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MIESZKAŃCY DECYDUJĄ
Place zabaw, boiska, a może remont jezdni lub chodnika? Już za kilka miesięcy mieszkańcy wybiorą kolejne projekty, które będą realizowane w ramach Budżetu 
Obywatelskiego. Projekty można składać do 10 lipca. Do dyspozycji sosnowiczan jest sześć milionów złotych. 

Krzysztof Polaczkiewicz 
 
Tak jak w po przed nich la tach, po my sło daw cy 
mu szą wy peł nić for mu larz, ze brać pod pi sy po par -
cia oraz uzy skać ewen tu al ną zgo dę wła ści cie la nie -
ru cho mo ści na re ali za cję pro jek tu BO we wska zy -
wa nym te re nie – je śli nie na le ży on do gmi ny. 

– Te go rocz na edy cja bę dzie z pew no ścią spe -
cy ficz na przez pa nu ją cą pan de mię ko ro na wi ru -

sa, dla te go ape lu ję, że by miesz kań cy swo je po -
my sły, pro jek ty skła da li przez in ter net. Za chę -
cam wszyst kich do prze sy ła nia ska nów for mu la -
rzy z pro po zy cja mi pro jek tów wraz z do łą czo ny -
mi li sta mi po par cia, oświad cze nia mi i zgo da mi. 
Moż li we jest rów nież wy sła nie zdjęć wszyst kich 
stron wy peł nio ne go for mu la rza wraz z li stą po -
par cia pro jek tu – wy ja śnia Ar ka diusz Chę ciń ski, 
pre zy dent So snow ca. 

 Dla miesz kań ców, któ rzy pre fe ru ją jed nak 
tra dy cyj ny spo sób skła da nia pro jek tów, w Urzę -
dzie Miej skim uru cho mio no skrzyn kę po daw czą 
znaj du ją cą się przy wej ściu do bu dyn ku.  

 – Przy go to wu jąc wnio sek do Bu dże tu Oby -
wa tel skie go, trze ba okre ślić lo ka li za cję swo je go 
pro jek tu oraz wła ści cie la te re nu, na któ rym ma 
być on zre ali zo wa ny. Dla uła twie nia za chę ca my 
do ko rzy sta nia z map, na któ rych moż na od czy -

tać nu me ra cję dzia łek i wła sność te re nu. Wszyst -
ko moż na zna leźć pod lin kiem: www.zsip.so sno -
wiec.pl:18080/gpt4/ – mó wi Piotr Plu ta, kie row -
nik re fe ra tu Pro mo cji i Kon sul ta cji Spo łecz nych. 

 W przy pad ku py tań bądź wąt pli wo ści za chę -
ca my do kon tak tu te le fo nicz ne go z pra cow ni ka -
mi Wy dzia łu Kul tu ry i Pro mo cji Mia sta pod nu -
me rem tel. 32 296 06 16 lub dro gą ma ilo wą: oby -
wa tel ski@um.so sno wiec.pl.

Joanna G
rabarczyk 
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Mieszkańcy mają szansę, by dobrze zainwestować i wydać 6 milionów złotych.  

3687 sosnowiczan wzięło 
udział w tegorocznej edycji 
loterii „Samochód za PIT”. 
W czwartej już edycji 
szczęście uśmiechnęło się 
do pani Uli i jej męża, którzy 
odebrali kluczyki do Toyoty 
Aygo i przekonali się, że 
warto rozliczać się 
w Sosnowcu. Poza tym 
do mieszkańców trafiło pięć 
voucherów rowerowych 
o wartości 2000 zł każdy 
i pięć tabletów. 

Pokonują przeciwności losu, 
bariery i przeszkody, by 
dostać się na stadion, 
na którym swoje mecze 
rozgrywa ukochana drużyna 
i gorąco kibicują piłkarzom 
Zagłębia. W Sosnowcu 
oddani kibice mogą liczyć 
na wsparcie Stowarzyszenia 
Kibiców Niepełnosprawnych 
SKN ZS 1906, które powstało 
pod koniec 2018 r. 
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Miasto wybuduje 
osiedle przy Traugutta

Najprawdopodobniej po raz pierwszy od 50 lat w Sosnowcu powstaną nowe mieszkania komunalne. W sumie, 
za niecałe 2 lata, na mieszkańców będzie czekało 96 mieszkań.

Krzysz tof Po lacz kie wicz 
 
No we miesz ka nia ko mu nal ne przy uli cy 
Trau gut ta wy bu do wa ne zo sta ną przez na -
le żą cy do mia sta Miej ski Za kład Za so bów 
Lo ka lo wych w So snow cu. – Szu ka li śmy in -
for ma cji, kie dy po raz ostat nio mia sto bu -
do wa ło miesz ka nia ko mu nal ne. Na pew no 
nie po 1989 ro ku i praw do po dob nie nie 
w ostat nich 50-60 la tach – wy ja śnia Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. 

Pro jekt osie dla zo stał wy bra ny w kon kur -
sie w 2017 ro ku, do któ re go sta nę ło sześć 
pra cow ni. W 4 bu dyn kach bę dzie 96 miesz -
kań o róż nej po wierzch ni, po 24 w każ dym. 
Naj mniej sze bę dą mia ły oko ło 33 m kw., 
a naj więk sze pra wie 58 m kw. Na par te rze 
każ de go z bu dyn ków znaj dą się ga ra że, bę -
dzie ich w su mie 24. Przy bu dyn kach znaj -
dzie się rów nież prze strzeń na 96 miejsc po -
sto jo wych. Pro jekt obej mu je tak że bu do wę 

pla cu za baw. Wszyst kie bu dyn ki bę dą przy -
sto so wa ne dla osób nie peł no spraw nych, 
prze wi dzia no spe cjal ne pod jaz dy do bu dyn -
ków, spe cjal ne ram py i du że win dy oraz 
stre fę re kre acji dla miesz kań ców. 

In we sty cja cie szy ła się ogrom nym za in -
te re so wa niem po ten cjal nych wy ko naw ców, 
któ rych aż 12 zło ży ło swo je ofer ty. Naj tań -
sza ofer ta wy no si ła 17.509.301,16 zł brut to 
(spół ka Ri ser z Ja worz na), a naj droż sza 
32.868.809,67 zł (Grand z Ko rzen nej). To 
jed nak nie koń czy ło po stę po wa nia, po nie -
waż po otwar ciu ofert od by ła się jesz cze au -
kcja elek tro nicz na, czy li moż li wość prze li -
cy to wa nia wcze śniej szej ofer ty. – Na sze do -
świad cze nia wska zy wa ły, że mo że my li czyć 
na jesz cze atrak cyj niej sze kwo ty i tak też się 
tym ra zem sta ło – cie szy się pre zy dent So -
snow ca. 

Osta tecz nie naj lep szą ofer tę na kwo -
tę 14 790 000 zł zło ży ło przed się bior stwo 

Ma xi mus, a nie wie le wyż szą (14 799 000 zł) 
Przed się bior stwo Bu dow la ne „Do mbud”. 
Trze cia w ko lej no ści to ofer ta (15 300 000 
zł), fir my Ri ser sp. z o.o. W po stę po wa niu 
wzię ły jesz cze udział PBO Śląsk Sp. z o.o. 
(16 800 000 zł), Re mar Re na ta Go lon ka 
(17 298 000 zł), P. W. Pol -Rem sp. z o.o. 
(21 290 949 zł), fir ma Bu dow la na J&A sp. 
z o.o. (22 756 234 zł), Za kład Re mon to wo 
Bu dow la ny Bu do lex Sta ni sław Olek sy 
(17 925 549 zł – ze wzglę du na brak do -
świad cze nia kie row ni ka bu do wy fir ma 
otrzy mu je mniej szą licz bę punk tów). 

 No we osie dle bę dzie ko rzy stać z fo to -
wol ta iki, a po zy ska na ener gia po słu ży 
do oświe tle nia czę ści wspól nych osie dla. 
Wszyst kie lo ka le bę dą miesz ka nia mi ko -
mu nal ny mi. To ozna cza, że przy szli  
na jem cy bę dą po cho dzi li z li sty osób, 
któ re zło ży ły wnio sek o miesz ka nie ko -
mu nal ne.

Najważniejszymi punktami 
czerwcowej sesji Rady 
Miejskiej w Sosnowcu był 
raport o stanie gminy 
i związana z nim debata, 
ocena wykonania 
wieloletniej prognozy 
finansowej i budżetu miasta 
za 2019 roku oraz udzielenie 
wotum zaufania 
i absolutorium prezydentowi 
Arkadiuszowi Chęcińskiemu. 
 
Pod czas ob rad przed sta wio no 
ra port o sta nie gmi ny za 2019 
rok. Po nim od by ła się miej sce 
de ba ta o sta nie mia sta. Na -
stęp nie, rad ni, w wy ni ku gło -
so wa nia, udzie li li wo tum za -
ufa nia pre zy den to wi Ar ka diu -
szo wi Chę ciń skie mu. Za by -
ło 15 rad nych, prze ciw 1, a 8 
wstrzy ma ło się od gło su. 

Na stęp nym waż nym punk -
tem se sji by ła oce na wy ko na nia 
wie lo let niej pro gno zy fi nan so -
wej i bu dże tu mia sta za 2019 
ro ku. W tym przy pad ku 15 
rad nych wy ra zi ło swo je po par -
cie dla przy go to wa ne go przez 
wła dze mia sta do ku men tu, 10 
wstrzy ma ło się od gło su, nikt 
nie był prze ciw. 

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 
mia sta So snow ca ab so lu to -
rium za 2019 rok. 15 rad nych 

za gło so wa ło za udzie le niem 
ab so lu to rium pre zy den to wi, 1 
był prze ciw, a 9 wstrzy ma ło się 
od gło su. 

– Pod czas czerw co wej se sji 
udzie lo no mi ab so lu to rium 
za wy ko na nie bu dże tu mia sta 
w 2019 ro ku oraz vo tum za ufa -
nia. Dzię ku ję rad nym za po -
par cie, ale też współ pra cę. 
Dzię ku ję tak że mo im współ -
pra cow ni kom, pra cow ni kom 
Urzę du Miej skie go, jed no stek 
i wszyst kim z któ ry mi współ -
pra cu ję. Dzię ku je miesz kań -
com – bu du je my dla was, 
zmie nia my So sno wiec dla was. 
Tak by ło i tak bę dzie – pod kre -
ślił Ar ka diusz Chę ciń ski, pre -
zy dent So snow ca. KP

Prezydent 
z absolutorium

Wygodniej przez 
Milowice

Tak ma wyglądać osiedle przy ulicy Traugutta.

Prezydent podziękował radnym 
i pracownikom za poparcie 
i współpracę. 
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Paw

eł Leśniak

Za koń czy ły się pra ce zwią za ne z re mon tem mo stu w Mi lo wi cach 
łą czą ce go So sno wiec z Ka to wi ca mi.  

Uzu peł nio no ubyt ki be to nu, wzmoc nio no zbro je nie w kon -
struk cji mo stu i uszczel nio no izo la cję. Z ko lei przy ro bo tach do ty -
czą cych dy la ta cji obiek tu wy mie nio no czę ścio wo as falt, co po pra -
wi kom fort prze jaz du przez obiekt. Na pra wio no rów nież ba rie ry 
ochron ne i wzmoc nio no na syp. Koszt prac mo stu nad Bry ni cą wy -
niósł 100 tys. zł. 

Re mont wy ko na ny przez fir mę Am bet za bez pie czy most 
na wie le ko lej nych lat. W cią gu naj bliż szych ty go dni roz pocz ną 
się war te bli sko 600 tys. zł ro bo ty bu dow la ne przy mo ście w cią -
gu uli cy Par ko wej, czy li pro wa dzą ce go od uli cy Wa wel w kie run -
ku po pu lar ne go „śli ma ka” do uli cy Or lej. Wy ko naw ca ro bót jest 
PRUiM Gli wi ce. Po za koń cze niu prac kon struk cyj nych, na pra -
wio na zo sta nie tak że jezd nia. KP
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Ostrogórska do całkowitej 
przebudowy

Sosnowiec otrzymał 5 mln zł dofinansowania na przebudowę ulicy Ostrogórskiej. Tym samym cała, mierząca 
ponad 1,6 km długości ulica, zmieni się nie do poznania. 

reklama

Krzysz tof Po lacz kie wicz 
 
Mo der ni za cja dro gi i oto cze nia po dzie lo -
na zo sta ła na trzy czę ści. Pierw szy etap zo stał 
już wy ko na ny. Mo wa o war tej 5,4 mln zł in -
we sty cji zwią za nej z bu do wą 400-me tro we -
go od cin ka dro gi: od skrzy żo wa nia z uli cą Ja -
giel loń ską do prze jaz du ko le jo we go, wraz 
z bu do wą no we go ron da i dro gą ro we ro wą. 

