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Sosnowiec ma rondo im. 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Jurek Owsiak, który 
przyjechał do Sosnowca, 
odsłonił tablicę z nową nazwą, 
którą zyskało rondo u zbiegu 
ulic Kombajnistów, Zaruskiego 
i Małe Zagórze. – Jesteśmy 
razem i to jest najpiękniejsze. 
Orkiestra nie dzieli, ale łączy 
ludzi od trzech dekad 
– podsumował Jurek Owsiak.

str. 4 ➤ str. 7 ➤

Zagłębiowski Park Sportowy 
rośnie w oczach. Prace nad halą 
sportową są najbardziej 
zaawansowane. Z kolei 
najwięcej uwagi przyciąga 
budowa stadionu piłkarskiego, 
zwłaszcza że jego koronę widać 
już z okolicznych ulic. Obecnie 
trwa montaż konstrukcji stalowej 
pod zadaszenie trybun stadionu. 
ZPS ma być otwarty w przyszłym 
roku. 
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Krzysz tof Po lacz kie wicz 
 
Po raz ostat ni eki pa ze sta dio nu przy Al. Mi rec kie go cie szy ła się 
z ty tu łu naj lep szej pił kar skiej dru ży ny w Pol sce w se zo -
nie 1999/2000. Po tem był okres mniej ob fi tu ją cy w suk ce sy, ale 
od kil ku lat Czar ne suk ce syw nie od zy ski wa ły daw ną po zy cję. 
W trzech ostat nich se zo nach so sno wi czan ki mel do wa ły się 
w fi na le Pu cha ru Pol ski, się ga ły tak że po srebr ne me da le mi -

strzostw Pol ski. Aż w koń cu eki pa pro wa dzo na przez Se ba stia -
na Stem plew skie go do pię ła swe go i od zy ska ła ty tuł dla Czar -
nych. So sno wi czan ki wy gra ły 19 z 22 spo tkań i w peł ni za słu -
że nie zo sta ły mi strzy nia mi Pol ski. Ty tuł zo stał „przy kle pa ny” 
w przed ostat niej ko lej ce, kie dy to Czar ne po ko na ły na wy jeź dzie 
GKS Ka to wi ce 1:0. Fe ta w peł nej kra sie mia ła miej sce po ostat -
nim me czu se zo nu. So sno wiczan ki wy gra ły u sie bie 3:0 z KKP 
Byd goszcz. To jesz cze nie ko niec se zo nu dla na szych dziew cząt, 

gdyż 5 czerw ca w War sza wie, na sta dio nie Po lo nii eki pa z So -
snow ca za gra w fi na le Pu cha ru Pol ski z UKS SMS Łódź. 
– Wró ci li śmy tam, gdzie na sze miej sce, czy li na li go wy szczyt. 
Ra dość jest ogrom na, gra tu lu ję dziew czy nom, szta bo wi tre ner -
skie mu i dzię ku ję wszyst kim, któ rzy są z na mi, na szym spon so -
rom, wła dzom mia sta, lu dziom, dla któ rych Czar ni to klub, któ -
ry ma ją głę bo ko w ser cu – pod kre śla Ro bert Ma jew ski, pre zes 
klu bu, od lat zwią za ny z Czar ny mi. Czytaj więcej na str. 11 ➤
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Wiadukty do remontu

Sylwia Turzańska 
 
 Mia sto ogło si ło prze targ, któ ry obej mu je 
roz biór kę ist nie ją ce go obiek tu i bu do wę 
cał ko wi cie no we go – osob no dla czę ści 
dro go wej i tram wa jo wej. Na uli cy Woj ska 
Pol skie go po wsta ną dwa wia duk ty – 
pod jezd nią i to ro wi skiem. W czę ści dro -
go wej ma po wstać jezd nia oraz ciąg pie -
szo -ro we ro wy. Z ko lei tra sa tram wa jo wa 
bę dzie dwu to ro wa. Ca łość zo sta nie za -
koń czo na sta lo wy mi przę sła mi w kształ cie 
łu ku. – Li czy li śmy, że część fun du szy 
otrzy ma my z Rzą do we go Fun du szu In -
we sty cji Lo kal nych, jed nak ich roz dział 
po zo sta wił wie le do ży cze nia. Cho ciaż 
środ ków na ten cel nie otrzy ma li śmy, 
w dal szym cią gu za mie rza my tę in we sty -
cję prze pro wa dzić, ale jed no cze śnie bę -
dzie my szu ka li środ ków ze wnętrz -

