sta no wią cą o atrak -
cyj no ści te go akwe nu by ła cie -
plej sza niż w in nych sta wach 
wo da – jej tem pe ra tu rę po rów -
ny wa no do cie płej her ba ty. 
Zda je się, że ta nie ty po wa cie -
pło ta Her bat ki wi docz na jest 
i dzi siaj. Od po łu dnia niec ka 
daw ne go ką pie li ska prze cho dzi 
w roz le wi sko po ro śnię te ol sza mi 
czar ny mi. W płyt kiej wo dzie 
po mię dzy ni mi, na wet zi mo wą 
po rą, moż na spo tkać tra wy oraz 
tu rzy ce, któ re wręcz ki pią so czy -
stą zie le nią. Wiel ce praw do po -
dob nym jest, że  ma ją na to 
wpływ źró dła, któ re za si la ją roz -
le wi sko przez ca ły rok. Ta nie sa -
mo wi ta wiecz na zie lo ność ro bi 
du że wra że nie na każ dym, kto 
za pu ści się w tę nie co od lud ną 
oko li cę. Zde cy do wa nie ob szar 
ten speł nia wszel kie kry te ria, 
aby ob jąć go ochro ną. 

Her bat ka ma sio strę, któ ra 
miesz ka tuż obok – za le d wie kil -
ka me trów na za chód od Her -
bat ki „wła ści wej”. I ona nie ubła -
ga nie za ra sta, jed nak jest w niej 
jesz cze spo ro wo dy. Na środ ku 

„sio strza nej” Her bat ki znaj du je 
się ma ła, bez lud na wy sep ka. 

 Cioch zlo ka li zo wa ny jest tuż 
przy gra ni cy z dą brow ską dziel -
ni cą Sta szic. Le gen da gło si, że 
w je go głę bi nach kry je się szyb 
ja kiejś ta jem ni czej ko pal ni. 
Istot nie, w po bli żu na prze -
strze ni lat funk cjo no wa ły nie -
wiel kie ko pal nie i bie da szy by. 
Czy któ ryś z nich kry je się 
pod mu li stym dnem sta wu? Jest 
to ma ło praw do po dob ne, ale 
trze ba przy znać, że le gen da po -
bu dza wy obraź nię.     

Po dob nie jak Her bat ka, rów -
nież i Cioch, sta no wił miej sce 
wy po czyn ku dla oko licz nych 
miesz kań ców. Nad brze ga mi wi -
dy wa ło się węd ka rzy, a w wo -
dzie ry by, ża by, trasz ki oraz ra ki 
– bar dzo du żo ra ków. Od kąd pa -
mię tam, w po bli żu za wsze moż -
na by ło na tknąć się na za skroń ce, 
któ re wy grze wa ły się na słoń cu 
lub po lo wa ły na gry zo nie i pła zy. 
Wspól nie z ro dzi ca mi i zna jo -
my mi przy cho dzi li śmy tu taj 
na pik ni ki. Cioch był tak że ce lem 
wę dró wek dzie ciar ni z Za gó rza 
i Sta szi ca. Czę sto po ja wia li się 
tu taj rów nież żoł nie rze z po bli -
skiej jed nost ki woj sko wej (11 
Pułk Ko le jo wy z Prze my śla, póź -
niej 2 Pułk Ko le jo wy z Ino wro -
cła wia). Wraz ze swo imi dziew -
czy na mi wy le gi wa li się na tra wie, 
flir tu jąc przy tym na mięt nie. La -
tem pa no wa ła siel ska, wręcz idyl -
licz na at mos fe ra. 

Dzi siaj co raz rza dziej moż -
na spo tkać na brze gu węd ka rzy, 
a pla żo wi cze już daw no stąd 
znik nę li. Cza sem tyl ko ktoś jesz -
cze przyj dzie po sie dzieć, po -
wspo mi nać sta re cza sy i po kon -
tem plo wać pięk no tu tej szej 
przy ro dy. Z ro ku na rok co raz 
bar dziej wy sy cha ją ce śród le śne 
je zior ko pa da ofia rą po stę pu ją cej 
de gra da cji śro do wi ska. Opa da -
ją cy po ziom wód jest smut nym 
po twier dze niem te go, że zmia ny 
kli ma tycz ne nie są ja kimś nie 
do ty czą cym nas od le głym, eg zo -
tycz nym pro ble mem – one dzie -
ją się tu i te raz! Cioch nie ubła ga -
nie prze mi ja. Jed nak at mos fe ra 
te go miej sca trwa na dal, zda je się 
opie rać zę bom cza su – a mo że 
je dy nie od ży wa we wspo mnie -
niach tych, któ rym da ne by ło 
spę dzić w tym uro czym za kąt ku 
pięk ne chwi le? 