Kil ka ty go dni te mu mia sto otrzy ma ło 3 
mln zł do fi nan so wa nia z Fun du szu Dróg Sa -
mo rzą do wych na prze bu do wę frag men tu 
od ron da Za głę bia Dą brow skie go do no we go 
ron da z uli cą Ja giel loń ską. Sza cu je się, że ten 
od ci nek bę dzie kosz to wał po nad 10 mln zł. 

W tej kwo cie naj więk sza część kosz tów 
zwią za na jest z no wą jezd nią wraz z pod bu -
do wą, dro gą dla ro we rzy stów i chod ni ka mi 
– to ok. 7 mln zł. Spo ro rów nież trze ba bę dzie 

za pła cić za sieć ka na li za cji desz czo wej, sa ni -
tar nej, a tak że za prze bu do wę sie ci ener ge -
tycz nej i po zo sta łej in fra struk tu ry. 

Po ja wią się nie tyl ko no we chod ni ki i dro -
ga ro we ro wa, któ rą bę dzie moż na do je chać 
do Par ku Har cer skie go (ogród po li sen so rycz -
ny) lub po je chać tra są wzdłuż uli cy Ze ga dło -
wi cza. Zmie nią się rów nież dwa przej ścia dla 
pie szych, jed no zo sta nie do świe tlo ne, a dru gie 
prze nie sio ne bli żej Przed szko la Miej skie go, 
tam po ja wi się też sy gna li za cja świetl na. Ca ła 
dro ga zy ska no we słu py oświe tle nio we (LED) 
i po win na być go to wa w po ło wie 2021 ro ku. 

Do peł nie niem bę dzie prze bu do wa po -
nad pół ki lo me tro we go od cin ka od prze jaz du 
ko le jo we go, w re jo nie uli cy Naf to wej, do gra -
ni cy z My sło wi ca mi. Dro ga i oto cze nie bę dą 
wy ko na ne w ta kim sa mym stan dar dzie. Nie 
za brak nie do świe tlo nych przejść dla pie szych 

oraz dro gi ro we ro wej i no we go oświe tle nia. 
Wy bu do wa ne zo sta ną no wa ka na li za cja 
desz czo wa i sa ni tar na, a tak że dwie za to ki au -
to bu so we. To bę dzie wy jąt ko wo trud ne za -
da nie, po nie waż in we sty cja po win na być wy -
ko na na jesz cze w tym ro ku. W tym przy pad -
ku do fi nan so wa nie w kwo cie 5,1 mln zł (po -
ło wa wszyst kich kosz tów) po cho dzi z re zer -
wy sub wen cji ogól nej przy zna nej przez Mi -
ni ster stwo Fi nan sów. 

– Koszt ca łej prze bu do wy uli cy Ostro gór -
skiej po wi nien się za mknąć w kwo cie do 25 
mln zł, z cze go 10,5 mln zło tych to do fi nan -
so wa nie z róż nych źró deł. Pro szę pa mię tać, 
że to wła ści wie bę dzie no wa dro ga, a spo ra 
część wy dat ków zwią za na jest z prze bu do wą 
in fra struk tu ry pod ziem nej – wy ja śnia Je re -
miasz Świe rzaw ski, za stęp ca pre zy den ta So -
snow ca.

W piątek, 26 czerwca, rozpoczął się kolejny etap prac 
związanych z przebudową drogi i tunelu tramwajowego 
w ciągu ulicy 3 Maja. Prace wchodzą w decydującą fazę.  
To znaczy, że wykonawca musi rozkopać kolejny fragment 
drogi. Z tego względu przez najbliższe kilka tygodniu będzie 
obowiązywał objazd. 
  
Kie row cy ja dą cy od cen trum So snow ca w kie run ku DK 94 oraz 
skle pów wiel ko po wierzch nio wych, bę dą mu sie li po prze je cha -
niu pod wia duk tem wzdłuż al. Blach nic kie go prze je chać przez 
to ry tram wa jo we na prze ciw le gły pas ru chu, a na stęp nie po oko -
ło 500 me trach wró cić na swój pas. 

Bar dziej skom pli ko wa ny jest ob jazd dla kie row ców, któ rzy do -
tych czas zjeż dża li z al. Blach nic kie go na 3 Ma ja w kie run ku 
DK 94. Przez co naj mniej mie siąc nie bę dzie ta kiej moż li wo ści. 
Aby do stać się na uli cę 3 Ma ja z al. Blach nic kie go, na le ży zje -
chać na ul. 3 Ma ja w kie run ku cen trum So snow ca, a na stęp nie 
za wró cić na ron dach w re jo nie Gór ki Śro dul skiej lub na wia duk -
cie na ul. Na ru to wi cza/Sta szi ca. 

 Trwa ją ca prze bu do wa do ty czy frag men tu uli cy, któ ry nie był 
ob ję ty pra ca mi pro wa dzo ny mi w ra mach bu do wy bus pa sa i mo -
der ni za cji jezd ni. KP

Utrudnienia  
na ul. 3 Maja

So sno wiec kie Przed się bior stwo 
Ko mu ni ka cji Miej skiej po zna ło 
ofer ty na za kup 14 no wych au to -
bu sów elek trycz nych oraz ła do -
wa rek. 
PKM za mie rza ku pić 14 au to bu -
sów, z cze go pięć prze gu bo wych 
(18 me trów), a dzie więć 12-me -
tro wych. Spół ka otrzy ma ła pra -
wie 30 mi lio nów net to do fi nan so -
wa nia, co sta no wi 85 pro cent war -
te go pra wie 36,5 mln zł pro jek tu. 
Za te pie nią dze PKM ku pi nie 
tyl ko no we elek trycz ne au to bu sy, 
ale wy bu du je rów nież ca łą po -
trzeb ną in fra struk tu rę. W prze -
tar gu po ja wi ła się tyl ko jed na ofer -
ta fir my So la ris. Przed się bior stwo 
za prze gu bo we elek try ki za pro po -
no wa ło 3 703 354 zł, a za krót sze 
po jaz dy 2 632 024 zł. W su mie 
za 14 au to bu sów fir ma ocze ku -
je 46 323 030 zł, z ko lei so sno -
wiec ki PKM w swo im bu dże cie 

za re zer wo wał ok. 5 mi lio nów 
mniej, czy li 41 074 777 zł. – Je ste -
śmy za do wo le ni z pro po zy cji wy -
po sa że nia, ale nie ste ty, nie mo że -
my te go po wie dzieć o ce nie, dla -
te go w naj bliż szych dniach po dej -
mie my de cy zję, co da lej – wy ja -
śnia Ma rek Pi ku ła, pre zes PKM 
So sno wiec. 
Oprócz au to bu sów za mó wie nie 
obej mu je za kup trzech ła do wa -
rek pan to gra fo wych oraz osiem 
ła do wa rek po dob nych do tej, 
z któ rej PKM ko rzy sta w tej 
chwi li przy uli cy Mo ścic kie go. 
Jed na z trzech ła do wa rek pan to -
gra fo wych zo sta nie za mon to wa -
na na dwor cu przy ul. Mo ścic -
kie go, po zo sta łe dwie w so sno -
wiec kiej ba zie PKM przy ul. Le -
nar to wi cza. Osiem mniej szych 
urzą dzeń do ła do wa nia au to bu -
sów rów nież tra fi do ba zy PKM 
w So snow cu. ST 

Kolejne „elektryki” 
w Sosnowcu

Inwestycja będzie kosztować ok. 25 mln zł. 
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Powstanie nowy 
magazyn żywnościowy

Kolejna inwestycja Caritas Diecezji Sosnowieckiej na terenie województwa śląskiego już ruszyła. Tym razem przy ul. Stawowej w Będzinie powstanie nowy magazyn 
żywnościowy. Umowa dotycząca dofinansowania projektu została podpisana 25 czerwca. 

Syl wia Tu rzań ska 
 
Ca ri tas Die ce zji So sno wiec kiej po zy skał środ ki 
z Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska 
i Go spo dar ki Wod nej. In we sty cja wraz z ca łą in -
fra struk tu rą ma zo stać zre ali zo wa na do koń ca 
czerw ca. War tość przed się wzię cia to po nad 3 
mln zł.  

W ubie głym ro ku za czę ła obo wią zy wać usta -
wa o prze ciw dzia ła niu mar no wa niu żyw no ści, 
któ ra na kła da na sprze daw ców obo wią zek po dej -
mo wa nia kon kret nych dzia łań w ce lu prze ciw -
dzia ła nia mar no wa niu żyw no ści i ne ga tyw nym 
skut kom spo łecz nym, śro do wi sko wym i go spo -
dar czym z tym zwią za nym. Prze pi sy na kła da ją 
na skle py wiel ko po wierzch nio we obo wią zek 
pod pi sy wa nia umów z or ga ni za cja mi po za rzą do -
wy mi w ce lu prze ka zy wa nia im nad wy żek żyw -
no ści, któ ra ma tra fiać do naj bar dziej po trze bu -
ją cych. – Ca ły czas wzra sta za po trze bo wa nie 
na te go ty pu dzia łal ność cha ry ta tyw ną, dla te go 
roz po czę li śmy re ali za cję ko niecz nej in we sty cji 
lo gi stycz nej, któ ra po le ga na od bio rze, prze cho -
wy wa niu i trans por cie żyw no ści. W no wym ma -
ga zy nie, dzię ki za mon to wa niu chłod ni i mroź ni, 
bę dzie my mo gli prze cho wy wać tak że żyw ność 
krót ko ter mi no wą – przy zna je Da ria Sło nec ka 

Mierz wa z Ca ri ta su Die ce zji So sno wiec kiej. 
– W ra mach pro jek tu oprócz stwo rze nia miej sca 
prze ła dun ku i roz ła dun ku żyw no ści, któ ra tra fi 
do naj bar dziej po trze bu ją cych, zo sta ną za ku pio -
ne sa mo cho dy i stwo rzo ne ko lej ne miej sca pra cy 
– do da je.  

Ca ri tas Die ce zji So sno wiec kiej od 3 lat pro -
wa dzi współ pra cę w tym za kre sie ze skle pa mi 
z te re nu wo je wódz twa ślą skie go i ma ło pol skie -
go. Po zy sku je żyw ność i dys try bu uje ją na te re nie 
die ce zji so sno wiec kiej. Żyw ność od bie ra na jest 
ze skle pów zlo ka li zo wa nych mię dzy in ny mi 
w Bę dzi nie, Cze la dzi, Dą bro wie Gór ni czej, Ja -
worz nie, Ol ku szu, Sław ko wie, So snow cu, Wol -
bro miu. Do gru py głów nych do staw ców na le ży 
sieć skle pów Bie dron ka (35 obiek tów), Kau fland 
(4 obiek ty), Al di (8 obiek tów) oraz mniej sze 
skle py pry wat ne. 

W ubie głym ro ku Ca ri tas Die ce zji So sno -
wiec kiej przez ca ły czas prze ka zy wa ła żyw ność 
do 27 miejsc dys try bu cji, o łącz nej war to ści 7 
mi lio nów zło tych. Z tej for my po mo cy sko rzy -
sta ło 13 ty się cy osób znaj du ją cych się w naj -
trud niej szej sy tu acji ży cio wej. Tyl ko w tam tym 
ro ku w ra mach po mo cy żyw no ścio wej wy da -
no 43 203 pacz ki żyw no ścio we i 45 230 po sił -
ków.

Promocja

Tomasz Folga, dyrektor Caritas Diecezji Sosnowieckiej i Artur Michalski, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW, 
podpisali umowę na realizację budowy magazynu żywnościowego. 

P
iotr Lorenc

Paw
eł Leśniak

IV edycja loterii „Samochód za PIT” 
– rozlicz podatek w Sosnowcu za nami. 
Tym razem szczęście w losowaniu 
uśmiechnęło się do pani Uli, która z rąk 
prezydenta miasta Arkadiusza 
Chęcińskiego odebrała kluczyki 
do Toyoty Aygo.  
 
Lo te ria zor ga ni zo wa na przez Gra ti fi -
ca Sp. z o.o. Sp. k. z sie dzi bą w Ło dzi 
przy współ udzia le Urzę du Mia sta So -
snow ca to je den ze spo so bów mia sta 
na przy cią gnię cie no wych, ale i za trzy ma -
nie obec nych miesz kań ców.  

W lo so wa niu na gro dy głów nej oraz na -
gród do dat ko wych mógł wziąć udział 
każ dy miesz ka niec So snow ca, któ ry 
na dzień 31 grud nia 2019 ro ku wska zał 
na sze mia sto ja ko miej sce za miesz ka nia 
oraz roz li czył po da tek do cho do wy w so -
sno wiec kim Urzę dzie Skar bo wym. 
Oprócz To yo ty Ay go moż na by ło wy grać 
je den z pię ciu vo uche rów ro we ro wych 
o war to ści 2000 zł każ dy oraz ta ble ty 
– pięć, każ dy o war to ści 650 zł. 