nych – nie ukry wa pre zy dent So snow -
ca, Ar ka diusz Chę ciń ski. Ofer ty moż -
na skła dać do 10 czerw ca. Po otwar ciu 
ofert pla no wa na jest dwu stop nio wa au -
kcja elek tro nicz na. Zwy cięz ca au kcji bę -
dzie miał dwa la ta na re ali za cję in we sty cji.  

Zna ny już jest wy ko naw ca re mon tu wia -
duk tu na uli cy Mi ko łaj czy ka. Kil ka dni te -
mu roz po czął się re mont. – Na ra zie prze -
jazd przez wia dukt bę dzie moż li wy je dy nie 
po jed nym pa sie, a więc bę dzie tzw. „wa ha -
dło” – mó wi Rafał Ły sy, rzecz nik UM 
w So snow cu. Przed wia duk tem usta wio no 
sy gna li za cję, któ ra po kie ru je ru chem, 
a wjazd na obiekt bę dzie moż li wy je dy nie 
dla po jaz dów po ni żej 3,5 to ny, z wy jąt kiem 
au to bu sów ko mu ni ka cji miej skiej. Pra ce 
obej mą de mon taż i wy mia nę na wierzch ni, 
warstw kon struk cyj nych, na pra wę dy la ta cji, 
wy ko na nie od wod nień, wy mia nę na -

wierzch ni chod ni ków, itp. Ro bo ty wy ko -
na spół ka Am bet i bę dą kosz to wać ok. 1,7 
mln. W po ło wie lu te go wia dukt mu siał zo -
stać awa ryj nie za mknię ty z po wo du uszko -
dzeń i pęk nięć, spo wo do wa nych sil ny mi 
mro za mi. Wów czas eki pa Miej skie go Za -
kła du Usług Ko mu nal nych w So snow cu 
oraz in ni eks per ci in ten syw nie pra co wa li 
na miej scu, by na pra wić wia dukt jak naj -
szyb ciej i wznowić ruch. Po kil ku dniach 
znów moż na by ło nim prze je chać.  

To nie ko niec do brych wia do mo ści. 
Po zna li śmy już tak że fir my, któ re są go -
to we prze bu do wać uli cę Mi ko łaj czy ka. 
Ofe ren ci w prze tar gu za ro bo ty bu dow -
la ne za pro po no wa li od 900 ty się cy do  
1,7 mln zło tych. Obec nie trwa we ry fi ka -
cja zło żo nych ofert. Po za war ciu umo wy, 
fir ma, któ ra wy gra prze targ, bę dzie mia ła 
4 mie sią ce na prze pro wa dze nie prac na od -
cin ku od ron da Lu dwik do wia duk tu.  

– Cał ko wi cie prze bu do wa ne zo sta ną 
dwa przej ścia dla pie szych. Tam zo sta ną 
wy dzie lo ne azy le, a sa me przej ścia bę dą 
do dat ko wo do świe tlo ne – mó wi Je re -
miasz Świe rzaw ski, wi ce pre zy dent So -
snow ca. Przej ścia bę dą wy po sa żo ne 
w czuj ni ki oświe tle nia z de tek to rem ru -
chu. Po ja wią się też „ak tyw ne” zna ki dro -
go we za si la ne z ba te rii sło necz nych. 