 
Tekst i zdję cia: Ar tur Pta siń ski  
Cen trum In for ma cji Miej skiej

Herbatka i Cioch na mapie sprzed ok. 60  lat. 1 –  przystanek autobusowy Zagórze Expo Silesia (ul. Br. Mieroszewskich, obok hali sportowej MOSiR-u),  
2 – ul. Modrzewiowa, 3 – granica lasu Zagórskiego (szlaban), 4 – Herbatka, 5 – „siostrzana” Herbatka, 6 – „Zielona Herbatka”, 7 – Cioch.  
Mapa pochodzi ze strony internetowej: mapy.orsip.pl.     

W tym miejscu była Herbatka. Widok od strony ul. Modrzewiowej 
w kierunku południowym.

Cioch – zdjęcie z czerwca 2019 r.

„Siostrzana” Herbatka.



Jubilacikwiecień 2020 nr 5 kurier miejski 13

50-lecie pożycia małżeńskiego 
obchodzili: 
Dorota i Paweł Adamczykowie 
Krystyna i Kazimierz Biragowie 
Jadwiga i Witold Boreccy 
Teresa i Jan Budzyńscy 
Barbara i Zbigniew Chmielarscy 
Barbara i Jerzy Cichowie 
Zofia i Stanisław Chrzanowscy 
Halina i Euzebiusz Dębscy 
Jadwiga i Marian Emertowie 
Alicja i Edward Garbatowie 
Danuta i Stanisław Gawłowie 
Janina i Adam Gąsiorkowie 
Janina i Bogdan Gęsikowscy  
Edwarda i Ryszard Gojnowie 
Henryka i Adam Grabowscy 
Maria i Czesław Gregorczykowie 
Halina i Henryk Grzesłowie 
Maria i Bolesław Jabłonkowie

60-lecie pożycia małżeńskiego 
obchodzili: 
Leokadia i Tadeusz Balińscy 
Stefania i Władysław Bałowie 
Halina i Józef Kowalikowie 
Henryka i Edmund Mackowie 
Janina i Waldemar Osikowie 
Anna i Zdzisław Skórkowie 
Marianna i Józef Wolni 
Halina i Eugeniusz Zawadzcy 
Zenobia i Mirosław 
Zygmuntowiczowie  
 
70-lecie pożycia małżeńskiego 
obchodzili: 
Janina i Lucjan Tyrkowie

Uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie odbyły się 16 grudnia 2019 roku oraz 17 lutego 2020 roku w Pałacu Schoena w Sosnowcu. W imieniu Prezydenta RP 
medale wręczyli Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta, Michał Zastrzeżyński, zastępca prezydenta, Grzegorz Frugalski, sekretarz miasta, Arkadiusz Trzuskowski, kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego, Barbara Tkacz, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz Maciej Maziarz, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sosnowcu. Oprawę artystyczną 
jubileuszu przygotowała Ewa Kopczyńska, aktorka Teatru Zagłębia.