W su mie w te go rocz nej edy cji udział 
wzię ło 3687 osób. – Dzię ku ję wszyst kim, 

któ rzy wzię li udział w lo te rii. W związ ku 
z pan de mią mu sie li śmy zmie niać ter mi -
ny, ale naj waż niej sze, że ca łą ak cję uda ło 
się po now nie prze pro wa dzić. Pa mię taj -
my, że pła ce nie po dat ków na te re nie mia -
sta da je pew ność, że część środ ków wró ci 
do nas w po sta ci in we sty cji w naj bliż sze 
oto cze nie miesz kań ca – pod kre śla Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. 

Naj wię cej szczę ścia w te go rocz nym lo -

so wa niu mia ła pa ni Ula. – Ra dość 
ogrom na. Ini cja ty wa bar dzo faj na. Po sta -
no wi li śmy z mę żem, że weź mie my udział 
i się uda ło – mó wi ła z uśmie chem szczę -
śli wa zwy cięż czy ni. – Po wiem szcze rze, że 
przy mie rza li śmy się do za ku pu wła śnie 
To yo ty Ay go. Mo ja wy słu żo na To yo ta 
Yaris ma już swo je la ta i mie li śmy ją za -
mie nić, ale jak wi dać, los pod jął de cy zję 
za nas– do da ła miesz kan ka So snow ca. KP 

Marzyła o nowym samochodzie i go wygrała

Nagroda główna, czyli samochód marki Toyota Aygo, trafił do pani Uli i jej męża.
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„Wakacje ze zwierzakami” 
– to kolejna akcja  
w ramach programu 
#PLEJADA POMAGA.  
Akcja organizowana jest  
we współpracy  
ze stowarzyszeniem 
„Nadzieja na dom”. 
  
Od 1 do 31 lip ca w spe cjal nie 
wy zna czo nej stre fie znaj du ją -
cej się na te re nie Cen trum 
Han dlo we go Ple ja da So sno -
wiec bę dzie moż na zo sta wić 
su chą i mo krą kar mę oraz 
sma ko ły ki dla psów czy też 
ko tów. Przy da dzą się rów nież 
ko ce, ręcz ni ki, po szwy lub 
po la ry. Pra cow ni cy schro ni -
ska wy ście la ją ni mi bu dy 
i koj ce, aby psia ki nie mar z ły 
w zi mie. 

Pojawi się także galeria 
adopciaków. Bę dą to zdję cia 
psów i ko tów – pod opiecz -
nych Sto wa rzy sze nia opie ki 
nad zwie rzę ta mi „Nadzieja 
na dom”.  

Chce my w ten spo sób za -
chę cić do ich ad op cji. Przy gar -
nia jąc zwie rza ka, zy sku je my 
naj bar dziej od da ne go przy ja -
cie la. Pies czy kot, któ ry wcze -
śniej był bez dom ny, naj le piej 
po tra fi do ce nić dach nad gło -
wą, peł ną mi skę oraz przy tul ny 
kąt do spa nia. Nie ku puj, ad op -

tuj!Po trze ba tak nie wie le, aby 
po móc na szym czwo ro noż nym 
przy ja cio łom prze by wa ją cym 
w schro ni skach. Za chę ca my 

wszyst kich do udzia łu w na szej 
ak cji. Zbiór kę or ga ni zu je my 
na te re nie Cen trum Han dlo -
we go Ple ja da So sno wiec. red

Razem pomóżmy bezdomnym zwierzakom!
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ADWOKAT RADZI ILONA CEBO-KUBICZEK  
adwokat

Rezygnacja z usługi 
turystycznej 
a odroczenie  
o 180 dni terminu 
na zwrot wpłaconej 
należności 

 
W li sto pa dzie 2019 ro ku sko rzy sta li śmy z ofer ty biu ra 
po dró ży i wy ku pi li śmy na ich stro nie in ter ne to wej po 
byt ty go dnio wy w ho te lu w Buł ga rii w sierp niu 2020 
z do jaz dem wła snym. W wa run kach by ła za war ta in for 
ma cja, że do 7 dni przed przy jaz dem jest moż li wość dar 
mo we go anu lo wa nia re zer wa cji. Na pi sa li śmy pi smo re 
zy gna cyj ne do biu ra po dró ży, nie po da jąc po wo du re zy 
gna cji, ko rzy sta jąc z moż li wo ści bez płat nej anu la cji. 
Otrzy ma li śmy na in fo li nii in for ma cję, że my nie je ste śmy 
trak to wa ni ja ko zor ga ni zo wa ny wy jazd, tyl ko oso by 
wy ku pu ją ce sam noc leg. Na na szą re zy gna cję otrzy ma li 
śmy in for ma cję, że na sza re zy gna cja jest bez kosz to wa, 
ale z uwa gi na ogło szo ny stan epi de mii wszyst kie re zy 
gna cje przyj mo wa ne są zgod nie z ar ty ku łem 47 ust. 4 
usta wy z dnia 24 li sto pa da 2017 r. o im pre zach tu ry 
stycz nych i po wią za nych usłu gach tu ry stycz nych wraz 
z ogło szo ny mi zmia na mi. W prak ty ce za pro po no wa no 
nam dwie moż li wo ści: sko rzy sta nie ze zmia ny ter mi nu 
re zer wa cji w da nym ho te lu lub cał ko wi tej zmia ny ter mi 
nu i ho te lu z ofer ty przy go to wa nej w tej sa mej ce nie lub 
droż szej – z do pła tą róż ni cy lub zwrot wpła co nej kwo ty 
do ko ny wa ny w ter mi nie 14 dni od da ty roz wią za nia 
umo wy, któ ra na stę pu je po upły wie 180 dni od zgło sze 
nia re zy gna cji.  
Pro szę o in for ma cję, czy biu ro po dró ży ma pod sta wę 
do te go, aby ze wle kać z wy pła ce niem pie nię dzy o 180 
dni zgod nie z wpro wa dzo ną usta wą, sko ro w wa run 
kach re zer wa cji mie li śmy moż li wość dar mo wej re zy 
gna cji z wy jaz du w ter mi nie do 7 dni przed przy by ciem? 
Czy wpro wa dzo na usta wa do ty czy rów nież wy ku pio 
nych tyl ko noc le gów za po śred nic twem biu ra po dró ży, 
gdzie do jazd or ga ni zo wa ny jest na wła sną rę kę? Czy 
wpro wa dzo na usta wa do ty czy tyl ko w peł ni zor ga ni zo 
wa nych wy jaz dów łącz nie z trans por tem, noc le giem, 
opie ką re zy den ta? 

 
W pierw szej ko lej no ści na le ży usta lić i upew nić się, czy 

biu ro po dró ży jest stro ną umo wy o usłu gę, ja ką jest za kwa 
te ro wa nie, czy tyl ko po śred ni czy w jej re zer wa cji. Czę sto 

bo wiem jest tak, że stro ną umo wy o za kwa te ro wa nie jest 
sam ho tel, a biu ro świad czy je dy nie usłu gę mar ke tin go wą 
po śred nic twa w re zer wa cji i pro wa dzi ser wis re zer wa cyj 
ny. Ser wis ta ki umoż li wia użyt kow ni ko wi do ko ny wa nie 
i opła ce nie re zer wa cji ho te lu po przez udo stęp nie nie  sys 
te mu re zer wa cji in ter ne to wej. Oko licz ność do ko na nia re 
zer wa cji na stro nie biu ra po dró ży nie mu si ozna czać, że to 
wła śnie biu ro jest do staw cą usłu gi. War to za po znać się z re 
gu la mi nem i spraw dzić, kto jest kim w umo wie i do ko go 
w ra zie re zy gna cji kie ro wać oświad cze nia, pi sma, żą da nia 
itp. W mo men cie do ko ny wa nia re zer wa cji po win ni  Pań 
stwo  mieć do stęp do re gu la mi nu  i  go  za ak cep to wać. 
 Przed mio tem Pań stwa re zer wa cji jest po je dyn cza usłu ga 
tu ry stycz na w po sta ci za kwa te ro wa nia. Obo wią zu ją ce 
prze pi sy ustaw o im pre zach tu ry stycz nych i po wią za nych 
usłu gach tu ry stycz nych de fi niu ją i od róż nia ją po ję cie usłu gi 
i im pre zy tu ry stycz nej. Prze pis art. 47 ust. 4 usta wy, na któ 
ry po wo ła ło się biu ro w od po wie dzi na Pań stwa re zy gna 
cję, do ty czy wy łącz nie im prez tu ry stycz nych.  Wo bec  te 
go  ta  pod sta wa  praw na   w  Pań stwa  spra wie  nie  znaj 
du je  za sto so wa nia, gdyż wy ku pi li Pań stwo po je dyn czą 
usłu gę tu ry stycz ną. Aby  ten prze pis  sto so wać, mu si  być 
za war ta umo wa  o im pre zę  tu ry stycz ną. Art. 4 pkt 2 w/w  
usta wy  de fi niu je  po ję cie im pre zy tu ry stycz nej – przez  któ 
re na le ży  ro zu mieć po łą cze nie co naj mniej dwóch róż nych 
ro dza jów usług tu ry stycz nych na po trze by tej sa mej po dró 
ży lub wa ka cji, speł nia ją ce wa run ki, o któ rych mo wa w art. 5 
ust. 1. Je śli nie za war to umo wy o im pre zę tu ry stycz ną  i  biu 
ro  po dró ży nie świad czy usług ho te lar skich, za sto so wa nia 
nie  znaj dzie  tak że  art. 15 zp „spe cu sta wy ko ro na wi ru so 
wej”,  któ ry  od ra cza na  180 dni zwrot  na leż no ści  za  usłu gi  
świad czo ne przez  przed się bior cę pro wa dzą ce go ta kie  
usłu gi. Pań stwo po win ni otrzy mać  zwrot na leż no ści zgod 
nie z wa run ka mi re zer wa cji  i  re gu la mi nem obo wią zu ją cym 
na  dzień do ko ny wa nia re zer wa cji.  

Czę sto nie ste ty zda rza się w obec nej sy tu acji, że biu ra 
po dró ży nie ja ko z au to ma tu przyj mu ją od ro cze nie ter mi 
nu na zwrot wpła co nych kwot przez po dróż nych o 180 
nie za leż nie od oko licz no ści i sy tu acji praw nej w kon kret 
nej spra wie. Or ga ni za to rzy tu ry sty ki nie za wsze mo gą po 
wo ły wać się na do dat ko we 180 dni na zwro ty wpłat. Nie 
do ty czy to bo wiem sy tu acji:  
1) gdy tak jak w oma wia nym przy pad ku nie ma my w ogó le 

do czy nie nia z umo wą o udział w im pre zie tu ry stycz nej 
(z wy jąt kiem usług ho te lar skich zgod nie z art. 15zp spe 
cu sta wy); 

2) gdy po dróż ny od stę pu je od umo wy od płat nie, tj. z po 
nie sie niem kosz tów tzw. od stęp ne go na pod sta wie 
art. 47 ust. 1 w zw. z ust. 2 lub 3 usta wy o im pre zach tu 
ry stycz nych; 

3) gdy po dróż ny od stę pu je od umo wy na pod sta wie 
art. 46 ust. 4 pkt 2 usta wy w związ ku z otrzy ma ną od or 
ga ni za to ra tu ry sty ki pro po zy cją zmia ny umo wy.  

AD RIAN NA PEĆ  
rzecz nik praw kon su men ta

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

reklama

Odwołanie 
pracownika 
od nałożonej kary  

Czy pra cow nik, któ ry zo stał uka ra ny w za kła dzie pra 
cy na ga ną, upo mnie niem czy też ka rą pie nięż ną przez 
pra co daw cę, mo że się od niej od wo łać? 

 
Wśród ka ta lo gu kar, ja kie pra co daw ca mo że za sto so wać 
wo bec pra cow ni ka zgod nie z ko dek sem pra cy, to ka ra 
upo mnie nia, na ga ny w przy pad ku nie prze strze ga nia przez 
pra cow ni ka usta lo nej or ga ni za cji i po rząd ku w pro ce sie 
pra cy, prze pi sów bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, prze pi 
sów prze ciw po ża ro wych, a tak że przy ję te go spo so bu po 
twier dza nia przy by cia i obec no ści w pra cy. Po nad to pra 
co daw ca mo że za sto so wać ka rę pie nięż ną za opusz cze 
nie pra cy bez uspra wie dli wie nia, sta wie nie się do pra cy 
w sta nie nie trzeź wo ści lub spo ży wa nie al ko ho lu w cza sie 
pra cy. Po wyż szy ka ta log kar po rząd ko wych jest za mknię 
ty, co ozna cza, że pra co daw cy nie wol no sto so wać in nych 
ro dza jów kar. W sy tu acji, gdy pra co daw ca za mie rza uka 
rać pra cow ni ka ka rą po rząd ko wą, mu si przede wszyst kim 
uwzględ nić ro dzaj na ru sze nia obo wiąz ków pra cow ni 
czych, sto pień wi ny pra cow ni ka oraz do tych cza so wy sto 
su nek pra cow ni ka do wy ko ny wa nej pra cy. W związ ku 
z za sto so wa niem po wyż szych kar pra cow nik mo że się 
od wo łać. Pra co daw ca nie mo że za sto so wać ka ry po rząd 
ko wej wo bec pra cow ni ka po upły wie 2 ty go dni od po 
wzię cia wia do mo ści o na ru sze niu obo wiąz ku pra cow ni 
cze go (o po peł nie niu prze wi nie nia) oraz 3 mie się cy 
od dnia do pusz cze nia się na ru sze nia obo wiąz ku pra cow 
ni cze go (po peł nie nia prze wi nie nia). 