Przej ścia bę dą wy po sa żo ne w czuj ni ki 
oświe tle nia z de tek to rem ru chu. Po ja wią 
się też „ak tyw ne” zna ki dro go we za si la ne 
z ba te rii sło necz nych. 

– Po za tym przy przej ściach zo sta ną zli -
kwi do wa ne ba rie ry ar chi tek to nicz ne. 
Na ca łej dłu go ści zo sta nie wy mie nio ny 
as falt, a przy prze bu do wie nie ucier pi żad -
ne drze wo – do dał wi ce pre zy dent.

Ruszył już remont wiaduktu na ul. Mikołajczyka. Na razie kierowcy muszą się liczyć z ruchem wahadłowym. 

Nie tylko wiadukt i droga na ul. Mikołajczyka zostaną przebudowane. Dołączy do nich wiadukt  
na ul. Wojska Polskiego 
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Na ul. Wojska Polskiego powstaną dwa wiadukty – pod jezdnią i torowiskiem. 

Dzięki inicjatywie mieszkańców powstał m.in. Edupark przy SP nr 9 przy 
ul. Braci Mieroszewskich. 

106 projektów zgłosili mieszkańcy Sosnowca w Budżecie 
Obywatelskim. Do wydania jest w sumie 7 mln 200 tys. zł.  

 
 – Już te raz na te re nie mia sta ma my po nad 200 in we sty cji zre ali -
zo wa nych w ra mach Bu dże tu Oby wa tel skie go. Pla ce za baw, 
skwe ry, chod ni ki, si łow nie pod chmur ką, re no wa cje par ków czy 
par kin gi, a na wet tęż nie so lan ko we. To wszyst ko jest już do dys -
po zy cji so sno wi czan – mó wi pre zy dent So snow ca, Ar ka diusz 
Chę ciń ski. 

W ko lej nej edy cji so sno wi cza nie tak że wy ka za li się ini cja -
ty wą.  

Naj wię cej, bo dzie więć pro jek tów po ja wi ło się w stre fie  
II, czy li na Po go ni i w stre fie VIII – w Za gó rzu Po łu dnie. 
W sa mej stre fie ogól no miej skiej, gdzie moż na wy dać mi lion 
zło tych, miesz kań cy zgło si li 13 po my słów. W Mi lo wi cach naj -
wię cej po my słów do ty czy ło po wsta nia stre fy spor tu i placów 
za baw, a na Po go ni miesz kań cy zgło si li po wsta nie wy bie gu dla 
psów, no we go par kin gu i za kup ksią żek do bi blio te ki. Wśród 
po my słów po ja wił się jesz cze ogród li te rac ki z pla cem pik ni ko -
wym w Sta rym So snow cu, a na Śro du li skocz nia nar ciar ska. 
W Siel cu po ja wił się po mysł roz bu do wy pla cu za baw, mon ta -
żu ła wek fit ness, a w cen trum mia sta mo że sta nąć ca ło rocz ny 
for te pian. Miesz kań cy w Za gó rzu chcie li by, by w dziel ni cy po -
ja wi ły się m.in. park ju nio ra i se nio ra, no we skwe ry i miej sca 
par kin go we, w dziel ni cach Bo brek i Niw ka tram po li ny i park 
li no wy, a w Ostro wach Gór ni czych ścież ka na Ba la ton. – To 
na ra zie po my sły. Te raz przyj dzie czas na we ry fi ka cję for mal -
ną i spo tka nie ze spo łu kon sul ta cyjne go. Osta tecz ną li stę pro jek -
tów po zna my we wrze śniu, a gło so wa nie bę dzie mia ło miej sce 
na prze ło mie wrze śnia i paź dzier ni ka – mó wi Mi chał Mer cik, 
peł no moc nik Pre zy den ta Mia sta ds. Kul tu ry, Roz wo ju i Dia lo -
gu Spo łecz ne go. 

Wszyst kie 106 po my słów moż na zna leźć na stro nie: 
www.oby wa tel ski.so sno wiec.pl. 