Świętowali jubileusz pożycia małżeńskiego
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60-lecie pożycia małżeńskiego 
obchodzili: 
Wanda i Stanisław Ciepielowscy 
Barbara i Edward Jabłońscy 
Elżbieta i Andrzej Jasińscy 
Janina i Wacław Kamińscy 
Anna i Czesław Lechowie 
Grażyna i Józef Majchrzakowie 
Danuta i Marian Pawłowscy 
Janina i Mieczysław Piłatowie 
Józefa i Tadeusz Pruskowie 
Zofia i Józef Soczkowie 
Marianna i Bronisław Stroińscy 
Teodozja i Kazimierz Szczerbowie 
Zofia i Emanuel Ślęzakowie 
Wanda i Czesław Wiewiórowie 
Anna i Ireneusz Witesowie 
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Poziomo: 1 – metal szlachetny, 5 – ubierana koniowi, 8 – mięso 
na kotlety, 9 –kłujący krzew owocowy, 10 – teren, 11 – coś 
do picia, 12 – rośliny z chwytnikami, 14 – napój bogów,  
16 – pikantna papryka, 17 – nakrycie głowy, 19 – o kimś 
bladym i słabym, 21 – w nim alty i tenory, 22 – mur 
w kawałkach, 25 – diabeł z Łęczycy, 28 – między stropem 
a dachem, 29 – narzędzie rzeźbiarza, 30 – obuwie 
na plażę, 32 – okulary na jedno oko, 34 – biesiada,  
35 – opera Bizeta, 36 – słodki alkohol, 37 – na ulicach 
w godzinach szczytu, 38 – fotograficzny lub telefoniczny,  
39 – putto. 
 
Pionowo: 1 – „Diabeł” – piłkarz, jeden z orłów Górskiego,  
2 – ubóstwo, 3 – gatunek trawy, 4 – najpopularniejszy aktor 
kina niemego, 5 – rzeźnia, 6 – do pisania na tabliczce,  
7 – gatunek papugi, 13 – szamanka, 15 – instrument 
perkusyjny, 18 – jubilerska miara, 20 – jedno z ramion Wisły 
(w końcowym odcinku), 23 – toaleta, 24 – raptus,  
26 – pracownik naukowodydaktyczny, 27 – wojskowa 
zaprawa, 28 – afrykańskie państwo, 31 – pasmo górskie 
na zachód od Himalajów, nazywane dachem świata,  
33 – miasto nad Notecią.  

Rozwiązanie krzyżówki nr 3/2020, IZABELLA FRĄCZYK  SIOSTRA MOJEJ SIOSTRY   
Ze zwycięzcami w celu odbioru nagrody skontaktujemy się telefonicznie.  
UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie z podaniem imienia i numeru telefonu. 

KUPON 
krzyżówka nr 4/2020

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych  w prawym 
dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które prosimy przesyłać 
do 25 dnia każdego miesiąca pod adres redakcji:  
41200 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”. 

Robyn Harding 

Umowa  
(Wyd. Prószyński i Ska)

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 

 NAGRODY UFUNDOWAŁO WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA.

Nat, studentka 
nowojorskiej 
akademii sztuk 
pięknych, nie radzi 
sobie finansowo, 
a współlokatorki 
grożą jej eksmisją. 
Koleżanka ze 
studiów, która 
opływa w luksusy, 
podsuwa Nat pewien 
pomysł: znaleźć 
w internecie 
bogatego mężczyznę, 
który będzie płacił 
za jej towarzystwo, 
a nawet może zgodzi się na stałą, miesięczną pensję.  

Gabe, przystojny adwokat, jest znacznie starszy 
od Nat. Wydaje się idealnym kandydatem. Mija 
miesiąc, romans kwitnie, świata poza sobą nie 
widzą. Nat jednak nie wie, że Gabe ma rodzinę 
i wcale nie zamierza rozwieść się z żoną.  
Gdy mężczyzna w końcu zrywa z dziewczyną, ta 
wpada w obsesję: śledzi Gabe’a, nęka go SMSami, 
szantażuje zawiadomieniem żony, nawet 
zaprzyjaźnia się z jego córką. Gabe jest gotów 
na wszystko, by bronić swojego wygodnego, 
poukładanego życia. A czy Nat gotowa jest zabić? 
 
Data wydania: 02.04.2020

Iwona Żytkowiak 

O czym Iza całe życie pamięta?  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Lori Gottlieb 

Czy chcesz o tym porozmawiać?  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Ta opowieść to dowód na istnienie kobiecej 
solidarności i siły przyjaźni. To historia rodziny, która 
pomimo trosk, konfliktów i odmiennych oczekiwań 
stanowi jedność i siłę. To doskonale stworzony portret 
psychologiczny kobiety walczącej o szczęśliwe życie. 