Ka ra mo że być za sto so wa na tyl ko po uprzed nim wy 
słu cha niu pra cow ni ka. Obo wią zek wy słu cha nia pra cow 
ni ka przed za sto so wa niem ka ry ozna cza obo wią zek pod 
ję cia przez pra co daw cę sto sow nych dzia łań, tak by umoż 
li wić pra cow ni ko wi zło że nie wy ja śnień. Pra co daw ca mo 
że jed nak że za sto so wać ka rę po rząd ko wą bez uprzed nie 
go wy słu cha nia pra cow ni ka, je że li ten zre zy gno wał ze 
stwo rzo nej mu moż li wo ści ust ne go zło że nia wy ja śnień 
bądź wy brał pi sem ną for mę ich wy ra ża nia (wy rok SN 
z dnia 16 czerw ca 1999 r., I PKN 114/99). W przy pad ku 
spo ru pra co daw ca ma obo wią zek udo wod nić, że wy słu 
chał pra cow ni ka, np. spo rzą dza jąc no tat kę. Po nad to pra 
co daw ca mu si wy ka zać, że za sto so wał ka rę przed upły 
wem po wyż szych ter mi nów 6. O za sto so wa nej ka rze pra 
co daw ca ma obo wią zek za wia do mić pra cow ni ka na pi 
śmie, wska zu jąc ro dzaj na ru sze nia obo wiąz ków pra cow 
ni czych i da tę do pusz cze nia się przez pra cow ni ka te go na 
ru sze nia. W wy ro ku z dnia 17 lu te go 1999 

r., I PKN 580/98 SN wska zał,  że za wia do mie nie o za sto 
so wa niu ka ry po win no za wie rać w uza sad nie niu jed no 
znacz ne wska za nie za cho wa nia pra cow ni ka, bę dą ce go 
przed mio tem za rzu tu ze stro ny pra co daw cy i prze słan ką 
za sto so wa nia ka ry. Pra co daw ca mu si tak że po uczyć pra 
cow ni ka, że mo że on wnieść sprze ciw w ter mi nie 7 dni 
od za wia do mie nia. Je że li nie bę dzie ta kie go po ucze nia, 
wów czas przyj mu je się, że sprze ciw mo że być wnie sio ny 
w każ dym cza sie, na wet po upły wie 7 dnio we go ter mi nu.  

 Pra cow nik mu si pa mię tać, że na le ży przy jąć pi smo za 
wia da mia ją ce o uka ra niu. Od mo wa przy ję cia pi sma za 
wie ra ją ce go in for ma cję o uka ra niu jest rów no znacz 
na z za wia do mie niem o za sto so wa niu ka ry po rząd ko wej. 

Je że li za sto so wa nie ka ry na stą pi ło z na ru sze niem 
prze pi sów pra wa, pra cow nik mo że w cią gu 7 dni od dnia 
za wia do mie nia go o uka ra niu wnieść sprze ciw. 
O uwzględ nie niu lub od rzu ce niu sprze ci wu de cy du je 
pra co daw ca po roz pa trze niu sta no wi ska re pre zen tu ją 
cej pra cow ni ka za kła do wej or ga ni za cji związ ko wej. 
W przy pad ku, gdy u pra co daw cy nie dzia ła za kła do wa 
or ga ni za cja związ ko wa, mo że on od rzu cić sprze ciw sa 
mo dziel nie. Je że li pra co daw ca nie po czy ni żad nych kro 
ków do ty czą cych roz pa trze nia sprze ci wu w cią gu 14 dni 
od dnia je go wnie sie nia, wów czas nie odrzu ce nie jest 
rów no znacz ne z uwzględ nie niem sprze ci wu.   

Pra cow nik w sprze ci wie mo że po wo łać się mię dzy in 
ny mi na to, że ka ra po rząd ko wa zo sta ła na ło żo 
na po upły wie ter mi nu, pra co daw ca na ło żył ka rę, któ ra 
wy cho dzi po za za kres po wyż sze go ka ta lo gu, zo stał na 
ru szo ny tryb na kła da nia ka ry. 

Od rzu ce nie sprze ci wu bez roz pa trze nia przez pra co 
daw cę sta no wi ska re pre zen tu ją cej pra cow ni ka za kła do 
wej or ga ni za cji związ ko wej jest pod sta wą do uchy le nia 
ka ry przez sąd. 

W przy pad ku od rzu ce nia sprze ci wu przez pra co daw 
cę, pra cow nik mo że w ter mi nie 14 dni od za wia do mie 
nia o de cy zji pra co daw cy od wo łać się do są du pra cy 
o uchy le nie za sto so wa nej wo bec nie go ka ry. Gdy by pra 
co daw ca uwzględ nił sprze ciw pra cow ni ka wo bec za sto 
so wa nej ka ry pie nięż nej lub sąd pra cy uchy lił wo bec nie 
go ka rę, wów czas pra co daw ca ma obo wią zek zwró cić 
pra cow ni ko wi rów no war tość kwo ty tej że ka ry. 

Pra cow nik po wi nien pa mię tać, że pra co daw ca nie ma 
obo wiąz ku po uczyć go o 14dnio wym ter mi nie wstą pie 
nia na dro gę są do wą. Ter min do wy stą pie nia do są du 
pra cy o uchy le nie ka ry (po dob nie jak ter min do wnie sie 
nia sprze ci wu) nie pod le ga przy wró ce niu (wy rok SN z 9 
ma ja 2000 r., I PKN 626/99). We dług wy ro ku SN 
z dnia 7 kwiet nia 1999r., I PKN 644/98 wy stą pie nie pra 
cow ni ka do są du z po wódz twem o uchy le nie bez praw 
nie na ło żo nej ka ry po rząd ko wej mo że na stą pić tyl ko 
po wy czer pa niu po stę po wa nia we wnątrz za kła do we go, 
tj. po wnie sie niu w ter mi nie sprze ci wu do pra co daw cy.

Aż 58 zie lo nych pra cow ni po -
wsta nie w pla ców kach oświa to -
wych na te re nie wo je wódz twa 
ślą skie go dzię ki do ta cji Wo je -
wódz kie go Fun du szu Ochro ny 
Śro do wi ska i Go spo dar ki 
Wod nej w Ka to wi cach. To 
efekt roz strzy gnię te go kon kur -
su „Zie lo na Pra cow nia 2020”. 
Ta ka pra cow nia po wsta nie tak -
że w Szko le Pod sta wo wej nr 33 
w So snow cu pod ha słem „Bez 
smo gu, bez dy mu to so sno wiec -
ki azy mut”, z pro jek tem do fi -
nan so wa nym w wy so ko ści  
30 tys. zł.  Na kon kurs na de sła -

no 104 zgło sze nia, spo śród 
któ rych wy ło nio no 58 naj lep -
szych. Łącz na su ma do fi nan so -

wa nia na bu do wę wszyst kich 
pra cow ni wy no si po nad 1,7 
mln zł. ST  

Zielona pracownia powstanie w SP nr 33. 
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Zielona pracownia bez smogu i dymu 



1 lipca ruszyła długo wyczekiwana 
budowa 700metrowego odcinka 
Bulwaru Czarnej Przemszy od ulicy  
1 Maja do ulicy Przyjaciół Żołnierza. 
  
Pier wot nie in we sty cja mia ła być zre ali zo -
wa na do koń ca ma ja, jed nak na eta pie 
przy go to wa nia pro jek tu po ja wił się pro -

blem zwią za ny z prze bu do wą ka bla na le -
żą ce go do spół ki Tau ron Dys try bu cja. 
W trak cie pro jek to wa nia, któ re le ża ło 
po stro nie wy ko naw cy, mu siał on do ko -
nać uzgod nień bran żo wych z ge sto ra mi 
sie ci. Tau ron wy dał obo wią zek prze bu do -
wy ka bla śred nie go na pię cia. Cho dzi 
o ka bel, któ ry za si la dwie czę ści mia sta 

i uło żo ny jest wzdłuż bul wa ru. – Dłu go 
ne go cjo wa li śmy, szu ka jąc naj lep sze go 
roz wią za nia dla wszyst kich stron. Mam 
na dzie ję, że te raz pra ce bę dą już prze bie -
ga ły spraw nie – wy ja śnia Je re miasz Świe -
rzaw ski, za stęp ca pre zy den ta mia sta. 
Na ca łym od cin ku dro ga ro we ro wa 
i chod nik bę dą od se pa ro wa ne od sie bie 
zie le nią, a w miej scach, gdzie od stęp bę -
dzie więk szy, za mon to wa ne zo sta ną ław -
ki. Ze wzglę du na wy tycz ne Wo je wódz -
kie go Kon ser wa to ra Za byt ków na kil ku -
dzie się cio me tro wym od cin ku w po bli żu 
pa ła cu Scho ena przy ul. 1 Ma ja dro ga ro -
we ro wa bę dzie wy ko na na z na wierzch ni 
mi ne ral no -ży wicz nej. Na po zo sta łym od -
cin ku bę dzie wy ko na na z czer wo ne go as -
fal tu. Z ko lei chod nik na ca łej dłu go ści 
bę dzie z na wierzch ni mi ne ral nej. – Mniej 
wię cej w po ło wie bulwaru za mie ni my 
stro na mi dro gę ro we ro wą z chod ni kiem, 
tak by ka bel prze bie gał pod chod ni kiem, 
któ ry w ra zie awa rii ła twiej ro ze brać – tłu -
ma czy za stęp ca pre zy den ta. Fir ma Dro -
go max z Tar now skich Gór, któ ra za pra -
ce otrzy ma 1,2 mln zł, wy ko na za da nie 
do koń ca wrze śnia. KP 

Zdrowielipiec 2020 nr 8 kurier miejski 7

reklama

reklama

Poród z uśmiechem 
na ustach 
 
 
PIOTR SOJA, lekarz anestezjolog, kierownik Oddziału 
Anestezjologii Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o. o., 
wyjaśnia, na czym polegają i jak przebiegają procedury 
dotyczące znieczulenia w trakcie porodu i przekonuje, że 
poród… nie musi boleć 

 
Ta pro po zy cja, to mo że być coś wię cej, niż „ro dzić po ludz ku”. To że -
la zny te mat roz mów wie lu Po lek, pra gną cych po czuć ra dość z po wi -
cia dziec ka i ma cie rzyń stwa. 
Już na wstęp nym eta pie cią ży, w tzw. pierw szym try me strze cią ży, 
po ja wia się wie le py tań oraz istot nych wąt pli wo ści co do prze bie gu 
po ro du. 

Pra gnie nie uro dze nia zdro we go po tom stwa, bez kom pli ka cji i po -
wi kłań wią że się z za pew nie niem: fa cho wej i ser decz nej opie ki per so -
ne lu me dycz ne go (po łoż nej, le ka rza po łoż ni ka, ane ste zjo lo ga i nie -
zbęd ne go per so ne lu po moc ni cze go), wła ści we go wy po sa że nia sal po -
ro do wych oraz umie jęt no ści bez piecz ne go wy ko na nia wszyst kich nie -
zbęd nych dla ro dzą cych czyn no ści, czy li tzw. pro ce dur me dycz nych. 
 
Istot ne jest za pew nie nie in tym no ści oraz po sza no wa nia god no ści 
ro dzą cej: 
• moż li wość „po ro du ro dzin ne go” (w oto cze niu ro dzi ny i bli skich), 
• po ród w po je dyn czej sa li po ro do wej, 
• moż li wość nie skrę po wa ne go ko rzy sta nia z sa ni ta ria tów, 
• dys kret ny nad zór per so ne lu me dycz ne go z wy ko ny wa niem mo ni -

to ro wa nia czyn no ści ży cio wych pło du oraz ro dzą cej, 
• moż li wość sko rzy sta nia ze znie czu le nia po ro du, 
• za pew nie nie peł ne go bez pie czeń stwa epi de micz ne go ro dzą cej 

oraz dziec ka. 
 
Pro ce du ra, czy li za kres czyn no ści obej mu ją cych znie czu le nie po ro -
du, za war te zo sta ły w Stan dar dach Opie ki Oko ło po ro do wej opi sa -

nych w roz po rzą dze niu Mi ni stra Zdro wia z dn. 16.08.2018 r. (Dz. 
U. 2018 poz. 1756).  

Istot nym jest, że do pusz cza się obec nie znie czu le nie, za rów no 
pierw sze go, jak i dru gie go okre su po ro du, co sta no wi istot ną i waż -
ną z punk tu wi dze nia ro dzą cej zmia nę. Ozna cza to, że znie czu le nie 
mo że obej mo wać okres od po ja wie nia się bó li po ro do wych, aż 
do przyj ścia dziec ka na świat. W prak ty ce me dycz nej wy ko na nie 
znie czu le nia po ro du wy ma ga pi sem nej zgo dy po łoż ni cy (ro dzą cej 
cię żar nej) na wy ko na nie te goż znie czu le nia po za po zna niu się z tek -
stem opi su pro ce du ry znie czu le nia po ro du, wy peł nie nia i pod pi sa -
nia an kie ty me dycz nej nie zbęd nej do pra wi dło we go za kwa li fi ko -
wa nia do znie czu le nia. Ko rzyst nie jest wy peł nić po wyż szy do ku -
ment (do stęp ny na stro nach in ter ne to wych szpi ta la) na 2-4 ty go -
dnie przed pla no wa nym ter mi nem po ro du. W za le ce niach WHO, 
czy li Świa to wej Or ga ni za cji Zdro wia, wska zu je się na znie czu le nie 
ze wną trzo po no we ja ko naj bez piecz niej sze dla dziec ka i ro dzą cej 
ko bie ty.  

Pro po nu je my więc ko rzy sta nie z kon sul ta cji le ka rza ane ste zjo lo -
ga, któ ry na pod sta wie wy peł nio nej an kie ty i bez po śred niej roz mo -
wy z cię żar ną po mo że pod jąć wła ści wą de cy zję oraz przed sta wi 
prak tycz ne aspek ty pro po no wa ne go znie czu le nia. 

Ist nie je też moż li wość bez płat ne go sko rzy sta nia w tu tej szym 
ośrod ku ze „szko ły ro dze nia”, co zna ko mi cie po zwa la przy go to wać 
cię żar ną do po ro du i ro li przy szłej ma my. Do tych cza so we do świad -
cze nia mó wią jed no znacz nie, że pa nie ro dzą ce w znie czu le niu (ze -
wną trzo po no wym) są tak za do wo lo ne z po ro du i znie czu le nia, że na -
stęp ny po ród chcia ły by pro wa dzić w ana lo gicz ny spo sób. Wy sta wia 
to wy so ką no tę per so ne lo wi pro wa dzą ce mu po ród oraz wy ko nu ją -
ce mu znie czu le nie, a tak że  za chę ca in ne pa nie do ko rzy sta nia z tej 
for my po ro du. 

W swo jej po nad 20-let niej prak ty ce le ka rza ane ste zjo lo ga mia łem 
moż li wość set ki ra zy do świad czyć uczest nic twa w ra do snych i do -
nio słych dla każ dej ko bie ty w chwi lach na ro dzin po tom stwa i otrzy -
my wać po dzię ko wa nia za istot ną ulgę i po moc w po ro dzie. Po ród 
na praw dę nie mu si bo leć. 

Po ród to chwi la naj więk szej ra do ści i sa tys fak cji dla każ dej ko bie -
ty. Ból nie zni we czy tej chwi li. Znie czu le nie po zwo li za cho wać w pa -
mię ci po ród ja ko chwi le szczę ścia i du my, stąd mo ja pro po zy cja: „Po -
ród z uśmie chem na ustach”.

CO WARTO WIEDZIEĆ
Otwar te zo sta ły pły wal nie let nie przy uli cach 3 Ma ja 41 oraz 
Woj ska Pol skie go 181. Na obiek tach obo wią zu ją no we za sa dy. 

 Obiek ty otwar te bę dą w dwóch tu rach, a za ku pio ny bi let 
wstę pu upo waż nia do wej ścia tyl ko na jed ną tu rę. Od po nie -
dział ku do czwart ku: I tu ra od godz. 9.00 do 13.30, II tu ra 
od godz. 14.30 do 19.00. Od piąt ku do nie dzie li: I tu ra 
od godz. 9.00 do 14.00, II tu ra od godz. 15.00 do 20.00.  

Jed no ra zo wo na ką pie li sku Sie lec mo że prze by wać 1000 osób, 
na kąpielisku Niw ka 500 osób. Bi let nor mal ny kosz tu je 6 zł, a bi -
let ulgo wy 3 zł.  

Po nad to obo wią zu ją: de zyn fek cja rąk po wej ściu na te ren obiek -
tu, osło na no sa i ust (z wy łą cze niem ko rzy sta nia z ba se nu oraz stre -
fy na try sków), za cho wa nie 2-me tro we go dy stan su, wy peł nie nie 
oświad cze nia o sta nie zdro wia. Za le ca się przyj ście na ką pie li sko 
z wy peł nio nym oświad cze niem i wy ra że nie zgo dy na do ko na nie 
przez pra cow ni ka ob słu gi obiek tu po mia ru tem pe ra tu ry. KP

Zapraszamy na letnie kąpieliska

Ruszyła budowa kolejnego odcinka 
Bulwaru Czarnej Przemszy 

Nowy odcinek bulwaru powstanie do końca września.
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Pokolorowali sosnowieckie parki!
Z okazji Dnia Dziecka, w tym roku, nieco w innej formule, dzieciaki otrzymały w swoje władanie… sosnowieckie parki. Od 30 maja do 5 czerwca Urząd Miejski oddał w ręce 
dzieciaków alejki parkowe, na których rysowały swoje marzenia. Komisja konkursowa, wybierając zwycięskie rysunki, miała nie lada wyzwanie, ponieważ wszystkie 
prace były wyjątkowe. Urząd Miejski w Sosnowcu postanowił nagrodzić wszystkie dzieci biorące udział w konkursie i dla wszystkich przygotował upominki. Autorzy 
najciekawszych prac odebrali hulajnogi.

Hania, 5 lat. I miejsce w kat. do 6 lat. Władysław, 6 lat. III miejsce w kat. do 6 lat.

Gabriela, 13 lat. II miejsce w kat. 11 – 14 lat. Karina, 8 lat. I miejsce w kat. 7 – 10 lat. 

Prezydent Arkadiusz Chęciński autorom najpiękniejszym prac wręczył hulajnogi. Nikola, 13 lat. I miejsce w kat. 11 – 14 lat. 
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Krzysz tof Po lacz kie wicz 
 
Ki bi ce pił kar scy dzie lą się na kil ka grup. Są 
„ul tra si”, „pik ni ki”. Ci bar dziej ży wio ło wo re -
agu ją cy na wy da rze nia na bo isku, ale też ko -
ne se rzy, któ rzy prze ana li zu ją z zim ną krwią 
każ de za gra nie tak tycz ne. Są też ki bi ce wy jąt -
ko wi, któ rzy mi mo prze ciw no ści lo su po ko -
nu ją ba rie ry i prze szko dy, aby do stać się 
na sta dion, na któ rym swo je me cze roz gry wa 
uko cha na dru ży na. W So snow cu ta cy ki bi ce 
Za głę bia mo gą li czyć na wspar cie. Wszyst ko 
dzię ki Sto wa rzy sze niu Ki bi ców Nie peł no -
spraw nych SKN ZS 1906, któ re po wsta ło 
pod ko niec 2018 ro ku. Ini cja to rem po wsta nia 
sto wa rzy sze nia był Grze gorz Żmu da, ki bic 
Za głę bia, któ ry w wy pad ku w ko pal ni stra cił 
część sto py. Dziś jest pre ze sem Sto wa rzy sze -
nia Ki bi ców Nie peł no spraw nych Za głę bia 
So sno wiec. – Od po cząt ku przy świe ca ła mi 
idea, aby ak ty wi zo wać oso by nie peł no spraw -
ne, po móc im w do sta niu się na mecz, za ła -
twić od po wied nie miej sce par kin go we dla 
oso by na wóz ku in wa lidz kim. Wie le ta kich 
osób by ło za mknię tych w do mach, bez na -
dziei na to, że mo gą stać się peł no praw ny mi 
ki bi ca mi – tłu ma czy Grze gorz Żmu da. 
– Wie dzia łem, że ta kie sto wa rzy sze nia funk -
cjo nu ją w in nych mia stach. Oso bi ście o po -
moc zwró ci łem się do Paw ła Pa ru sa z Wro -
cła wia, któ ry po mógł mi opra co wać sta tut 
sto wa rzy sze nia, po moc zy ska łem tak że 
z War sza wy od Bar to sza Paw li siń skie go 
z KKN Le gia. Bo w tym śro do wi sku ki bi ców 
nie ma żad nych spo rów, li czy się wza jem ny 
sza cu nek. Wyj ście na mecz, wy jazd do in ne -
go mia sta to dla nie peł no spraw nych po wiem 
nor mal no ści. W gru pie za wsze raź niej, stąd 
po wstał po mysł po wo ła nia ta kie go sto wa rzy -
sze nia w So snow cu. Wie le osób chcia ło by 

pójść na mecz, ale od pusz cza ły, nie chcia ły się 
o nic pro sić. Dzię ki for ma li za cji sto wa rzy sze -
nia wie le spraw, któ re wy da wa ły się nie moż -
li we do za ła twie nia, uda je się na co dzień re -
ali zo wać – pod kre śla Żmu da. 

Jak do da je, współ pra ca z klu bem Za głę bie 
So sno wiec od po cząt ku po wo ła nia do ży cia 
sto wa rzy sze nia ki bi ców nie peł no spraw nych 
ukła da się wzo ro wo. – Klub bar dzo nam po -
ma ga. Otrzy mu je my dar mo we bi le ty, ma my 
miej sca par kin go we. Wspie ra nas tak że pre zy -
dent So snow ca, Ar ka diusz Chę ciń ski, któ ry 
za po wie dział, że po wy bu do wa niu no we go 
sta dio nu znaj dzie się dla nas miej sce na sie dzi -
bę z praw dzi we go zda rze nia. Obec nie fi nan -

su je my się ze skła dek wła snych, otrzy mu je my 
tak że da ro wi zny, m.in. od gór ni czej „So li dar -
no ści” czy też so sno wiec kich rad nych. Bę dzie -
my się tak że ubie gać o do fi nan so wa nie w ra -
mach gran tów z Urzę du Mia sta. Na szym ma -
rze niem jest wy po sa że nie na szych człon ków 
w stro je z em ble ma ta mi sto wa rzy sze nia. 
W przy szłym ro ku wy stą pi my o sta tus or ga ni -
za cji po żyt ku pu blicz ne go. Mi mo, że nie je ste -
śmy bo ga ci po tra fi my się też dzie lić. Ostat nio 
wspar li śmy cha ry ta tyw ną ak cję Za głę bie kon -
tra COVID 19, któ re go ce lem by ła zbiór ka 
pie nię dzy dla służ by zdro wia. Trze ba być so -
li dar nym. Nam po ma ga ją to i my chce my po -
ma gać – mó wi Grze gorz Żmu da. 

Pre zes sto wa rzy sze nia przy zna je, że pró bu je 
na kła niać oso by nie peł no spraw ne do przy stą -
pie nia do sto wa rzy sze nia bez po śred nio na uli -
cy. – Gdy wi dzę oso bę, któ ra ma na so bie bar -
wy klu bu, spra wa jest ła twiej sza. Opo wia dam 
wów czas o tym, jak funk cjo nu je my, o tym, że 
w gru pie mo że my wię cej, że nikt nie bę dzie 
sam. Nie raz wi dzia łem wzru sze nie na twa -
rzach tych osób. Każ dy z nas to prze cho dził, 
każ dy z nas wie, jak trud no być na bocz ni cy. 
Ra dość tych osób, któ ra ma lu je się po tem pod -
czas me czów, jest nie do opi sa nia. Na po cząt -
ku na sza obec ność bu dzi ła zdzi wie nie wśród 
ki bi ców. Lu dziom nie mie ści ło się w gło wach, 
że eki pa na wóz kach, z bal ko ni ka mi, o ku lach 
wy bra ła się na mecz – do da je Żmu da. 

– Te raz za sko cze nie jest co raz mniej sze, 
a war to wspo mnieć, że wspie ra my nie tyl ko 
pił ka rzy, ale tak że ho ke istów, pił ka rzy ręcz -
nych czy ko szy kar ki, or ga ni zu je my tak że wy -
jaz dy np. do Dą bro wy Gór ni czej na me cze 
ko szy ków ki, a tak że na spo tka nia re pre zen ta -
cji. Tu taj z po mo cą przy cho dzi tak że PZPN 
– do rzu ca To masz Za jąc, wi ce prze wod ni czą -
cy SKN ZS 1906.  