W Koszykowym Dworze, siedlisku na obrzeżach 
niewielkiego miasta, Gertruda Pankiewicz i jej mąż 
wychowują piątkę swoich dzieci, w tym Izę – główną 
bohaterkę opowieści. Jej życie pełne jest codziennych 
radości i rodzinnych trosk, pierwszych miłości 

i przyjaźni na całe życie, ale to dom, z którego 
pochodzi, jest jej najtrwalszym oparciem. Kiedy 
umiera pierwszy mąż Izy, wydaje się jej, że cały świat 
legł w gruzach.  

Czy młoda dziewczyna odnajdzie jeszcze spokój 
w życiu? Czy pozwoli ranom się zabliźnić? Czy odważy 
się pokochać jeszcze raz? I czy pomogą jej w tym 
przyjaciółki, z których każda prowadzi własną walkę? 
 
Data wydania: 02.04.2020

Przezabawna, prowokująca do myślenia, zaskakująca 
książka odsłaniająca kulisy pracy terapeutki, która 
pomagając pacjentom, jednocześnie szuka odpowiedzi 
na dręczące ją pytania i wątpliwości.  
Lori Gottlieb nagle traci grunt pod nogami i wpada 
w szpony kryzysu. Jednego dnia przyjmuje pacjentów 
w swoim eleganckim gabinecie psychoterapeutycznym, 
następnego – jej świat staje na głowie. Wtedy na scenę 
wkracza ekscentryczny Wendell, doświadczony 
psychoterapeuta, u którego na kozetce ląduje Lori. 
Łysiejący mężczyzna w rozpinanym swetrze i spodniach 

z khaki wygląda niczym stereotypowy psychoanalityk. 
Wkrótce jednak udowodni, że pozory mylą. I to bardzo. 
Autorka dzieli się swoimi przeżyciami, zarówno w roli 
psychoterapeutki, jak i pacjentki, z wielką przenikliwością 
i humorem, prześwietla prawdy i fikcje, które mówimy 
sobie oraz innym ludziom, balansując na linie pomiędzy 
miłością a pragnieniami, poszukiwaniem sensu 
a świadomością nieuchronnej śmierci, winą 
a odkupieniem, strachem a odwagą, nadzieją a zmianą. 
 
Data wydania: 24.03.2020
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Uwolnij literacką fantazję
Teatr Zagłębia wprowadza  
stałą ramówkę programów

#zostańwdomu i weź udział w drugiej edycji konkursu literackiego 
„Wyjdź z ukrycia”

Zagłębiowski Festiwal Sztuki

HOROSKOP
KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.) 
– Postaraj się być bardziej aktywny 
i robić więcej pożytecznych rzeczy. 
Niektóre nie wymagają tak dużo 

wysiłku, jak myślisz, a przyniosą dużo 
korzyści – zarówno dla Ciebie samego, jak 
i Twoich najbliższych. Wiosna nie przyniesie 
zmian uczuciowych ani zawodowych.  

WODNIK (20.01. – 18.02.) – Niczego 
nie planuj – najbliższy okres będzie 
pełen zmian i musisz być gotowy 
na szybkie decyzje i działania. 

Postaraj się wyciągać wnioski 
z niepowodzeń, aby im zapobiegać. Kwiecień 
przyniesie Ci dużo miłości i szczęścia. Dbaj 
o uczucia, aby nie gasły. 

RYBY (19.02. – 20.03.) – Zadbaj 
o swoje zdrowie w tym 
szczególnym okresie. Pomyśl 
o małej zmianie diety 

i odpowiedniej ilości snu. 
W najbliższym czasie będziesz mieć sporo pracy, 
musisz być wypoczęta, aby była bardziej 
efektywna.  

BARAN (21.03. – 19.04.) – Początek 
miesiąca może przynieść drobne 
kłopoty uczuciowe, ale szczera 
rozmowa powinna wystarczyć, aby 

rozwiązać wszystkie problemy. Nie 
jest to najlepszy moment na zmianę 

pracy. Pomyśl lepiej nad swoim rozwojem 
osobistym. 

BYK (20.04. – 22.05.) – Postaraj się 
wykorzystać czas spędzony w domu 
jak najbardziej efektywnie. 
Wreszcie masz czas na wiosenne 

porządki i naukę gotowania. Wiosna 
przyniesie zmiany uczuciowe. Nowy partner 
będzie nieco tajemniczy.  

BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Słuchaj 
otoczenia. Nikt nie chce dla Ciebie 
źle, a Twój upór nie prowadzi 
do niczego dobrego. Musisz być 

bardziej oszczędny. Nadchodzący 
okres może być gorszy finansowo, 

dlatego warto pomyśleć o dodatkowym zajęciu.  

RAK (22.06. – 22.07.)  
– W nadchodzącym okresie spotka 
Cię dużo złego. Postaraj się być 
silna i stawić czoła wszystkim 

problemom. Raki są wyjątkowo 
waleczne, dlatego masz dużą szansę na wygraną 
z przeciwnościami losu. Wiosna nie przyniesie 
zmian w życiu uczuciowym.  

LEW (23.07. – 23.08.) – Niestety, 
wszystkie Twoje plany legną 
w gruzach. Spróbuj jednak znaleźć 
plusy obecnej sytuacji i nie walcz 

z nią. Samotne lwice będą cieszyć się 
sporym powodzeniem. Adoratorów 

będzie na tyle wielu, że długo będziesz 
zastanawiać się nad konkretnym wyborem.  

PANNA (24.08. – 22.09.) – Nie szukaj 
ciągle wymówek, które sprawiają, 
że nie robisz niczego pożytecznego. 
Przez takie działanie powoli 

wpadasz w depresję. Postaraj się 
korzystać ze wszystkich możliwości, jakie 

daje Ci los. Konflikty rozwiązuj, zanim przybiorą 
na sile.  

WAGA (23.09. – 22.10.) – Zastanów 
się, jak dobrze wykorzystać 
nadchodzący czas, który będziesz 
musiał spędzić w domu. Zrób listę 

spraw do załatwienia, a za każde 
wykonane zadanie spraw sobie małą 

nagrodę. Dbaj o zdrowie swoje i najbliższych, 
którzy sami nie potrafią tego zrobić.  

SKORPION (23.10. –21.11) – Będziesz 
mieć teraz sporo pracy, ale nie 
zapominaj o przyjemnościach. 
Znajdź czas zarówno na rozmowę 

z przyjacielem, jak i na czytanie 
książek. Zrównoważy to stres, jaki ostatnio 

Ci towarzyszy. Wiosna w tym roku nie przyniesie 
zmian w Twoim życiu uczuciowym. 

STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Czeka 
Cię dobry okres zarówno w sferze 
prywatnej, jak i uczuciowej. Miłość 
będzie rozkwitać, co da Ci dużo 

pozytywnej energii, którą 
wykorzystasz w pracy. Nie zmieniaj nawyków, 
a wszystko będzie się działo według Twoich 
planów. 

XVII Ogólnopolski Tydzień 
Bibliotek rusza już 8 maja, tym 
razem pod hasłem „Zasmakuj w 
bibliotece”.  

Z tej oka zji Za głę biow ska Me -
dia te ka star tu je z dru gą edy cją 
kon kur su li te rac kie go „Wyjdź 
z ukry cia”, któ ra w tym ro ku roz -
sze rza się na ca łe Za głę bie Dą -
brow skie. Mi mo że do ma ja jesz -
cze da le ko, war to twór czo wy ko -
rzy stać czas przy mu so we go od -
osob nie nia spo wo do wa ne go pan -
de mią. Ten trud ny dla wszyst kich 
okres mo że stać się in spi ra cją 
do na pi sa nia wy jąt ko wo cie ka -
wych i po ru sza ją cych tek stów. 

– Po now nie chce my za chę cić 
was do się gnię cia do swo ich szu -
flad i pli ków kom pu te ro wych oraz 

do prze sy ła nia do nas swych opo -
wia dań i wier szy. Mo że cie dać 
upust swo jej wy obraź ni, bo tak jak 
w tam tym ro ku, te ma ty ka prac 
jest do wol na. Za pra sza my do za -
po zna nia się z re gu la mi nem 
na stro nie Miej skiej Bi blio te ki 
Pu blicz nej w So snow cu: www.bi -
blio te ka.so sno wiec.pl – in for mu ją 
or ga ni za to rzy. W kon kur sie mo -
gą wziąć udział ucznio wie szkół 
pod sta wo wych i do ro śli miesz -
kań cy Za głę bia Dą brow skie go. 
Moż na wy brać pro zę lub po ezję 
i na pi sać mak sy mal nie czte ry stro -
ny. Kon kurs roz po czy na się 8 ma -
ja, a pra ce moż na nad sy łać do 15 
czerw ca. Pa tro nat me dial ny 
nad kon kur sem ob jął m.in. „Ku -
rier Miej ski”. ST