War to do dać, że sto wa rzy sze nia ki bi ców 
nie peł no spraw nych ma ją tak że swo je go ho no -
ro we go pre ze sa. Jest nim Ma rek Bę ben, le -
gen da so sno wiec kie go klu bu, by ły bram karz, 
któ ry przez la ta strzegł bram ki Za głę bia. 
W re gio nie do sko na le zna ny tak że z gry 
w Gór ni ku Za brze i Od rze Wo dzi sław. Mi -
mo że for mą za dzi wiał jesz cze gru bo po czter -
dzie st ce, to je go cho ro ba tak że nie omi nę ła. 
Za krze pi ca, któ rej się na ba wił, spra wi ła, że 
ko niecz na by ła am pu ta cja pra wej no gi. Mi mo 
to Bę ben na dal zo stał przy pił ce. Dziś pro wa -
dzi w świę to krzy skiej okrę gów ce Ze nit 
Chmiel nik. Na wóz ku in wa lidz kim nie jeź dzi 
dzię ki sta łej pro te zie. 

Niepełnosprawni nie znaczy niepełnoprawni
W Sosnowcu o niepełnosprawnych kibiców troszczy się Stowarzyszenie Kibiców Niepełnosprawnych SKN ZS 1906. 

Stowarzyszenie Kibiców Niepełnosprawnych SKN ZS 1906 rośnie w siłę. Na zdjęciu w górnym rzędzie czwarty 
z prawej Grzegorz Żmuda, prezes stowarzyszenia.

Trzeci finał z rzędu i trzecia porażka. Mimo 
ambitnej postawy piłkarki z Sosnowca nie 
zdobyły Pucharu Polski. W finale rozgrywek 
rozegranym na stadionie Polonii Warszawa 
górą Górnik Łęczna, który tym samym 
w sezonie 2019/2020 sięgnął po podwójną 
koronę i do tytułu mistrza kraju dorzucił 
Puchar Polski. 
 
Klu czo wa dla lo sów me czu oka za ła się 72. mi -
nu ta gry. Wów czas to na in dy wi du al ną ak cję 
zde cy do wa ła się Do mi ni ka Gra bow ska, któ ra 
ka pi tal ny, kil ku dzie się cio me tro wy rajd zwień -
czy ła bram ką na wa gę Pu cha ru Pol ski. 
W pierw szej po ło wie gra by ła wy rów na na, ale 
lep sze oka zje bram ko we stwo rzy ły so bie so sno -
wi czan ki. Pa tri cia Fi sche ro va i We ro ni ka Za -
wi stow ska pró bo wa ły za sko czyć bram kar kę 
Gór ni ka strza ła mi z dy stan su. Po ude rze niu tej 
dru giej pił ka za trzy ma ła się na bocz nej siat ce. 
Czar ne mo gły od moc ne go ude rze nia za cząć 
dru gą od sło nę. Znów w ro li głów nej wy stą pi ła 
Za wi stow ska, ale po now nie za bra kło wy koń -
cze nia pod bram ką ze spo łu z Łęcz nej. Po go -
dzi nie gry do gło su do szły mi strzy nie Pol skie. 

Bli sko szczę ścia by ła Pa tri cia Hmi ro va, aż 
w koń cu w ro li głów nej wy stą pi ła Gra bow ska, 
któ ra wy pro wa dzi ła swo ją dru ży nę na pro wa -
dze nie. Gol uskrzy dlił ze spół Pio tra Ma zur kie -
wi cza. Łęcz na mia ła ko lej ne oka zje do zdo by -
cia go la, ale na po ste run ku by ła An na Szy mań -

ska, dla któ rej był to 16. fi nał Pu cha ru Pol ski! 
Czar ne am bit nie wal czy ły do koń ca o od wró -
ce nie lo sów po je dyn ku, ale nie by ły w sta nie do -
pro wa dzić do wy rów na nia i po raz trze ci z rzę -
du mu szą prze łknąć go rycz po raż ki w fi na le PP. 
Na osło dę po zo sta je fakt, że klub z So snow ca 

dzię ki grze w fi na le tych roz gry wek wzbo ga ci 
się o 100 tys. zł. Gór nik Łęcz na za in ka so wał 
z ko lei 400 tys. zł. – Wy rów na ny mecz, oba ze -
spo ły mia ły swo je szan se. To był ta ki mecz 
do zdo by cia pierw szej bram ki. Gór nik tra fił 
i do wiózł ko rzyst ny wy nik do koń ca – sko men -
to wał fi nał roz gry wek Zbi gniew Bo niek, pre -
zes PZPN. 
– Za bra kło nam tej sku tecz no ści. Wie dzie li śmy 
bo wiem, że je śli Gór nik stwo rzy so bie jed ną sy -
tu ację, to ją wy ko rzy sta, a my mu si my stwo -
rzyć 2-3, że by wy ko rzy stać jed ną. Dla te go mu -
si my da lej cięż ko pra co wać i mo że w przy szło ści 
bę dzie le piej. Czas po ka że – sko men to wał tre ner 
so sno wi cza nek, Se ba stian Stem plew ski. KP

Nie zabrakło ambicji i woli walki, ale skuteczności 

Piłkarki z Sosnowca przegrały walkę o Puchar Polski. 
CZARNI SOSNOWIEC  

- GÓRNIK ŁĘCZNA 0:1 (0:0) 
0:1 - GRABOWSKA 72.

Czarni: Szymańska - Horváthová, Grad, 
Fischerová, Wiankowska - Zawistowska, 
Kuciewicz, Daleszczyk, Hałatek (77. Wycisk), 
Zawiślak - Jaszek. 
Trener: Sebastian Stemplewski
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DOROTKA – część pierwsza
Dorotka zwana także Górą Świętej Doroty, Zagłębiowskim Olimpem, Wzgórzem Przemienienia Pańskiego, Grodem, a nawet tajemniczo brzmiącą Amoeną znajduje się 
w będzińskiej dzielnicy Grodziec. Jest najwyższą górą w okolicy – wznosi się na wysokość ok. 382 m n. p. m. Jako jeden z symboli naszego regionu należy do najbardziej 
charakterystycznych elementów krajobrazu kulturowego, nie tylko Zagłębia Dąbrowskiego, ale również wschodnich rubieży Górnego Śląska. 

Już w za mierz chłych cza sach kul tu ry łu życ kiej 
na szczy cie wznie sie nia znaj do wał się gród, co 
sta wia na szą Do rot kę po śród naj cen niej szych za -
byt ków ar che olo gicz nych pra dzie jo we go osad -
nic twa. Trud no spre cy zo wać ra my cza so we 
funk cjo no wa nia owe go gro du, ale moż -
na w przy bli że niu przy jąć okres 900 – 550 lat p. 
n. e. Ba da nia ar che olo gicz ne by ły pro wa dzo ne 
tu taj w la tach pięć dzie sią tych i sześć dzie sią -
tych XX wie ku oraz w ro ku 2001. W ich wy ni ku 
od kry to m.in. przed mio ty wy ko na ne z brą zu, ko -
ści, ro gu, krze mie nia oraz bar dzo licz ne frag -
men ty ce ra mi ki. Wie le ar te fak tów jest zwią za -
nych z póź ną epo ką brą zu i wcze sną epo ką że la -
za. Pod czas ba dań na tra fio no tak że na śla dy 
osad nic twa z epo ki neo li tu oraz śre dnio wie cza. 
Zi den ty fi ko wa no rów nież po zo sta ło ści ziem -
nych wa łów obron nych – są zlo ka li zo wa ne wo -
kół pła skie go wierz choł ka wznie sie nia. Nie co ni -

żej za cho wa ły się tak że re lik ty dru gie go pier ście -
nia ob wa ło wań. Jak do tąd nie zo sta ły one jed nak 
zba da ne.  

Ba da nia ar che olo gicz ne w pew nym za kre sie 
po kry wa ją się z tre ścią lu do wych prze ka zów, we -
dług któ rych na Do rot ce w cza sach przed chrze -
ści jań skich miał znaj do wać się po tęż ny gród, 
a w nim kon ty na (świą ty nia), w któ rej prze by wał 
sę dzi wy mę drzec – ka płan oto czo ny bia ły mi ka -
płan ka mi. Daw no, bar dzo daw no te mu po gań -
ski gród znik nął, a w je go miej scu w 1637 ro ku 
sta nął ko ściół p. w. św. Do ro ty, (o któ rym opo -
wiem w na stęp nym ar ty ku le). Z cza sem Do rot -
ka sta ła się ce lem piel grzy mek, a nie co póź niej 
tak że miej scem ma ni fe sta cji pa trio tycz nych. 
Przy by wa no tu taj tak że po to, aby od po cząć 
– urzą dza no pik ni ki, pa lo no so bót ko we ogni ska, 
bie sia do wa no, a w cza sach PRL na pół noc nym 
sto ku dzia łał na wet wy ciąg nar ciar ski. Na dal tu -

tej sze oko li ce ob fi tu ją w miej sca nie zwy kle uro -
kli we, po sia da ją ce cen ne wa lo ry przy rod ni cze 
i hi sto rycz ne. Naj waż niej sze z nich to: Ob szar 
Chro nio ne go Kra jo bra zu „Las Gro dziec ki”, Gó -
ra Par ci na (351 m n. p. m.) Gó ra Ki jo wa (345 m 
n. p. m.), ko ściół św. Do ro ty, ko ściół św. Ka ta -
rzy ny, pa łac Cie cha now skich (wraz z par kiem), 
wil la So lvay, park „Roz ków ka”, ka plicz ka ze źró -
deł kiem oraz praw dzi wa in du strial na per ła – do -
ży wa ją ca swych dni, zbu do wa na w 1857 ro ku 
(ja ko pią ta na świe cie!) ce men tow nia „Gro dziec”.  

Do rot ka jest wspa nia łym punk tem wi do ko -
wym, z któ re go mo że my po dzi wiać spo rą część 
ślą sko –za głę biow skie go po gra ni cza. Prze bie ga ją 
tę dy trzy szla ki tu ry stycz ne: Hu sa rii Pol skiej, 
Dwu dzie sto pię cio le cia PTTK oraz słyn na Dro -
ga Świę te go Ja ku ba – Via Re gia – czy li trans eu -
ro pej ski szlak piel grzym ko wy do San tia go de 
Com po ste la w Hisz pa nii. Do San tia go jest nie -

co po nad 3000 km, więc tych z Pań stwa, któ rzy 
nie ma ją na ra zie w pla nie aż tak dłu gich wę dró -
wek, za chę cam do wy bra nia się na Do rot kę za -
głę biow skim od cin kiem Szla ku św. Ja ku ba, któ ry 
prze bie ga rów nież przez So sno wiec. Na Do rot -
kę moż na do je chać rów nież au to bu sa mi li nii: 24, 
43, 67, 88, 99, 104, 125, 133, 721, 722. Naj le piej 
wy siąść na przy stan ku Gro dziec Ko ściół. Tu ry -
stom zmo to ry zo wa nym po le cam roz po czę cie 
zwie dza nia od par kin gu znaj du ją ce go się na koń -
cu uli cy Fry de ry ka Cho pi na.  

Go rą co na ma wiam Pań stwa do po bu szo wa nia 
po śród wspa nia ło ści tej cu dow nej „Do rot ko wej” 
en kla wy. Ży czę uda nych wa ka cji, do brej po go dy 
du cha oraz wie lu przy gód pod czas od kry wa nia 
na szej ma łej za głę biow skiej oj czy zny.  

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

Szczyt Dorotki przykrywa czapa lasu liściastego. Wokół królują pola uprawne okraszone czyżniami oraz pozostałościami muraw kserotermicznych. W powietrzu 
rozbrzmiewa śpiew ptaków, które mają tutaj swoje siedziby.  

Na wschodnim stoku Dorotki od niepamiętnych czasów 
bije źródełko. Według tradycji jego woda ma właściwości 
lecznicze, szczególnie w odniesieniu do chorób oczu. 
Ponad źródłem wznosi się kapliczka.

Las pokrył szczyt Dorotki dopiero po II wojnie światowej – wcześniej wierzchołek pozbawiony był zadrzewień. Ponoć w 1805 roku pruscy inżynierowie wojskowi dostrzegli strategiczne walory wzniesienia i przeprowadzili 
rozpoznanie terenu pod kątem budowy fortyfikacji. Było to w czasach tzw. Nowego Śląska. Objęcie Zagłębia zaborem rosyjskim sprawiło, że z Dorotki nie uczyniono jednak warownej twierdzy. Nieco bardziej skuteczni 
w działaniu okazali się żołnierze austriackiej CK Armii, którzy podczas I wojny światowej wznieśli na Dorotce prowizoryczne umocnienia, po których zachowały się nikłe ślady. Na zdjęciu udostępnionym przez portal: 
www.wikizaglebie.pl, widzimy Dorotkę od strony południowej. 
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Zachwycająca i wybitna
W tym roku wielka diwa operowa, urodzona w Małogoszczy, ale całe życie mieszkająca w Sosnowcu, Natalia Stokowacka, obchodziłaby setne urodziny. Zagłębiowska 
Mediateka i Opera Śląska w Bytomiu zapraszają więc serdecznie na wystawę poświęconą artystce, na której zobaczyć będzie można unikalne zdjęcia ze spektakli operowych 
Stokowackiej, programy teatralne, a nawet stroje diwy. Z tej okazji na łamach „KM” przypominamy sylwetkę diwy związanej ze stolicą Zagłębia Dąbrowskiego. 

Na ta lia Sto ko wac ka uro dzi ła się 1 
stycz nia 1920 r. w Ma ło gosz czy ko ło 
Ję drze jo wa, ale wkrót ce ra zem z ro -
dzi ca mi za miesz ka ła w So snow cu, 
z któ rym zwią za na by ła do śmier ci. 
Uczy ła się w Gim na zjum im. Emi lii 
Pla ter i Szko le Mu zycz nej im. Sta ni -
sła wa Mo niusz ki, w kla sie śpie wu re -
no mo wa nej pro fe sor ki Ewy Hor ba -
cze skiej. Za de biu to wa ła re ci ta lem ra -
dio wym w 1938 ro ku, pre zen tu jąc 
pie śni pol skie. Po woj nie uzu peł nia ła 
wy kształ ce nie mu zycz ne u Ser giu sza 
Nad gry zow skie go. Za an ga żo wa ła się 
do Ślą skie go Te atru Mu zycz ne go 
w Ka to wi cach, w któ rym wy stą pi ła 
w „Hal ce” Sta ni sła wa Mo niusz ki. 
W 1946 ro ku otrzy ma ła an gaż 
do Ope ry Ślą skiej w By to miu, z któ rą 
zwią za ła się na dłu gie la ta. Za de biu -
to wa ła ro lą Mu set ty w „Cy ga ne rii” 
Gia co mo Puc ci ne go. 

Wiel ka gwiaz da sce ny ope ro wej, na -
zy wa na by ła przez kry ty ków ślą ską Cal -
las. Wraz z Kry sty ną Szcze pań ską, 
Bog da nem Pa proc kim, An drze jem 
Hiol skim i An to nim Ma ja kiem two -
rzy ła tzw. wiel ką piąt kę sce ny by tom -
skiej. Wy stą pi ła w 27 pre mie rach Ope -
ry Ślą skiej i w 36 par tiach wo kal nych.  

Bu dzi ła za chwyt re cen zen tów, kry -
ty cy nie mo gli się jej na chwa lić: „Pięk -
ny, szcze gól nie w gó rze so pran i eks -
pre sję dra ma tycz ną ujaw ni ła Sto ko -
wac ka w par tii Mi mi” (Dzien nik Pol -
ski, rok 1950, „Cy ga ne ria” Puc ci nie -
go); Z ko biet wy róż nić na le ży Na ta lię 

Sto ko wac ką (Ca ton), mło dą śpie -
wacz kę o prze ślicz nym gło sie i do -
brych wa run kach sce nicz nych (Kul tu -

ra, „Ca sa no va” Ró życ kie go w Pań -
stwo wej Ope rze Ślą skiej w By to miu); 
Bo ga ta ska la ko lo ra tu ry czy ni ze Sto -

ko wac kiej (Adi na) jed ną z naj wy bit -
niej szych przed sta wi cie lek te go ro dza -
ju śpie wu wśród pol skich śpie wa czek 
ope ro wych. Do sko na ła umie jęt ność 
pro wa dze nia kan ty le ny i kul tu ral ne 
fra zo wa nie za słu gu ją na uzna nie (wy -
stęp Ope ry Ślą skiej w Ło dzi, rok 1951 
„Na pój mi ło sny Do ni zet tie go”).  

Sto ko wac ka za gra ła po nad trzy -
dzie ści ról ope ro wych, mię dzy in ny mi 
w swo jej uko cha nej „Ma da me But ter -
fly”, a tak że w „Tra via cie”, „Cy ru li ku 
se wil l skim” czy „Mar cie”. Gra ła ro le 
roz ma ite, ale naj lep sza by ła w po sta -
ciach he ro in, kró lo wych, tra gicz nych 
ko cha nek, na co po zwa lał nie tyl ko 
zna ko mi ty kil ku ok ta wo wy głos (so -
pran) czy ta lent ak tor ski, ale i po są go -
wa uro da. 

Wy stę po wa ła go ścin nie w pol -
skich te atrach ope ro wych, a tak że 
w ów cze snej Cze cho sło wa cji, 
ZSRR, NRD, Ru mu nii, Buł ga rii, 
In diach i Egip cie. W la tach 1959 
– 1965 za trud nio na by ła w Te atrze 
Wiel kim w War sza wie, lecz na wet 
wte dy nie roz sta ła się z Ope rą Ślą -
ską. 10 grud nia 1978 ro ku wy stą pi ła 
tam po raz ostat ni, kreu jąc ro lę ty tu -
ło wą w „Ma da me But ter fly”. W su -
mie wy stą pi ła w po nad 1500 spek ta -
klach na sce nach pol skich i za gra -
nicz nych. Wraz z mę żem, zna nym 
dzien ni ka rzem Ro ma nem Pasz kow -
skim, wol ny czas spę dza ła na kor tach 
te ni so wych – by ła mi strzy nią w swo -
jej gru pie wie ko wej. Zmar ła 23 mar -
ca 1997 ro ku. 
 
Oprac. Krzysztof Polaczkiewicz 

Instytut Pamięci Narodowej zainaugurował 
obchody 40. rocznicy powstania „Solidarności” 
1 lipca. Z tej okazji przygotował wystawę „TU 
rodziła się Solidarność”, która będzie pokazana 
równocześnie w 17 miejscowościach rozsianych 
po całej Polsce, w tym m.in. w Dąbrowie 
Górniczej. 

Od dział In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej 
w Ka to wi cach opra co wał re gio nal ną część wy -
sta wy – przed sta wia ją cą wy da rze nia two rze nia 
się no wych nie za leż nych związ ków za wo do -
wych na te re nach znaj du ją cych się w dzi siej -
szych gra ni cach ad mi ni stra cyj nych wo je wódz -
twa ślą skie go – oraz czte ry wy sta wy lo kal ne po -
świę co ne: Tar now skim Gó rom, Biel sku -Bia -
łej, Dą bro wie Gór ni czej i Ja strzę biu -Zdro ju. 

W wo je wódz twie ślą skim uro czy ste otwar cie 
wy sta wy od by ło się 1 lip ca na Ryn ku w Tar -
now skich Gó rach. W dniach 30 lip ca – 11 
sierp nia eks po zy cję bę dzie moż na zo ba czyć 
w Dą bro wie Gór ni czej przed Pa ła cem Kul tu ry 
Za głę bia. Pierw sza w re gio nie – 21 sierp -
nia 1980 r. – pod ję ła strajk so li dar no ścio wy 

z Wy brze żem tar no gór ska Fa bry ka Zme cha ni -
zo wa nych Obu dów Ścia no wych „Fa zos”. Za ło -
ga przed się bior stwa od kil ku mie się cy zwra ca ła 
się do kie row nic twa z pro ble ma mi pła co wy mi 
i so cjal ny mi. Nie speł nie nie po stu la tów do pro -
wa dzi ło do prze rwy w pra cy, któ ra prze ro dzi ła 
się w re gu lar ny strajk. Po stu la ty straj ku ją cych 
od no si ły się do spraw pra cow ni czych i ogól no -
spo łecz nych. 22 sierp nia za ło ga „Fa zo su” wró -
ci ła do pra cy. Dy rek cja za kła du za war ła 3 wrze -
śnia po ro zu mie nie z przed sta wi cie la mi two rzą -
cych się nie za leż nych związ ków za wo do wych. 

Strajk w „Fa zo sie” moż na uznać za punkt 
zwrot ny w roz wo ju sy tu acji w re gio nie tar no -
gór skim i wo je wódz twie ka to wic kim. Na prze -
ło mie sierp nia i wrze śnia pra cow ni cy z kil ku na -
stu tar no gór skich za kła dów prze ka za li dy rek -
cjom swo je po stu la ty so cjal ne i pła co we. 4 
wrze śnia w Hu cie Cyn ku „Mia stecz ko Ślą skie” 
za wią za ła się Za kła do wa Ko mi sja Pra cow ni -
ków, któ ra przed sta wi ła dy rek cji 26 po stu la tów. 
Wo bec ich nie speł nie nia 6 wrze śnia ZKP ogło -
si ła strajk na czas nie okre ślo ny. Trwał on 5 dni 

(do 10 wrze śnia) i za koń czył się za war ciem po -
ro zu mie nia. 

„Fa zos” na wią zał kon tak ty z gdań skim 
MKS, je go pra cow ni cy pierw si za czę li two rzyć 
no we związ ki – Za kła do wą Ko mi sję Ro bot ni -
czą. Kon tak ty z Fa zo sem na wią zy wa ły za ło gi 
in nych za kła dów z Tar now skich Gór i oko lic. 
W paź dzier ni ku przed sta wi cie le za kła do wych 
struk tur „So li dar no ści” po wo ła li w mie ście 
Mię dzy za kła do wą Ko mi sję Ko or dy na cyj ną 
NSZZ „So li dar ność”. 

Eks po zy cje ma ją na ce lu uka za nie ogól no pol -
skich ma so wych straj ków z lip ca, sierp nia i wrze -
śnia 1980 r. Wy sta wa skła da się z czę ści ogól no -
pol skiej, czę ści re gio nal nych oraz lo kal nych uka -
zu ją cych po wsta wa nie „So li dar no ści” w nie mal 
każ dym za kąt ku na sze go kra ju. Pre zen ta cja cy -
klu wy staw bę dzie sko or dy no wa na, two rząc 
w ca łej Pol sce „Bia ło -czer wo ny szlak: Tu ro dzi ła 
się So li dar ność”. Tra sy wszyst kich wy staw re gio -
nal nych zbie gną się 28 sierp nia na wer ni sa żu 
w War sza wie. Tek sty eks po zy cji są pre zen to wa -
ne w ję zy ku pol skim i an giel skim. KP

TU rodziła się Solidarność i niezależne związki zawodowe 

zdj. D
.F.A. Auber Fra D

iavolo 

WYSTAWA

Wystawa prezentowana będzie 
w Galerii „Pod Świetlikiem” 
Zagłębiowskiej Mediateki  
(ul. Kościelna 11, poziom 0),  
do 31 sierpnia tego roku.  
Dla osób, które w tym czasie nie 
będą mogły odwiedzić Mediateki, 
przygotowane zostanie wirtualne 
zwiedzanie, dostępne w wersji 
online. Patronat nad wystawą  
objęło Towarzystwo Muzyczne  
im. I. J. Paderewskiego w Sosnowcu.

Stulecie urodzin niezwykłej artystki Natalii Stokowackiej 
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Poziomo: 1 – cztery tygodnie przed Gwiazdką, 5 – narzędzie 
do wyciągania gwoździ, 8 – tam pierwszy raz użyto gazu 
bojowego, 9 – wynalazca żarówki, 10 – oskarżenie,  
11 – najpospolitszy minerał skorupy ziemskiej, 12 – drwina,  
14 – chęć zrobienia czegoś, 16 – piętra roślinne w Tatrach,  
17 – nieproszony gość, 19 – aura, 21 – raj, 22 – mieszkał 
w jamie pod Wawelem, 25 – dobre imię, 28 – morze 
z Gotlandią i Wolinem, 29 – imię Picassa, 30 – posiada prawa 
miejskie, 32 – pies z dobranocki, 34 – wysuszona trawa 
w stodole, 35 – kłujący krzew owocowy, 36 – służba 
na statku, 37 – krewniak żyrafy, 38 – zamiar, 39 – wół do niej 
nie pasuje. 
 
Pionowo: 1 – drink przed obiadem, 2 – miasto w Zagłębiu 
Ruhry, 3 – jego dzieło to elewacja budynku, 4 – drewniana 
„igiełka” czasem boleśnie wbije się w ciało, 5 – coś ze sprzętu 
lekkoatlety, 6 – metal zabezpieczający przed korozją,  
7 – bursa, 13 – zadba o prawidłowy zgryz, 15 – przegroda 
w cerkwi, 18 – polskoniemiecka wyspa, 20 – drzewo 
liściaste, 23 – golkiper, 24 – pracuje w cyrku, 26 – jeden 
z uczniów Jezusa, 27 – potocznie o 50. urodzinach,  
28 – inaczej o prawdziwku, 31 – o Akermańskich pisał 
Mickiewicz, 33 – kocisko. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 6/2020, JOANNE HARRIS – ZŁODZIEJKA TRUSKAWEK   
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 7/2020

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”. 

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 

Andrzej Zieliński  

Wielkie miłości, romanse, zazdrości  
(Wyd. Prószyński i Ska)

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 po 8 lipca. 