Ar ty ści Te atru Za głę bia prze nie śli część 
swo ich dzia łań w sfe rę on li ne. Są one czę -
ścią pro jek tu „Zdal na Kul tu ra”, w któ rym 
bio rą udział wszyst kie so sno wiec kie ośrod -
ki kul tu ry. Ak to rzy na gra li już krót kie fil -
mi ki, w ra mach któ rych moż na roz grzać 
apa rat mo wy, wy ko nać ćwi cze nia ar ty ku la -
cyj ne oraz po słu chać baj ki pod czas trans -
mi sji na ży wo. Po nad to za pla no wa li już 
sta łą ra mów kę pro wa dzo nych dzia łań. 
Stwo rzy li trzy głów ne blo ki – we wtor ki 
o godz. 19.00 za pra sza ją na wie czo ryn kę, 
w śro dę o godz. 11.00 na czy ta nie baj ki 
na ży wo, a w czwar tek o 19.00 na ćwi cze -

nia, któ re po zwo lą po pra wić wy mo wę. Po -
nad to w każ dy po nie dzia łek teatr opu bli -
ku je pro gram, dzię ki któ re mu bę dzie moż -
na się do wie dzieć, co do kład nie zo ba czy my 
w da nym ty go dniu. To oczy wi ście nie ko -
niec, po nie waż trwa ją pra ce kon cep cyj ne 
nad roz sze rza niem ra mów ki o do dat ko we 
blo ki week en do we. Wszyst ko moż na zna -
leźć na fa ce bo oko wym pro fi lu Te atru Za -
głę bia, któ ry war to ob ser wo wać. Fil my zo -
sta ną na stęp nie udo stęp nio ne na stro nie: 
www.so sno wiec.pl, gdzie zna leźć moż -
na ma te ria ły na de sła ne ze wszyst kich so -
sno wiec kich in sty tu cji kul tu ry. ST

Sto wa rzy sze nie Twór ców Kul -
tu ry Za głę bia Dą brow skie go za -
pra sza ar ty stów z dzie dzi ny ma -
lar stwa, rzeź by, fo to gra fii i ha -
ftu ar ty stycz ne go do udzia łu 
w IV Mię dzy na ro do wym Za -
głę biow skim Fe sti wa lu Sztu ki 
„Art Pas sion Fe sti val”. Moż -
na na de słać mak sy mal nie dwie 
pra ce. Fe sti wal ad re so wa ny jest 
do wszyst kich twór ców z kra ju 
i za gra ni cy. Fe sti wal ma cha rak -
ter otwar ty. Uczest ni kiem fe sti -
wa lu mo że być oso ba, któ ra 
ukoń czy ła 18 lat. Te ma ty ka prac 
do wol na. Uro czy ste otwar cie fe -

sti wa lu wraz z roz da niem na gród 
Grand Prix od bę dzie się 29 ma -
ja 2020 ro ku o godz. 11.00 w Pa -
ła cu Kul tu ry Za głę bia w Dą bro -
wie Gór ni czej. Fe sti wal za koń -
czy się fi ni sa ża mi w lip cu i sierp -
niu w Mu zeum „Sa turn” w Cze -
la dzi, Mu zeum Za głę bia w Bę -
dzi nie, w re stau ra cji „Be lve de re” 
przy Pa ła cu Scho ena w So snow -
cu. Szcze gó ło we in for ma cje za -
war te są w re gu la mi nie, do po -
bra nia wraz z kar tą zgło sze nia 
i me trycz ką na stro nie sto wa rzy -
sze nia: www.twor cy.za gle bie da -
brow skie.org. ST

Bajki dzieciom czyta aktorka Agnieszka Bałaga-Okońska. 
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