9 lipca – Kurier 
16 lipca – Obywatel Jones 
23 lipca – (Nie)znajomi 
30 lipca – Ostatnia góra 
 

6 sierpnia – Ikar. Legenda 
Mietka Kosza 
13 sierpnia – Ukryta gra 
20 sierpnia – Na bank się uda 
27 sierpnia – Boże ciało

 NAGRODY UFUNDOWAŁO WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA.

Danuta Noszczyńska 

Ten jeden jedyny  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Powieść ukazuje przeplatające się ze sobą historie 
miłosne kilku przyjaciółek. Bohaterkami są trzy 
dziewczyny; każda z nich inaczej wyobraża sobie 
miłość swojego życia, innymi drogami dąży 
do szczęścia, w odmienny sposób próbuje 

rozwiązywać swoje sercowe problemy 
– od zaczytywania się w poradnikach,  
przez wizyty u psychologów, aż po… magiczne 
zaklęcia.  
Data wydania: 09.07.2020

Grażyna Bąkiewicz i inni 

Opowiadania letnie, a nawet gorące  
(Wyd. Prószyński i Ska)

To książka szczególna. Co Polak robi, kiedy nic nie 
robi, czyli ma urlop albo wakacje i nie musi tego 
wszystkiego, co przez jedenaście miesięcy roku 
musi? Byczy się oczywiście na Karaibach albo pod 
Puckiem, zadeptuje Himalaje bądź Beskid Niski, 
karmi komary nad Amazonką, ewentualnie nad 

Biebrzą. I oczywiście czyta; przynajmniej kiedy 
pada. Właśnie na te mniej piękne okoliczności 
przyrody ta książka jest w sam raz. Na te całkiem 
piękne zresztą też. Jak to dobra proza spod dobrego 
pióra. Spod dwudziestu dobrych piór. 
Data wydania: 28.07.2020

Szalone uczucia, nikczemne zdrady, skandale 
i prawdziwa miłość (tak dziwna, że budząca 
niedowierzanie), które towarzyszyły nam 
od zawsze, bywają szczególnie interesujące 

w przypadku ludzi nietuzinkowych.  
I takimi właśnie osobami i ich życiem intymnym 
zajął się autor w swojej najnowszej książce. 
Data wydania: 07.07.2020

„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. 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” 
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HOROSKOP
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) 
– Początek wakacji nie będzie dobry 
dla koziorożców w związkach. 
Będzie to okres kłótni i cichych dni. 

Tylko najwytrwalsze związki 
przetrwają takie zawirowania. Mimo wszystko 
postaraj się myśleć pozytywnie i cieszyć innymi 
aspektami życia.  

WODNIK (20.01. – 18.02.) 
– Nadchodzi świetny okres w życiu 
zawodowym. Wykorzystaj go jak 
najlepiej, bo taka szansa drugi raz 

się nie powtórzy. Bez wahania 
zrezygnuj z wakacyjnych planów, zdążysz jeszcze 
wypocząć i to w miejscach, o których wcześniej 
nawet nie marzyłaś. 

RYBY (19.02. – 20.03.) – W te 
wakacje na własnej skórze 
przekonasz się o tym, że stara 
miłość nie rdzewieje. Po latach 

dawne wady drugiej osoby okazują 
się nawet jej zaletami. Nie trać czasu 
na rozmyślania, a wykorzystaj go wreszcie 
na działania.  

BARAN (21.03. – 19.04.) – To będą 
bardzo rodzinne wakacje. Spotkania 
z bliską, jak i dalszą rodziną, wpłyną 
bardzo pozytywnie na Twój nastrój. 

Wykorzystaj ten czas jak najlepiej, 
a przyniesie Ci dużo energii na cały 

nadchodzący rok. Zastanów się nad dalszą edukacją 
– nigdy nie jest za późno na poszerzanie wiedzy. 

BYK (20.04. – 22.05.) – W życiu 
zawodowym sielanka. Nie 
odpuszczaj jednak żadnych 
obowiązków, bo zbyt ciężko 

pracowałaś na swoją pozycję, by ją 
stracić. W połowie miesiąca poznasz kogoś, kto 
od razu skradnie Ci serce! Miłość na dobre zagości 
w Twoim sercu na dłużej.  

BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) 
– Zdecydowanie potrzeba Ci więcej 
spokoju i odpoczynku. Nie bierz 
na siebie żadnych nowych 

obowiązków, a wolne chwile 
wykorzystuj wyłącznie na przyjemności. Pomyśl 
o kilku dniach poza domem – tylko Ty i Twoja 
druga połówka.  

RAK (22.06. – 22.07.) – To będą 
bardzo udane wakacje 
– pod warunkiem, że wykorzystasz je 
w stu procentach na odpoczynek 

i dobrą zabawę, a zapomnisz na dobre 
o problemach i troskach. Pamiętaj, że wiele w życiu 
zależy od nas samych i od Twojej determinacji. 

LEW (23.07. – 23.08.) – Wreszcie 
i dla Ciebie przyjdzie czas 
odpoczynku i relaksu. Wykorzystaj 
go w pełni, bo zdecydowanie na to 

zasłużyłaś. Nie rezygnuj z marzeń ani 
przyjemności. Samotne lwy czeka krótka, ale 
bardzo udana miłosna przygoda. Od początku 
nastaw się jednak na krótką znajomość, a nie 
miłość życia, aby nie było rozczarowań. 

PANNA (24.08. – 22.09.) – Los niesie 
Ci kilka niespodzianek. Nie 
wszystkie będą do końca po Twojej 
myśli, ale postaraj się we wszystkim 

znaleźć choć trochę pozytywów. 
Wybierz się w miejsce, o którym marzysz 

od dawna. Marzeń nie warto odkładać na później.  

WAGA (23.09. – 22.10.) – Szykuje się 
pracowity okres. Przy pełnej 
organizacji wszystko pójdzie 
sprawnie i według planów. 

Po wszystkim udaj się na urlop. Kilka 
dni w innym otoczeniu bardzo dobrze wpłynie 
na Twoje samopoczucie.  

SKORPION (23.10. –21.11) – Dla 
samotnych skorpionów przychodzi 
czas flirtów i randek. Ciesz się życiem 
i korzystaj z zainteresowania Twoją 

osobą. Żyj chwilą i nie myśl o przeszłości, 
ani przyszłości. Zapomnij jednak o tegorocznych 
wakacjach. Będziesz bardzo potrzebna w pracy.  

STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Nie 
lekceważ rad innych. Bliscy chcą 
uchronić Cię od kłopotów. Nie 
zawsze to, co uważasz za słuszne, 

jest najlepszym rozwiązaniem. 
Zadbaj o rodzinę, bo w ostatnim czasie 

oddaliliście się znacznie od siebie. Pomyśl 
nad wspólnym wyjazdem. 

UWAGA CZYTELNICY!

Zaproszenia, które były ważne w dniu 12 marca – będą 
automatycznie przedłużane o przynajmniej cztery miesiące  
od 3 lipca.  
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.helios.pl. 

Sosnowieckie Centrum 
Sztuki – Zamek Sielecki 
zaprasza na pierwszy 
koncert w ramach cyklu 
„Słowa i Dźwięki”. 
W niedzielę, 5 lipca, 
na dziedzińcu zagra zespół 
„Sąstąd”.  
  
„Są stąd” zro dził się z mu zycz -
nych, wie lo let nich przy jaź ni. 
Mu zy cy uży wa ją kla sycz nych 
in stru men tów w za ska ku ją cy 
spo sób i przy po mo cy wio lon -
cze li, for te pia nu, kon tra ba su 
i per ku sji, od kry wa ją to, co 
nie zna ne. Gru pa w tym ro ku 
na gra ła de biu tanc ką pły tę 
z au tor skim ma te ria łem, któ ra 
uka że się je sie nią. Wy stą pią 
Do mi ni ka Kier piec -Kont ny 
– (śpiew, wio lon cze la, tek sty), 
Ra fał Kier piec (kon tra bas, 
śpiew), Na ta lia To mec ka (for -
te pian, śpiew), Bar tło miej 
Plew ka (per ku sja).  

Obo wią zu ją wej ściów ki, 
któ re moż na ode brać w sie dzi -
bie SCS-Za mek Sie lec ki oraz 
w Cen trum In for ma cji Miej -
skiej w  So snow cu przy ul. 
War szaw skiej 3/20 (pa saż 
han dlo wy pod dwor cem 
PKP). Wej ściów ki nie mo gą 
być re zer wo wa ne. Na kon cer ty 
wstęp jest wol ny. W przy pad -
ku kon cer tu na dzie dziń cu   
obo wią zu ją wej ściów ki i ma -
secz ki. Ilość miejsc jest ogra ni -
czo na do 150 osób. W przy -
pad ku desz czo wej po go dy 
kon cert od bę dzie się w po -
miesz cze niu SCS-ZS. Wów -
czas tak że obo wią zu ją wej -
ściów ki i ma secz ki, ale w kon -
cer cie mo że uczest ni czyć mak -
sy mal nie 30 osób. Pro jekt jest 
do fi nan so wa ny z So sno wiec -
kie go Pro gra mu Wspie ra nia 
Ini cja tyw Kul tu ral nych Edy cja 
I/2020. Kon cert roz pocz nie się 
o godz. 16.00. SK 

 „Let nie Gra nie Przed sta wień Te atral -
nych”, czy li wa ka cyj ny prze gląd spek ta kli, 
cie szą cych się naj więk szą sym pa tią wi -
dzów, or ga ni zu je po raz dru gi Te atr Za -
głę bia. W tym ro ku im pre za od bę dzie się 
w am fi te atrze położonym w par ku im. 
Jac ka Ku ro nia w So snow cu, dzia ła ją cym 
przy MDK „Ka zi mierz” przez trzy ko lej -
ne week en dy od 8 do 23 sierp nia. 

Fe sti wal roz pocz nie się kon cer tem 
„Te atr Gra!” w wy ko na niu ak to rów so -
sno wiec kie go te atru z peł ną ener gii, nie -
ba nal ną kon fe ran sjer ką Mi ro sła wy Żak 
i Prze my sła wa Ka ni. Ar ty ści za śpie wa ją 
naj więk sze hi ty pol skich fe sti wa li, mię -
dzy na ro do wych mu si ca li i zna nych pio -
se nek za głę biow skiej sce ny. Ko lej ny 
week end upły nie pod zna kiem jed nej 
z naj po pu lar niej szych fars – „Bo eing, Bo -
eing” w reż. Woj cie cha Le śnia ka. Wi -
dzo wie mo gą li czyć na za ska ku ją ce zwro -
ty ak cji i zna ko mi tą grę ak tor ską. Ostat -
nia so bo ta i nie dzie la fe sti wa lu to dni 
w ca ło ści po świę co ne dzie ciom i ich ro -
dzi nom. W po łu dnie Te atr Za głę bia za -
pro si na warsz ta ty pt. „Wa ka cyj na Aka -
de mia Wy obraź ni”, a na stęp nie na po ka -

zy spek ta kli „Re pu bli ka Ma rzeń” oraz 
„No wa Księ ga Dżun gli”.  

Wszyst kie in for ma cje oraz do kład ny 
pro gram są do stęp ne na stro nie in ter ne -
to wej Te atru Za głę bia: www.te atrza głe -
bia.pl oraz pro fi lu na Fa ce bo oku. SK

reklama

reklama

Letni koncert w Zamku Sieleckim

Wakacyjny przegląd spektakli 

Grupa Sąstąd zagra koncert w ramach cyklu „Słowa i dźwięki”. 

Podczas wakacyjnego przeglądu aktorzy zagrają m.in. sztukę „Boeing, boeing”. 

arc Sąstąd
M

aciej Stobierski

SIERPIEŃ 2020 – TEATR ZAGŁĘBIA
08, sb, godz. 19.00 KONCERT TEATR GRA - 

Amfiteatr Muszelka w parku im. Jacka Kuronia  

09, nd, godz. 19.00 KONCERT TEATR GRA - 

Amfiteatr Muszelka w parku im. Jacka Kuronia  

15, sb, godz. 19.00 BOEING, BOEING - Amfiteatr 

Muszelka w parku im. Jacka Kuronia 

16, nd, godz. 19.00 BOEING, BOEING - Amfiteatr 

Muszelka w parku im. Jacka Kuronia 

22, sb, godz. 15.00 REPUBLIKA MARZEŃ - Amfiteatr 

Muszelka w parku im. Jacka Kuronia 

23, nd, godz. 15.00 REPUBLIKA MARZEŃ - Amfiteatr 

Muszelka w parku im. Jacka Kuronia 

23, nd, godz. 18.00 NOWA KSIĘGA DŻUNGLI - 

Amfiteatr Muszelka w parku im. Jacka Kuronia 

28, pt, godz. 19.00 PRZODOWNICY MIŁOŚCI. 

REWIA ZWIĄZKOWO – ROBOTNICZA  

29, sb, godz. 11.00 SZEWCZYK DRATEWKA 

29, sb, godz. 18.00 POMOC DOMOWA 

30, nd, godz. 18.00 POMOC DOMOWA
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