Pro jek ty w ra mach VIII edy cji Bu dże tu Oby wa tel skie go moż -
na by ło zgła szać od 12 kwiet nia. W po przed nich sied miu edy -
cjach miesz kań cy So snow ca wy da li bli sko 50 mi lio nów zło tych 
na po nad 200 pro jek tów. ST

Do dat ko we po łą cze nia ko le jo we sfi nan -
so wa ne przez Gór no ślą sko -Za głę biow -
ską Me tro po lię z Ka to wic do Sław ko wa 
przez sta cje So sno wiec Po łu dnio wy, So -
sno wiec Dań dów ka, So sno wiec Po rąb ka 
i So sno wiec Ka zi mierz ma ją się po ja wić 
na to rach w 2022 ro ku. 
– Kon ty nu uje my na sze dzia ła nia w ra -
mach pod sta wo we go wa rian tu „ze ro” 
Kon cep cji Ko lei Me tro po li tal nej, któ ry 
za kła da roz wój trans por tu ko le jo we go 
z wy ko rzy sta niem ist nie ją cej in fra struk -
tu ry. Od 2022 ro ku chce my dać miesz -

kań com Me tro po lii no we moż li wo ści 
po dró żo wa nia ko le ją – tłu ma czy Grze -
gorz Kwi tek, czło nek za rzą du GZM. 
Me tro po lia sfi nan su je w no wym roz kła -
dzie jaz dy pięć do dat ko wych par po cią -
gów na tra sie Ka to wi ce -Sław ków. Bę -
dzie to roz sze rze nie obec nej ofer ty. 
W ten spo sób licz ba par po cią gów kur su -
ją cych na tej tra sie wzro śnie łącz nie 
do 14. Dzię ki te mu w dni ro bo cze po cią -
gi po mię dzy ty mi mia sta mi bę dą kur so -
wać co go dzi nę. Z no wej ofer ty sko rzy -
sta ją rów nież miesz kań cy So snow ca 

i Dą bro wy Gór ni czej. Osta tecz ne szcze -
gó ły roz kła dów jaz dy na tra sie Ka to wi ce -
-Sław ków bę dą zna ne po opra co wa niu 
roz kła du jaz dy przez za rząd cę in fra struk -
tu ry ko le jo wej, czy li PKP PLK. Nie -
mniej pa sa że ro wie mo gą się spo dzie wać 
kil ku na stu par po cią gów na do bę w dni 
ro bo cze. Me tro po lia bę dzie da lej do fi -
nan so wy wać po łą cze nia na głów nych 
tra sach: Gli wi ce -Ka to wi ce-Dą bro wa 
Gór ni cza oraz Ty chy -Ka to wi ce -Dą bro -
wa Gór ni cza. W 2021 ro ku prze zna czy ła 
na 48 po łą czeń kwo tę 9,2 mln zł. TOS

Są projekty,  
będą inwestycje

Dodatkowe pociągi już w przyszłym roku 
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Spo ra re wo lu cja w noc nej ko mu ni ka cji pu blicz nej szy ku je się 
od lip ca na te re nie So snow ca. Za miast noc nych kur sów li nii 
tram wa jo wej nr 27 po mie ście jeź dzić bę dzie spe cjal ny bus, któ ry 
bę dzie moż na za mó wić te le fo nicz nie lub przy po mo cy spe cjal -
nej apli ka cji. 

Tra sa li nii tram wa jo wej nr 27 prze bie ga przez ca łe mia sto 
– od pę tli przy Ży le cie na Po go ni przez cen trum So snow ca, 
Dan dów kę, Kli mon tów i Po rąb kę do Ka zi mie rza Gór ni cze go. 
Dzi siaj funk cjo nu ją na niej za rów no kur sy dzien ne, jak i noc ne. 
Od lip ca po zo sta ną tyl ko te pierw sze. Te kur su ją ce no cą zo sta -
ną za stą pio ne przez spe cjal ne bu sy so sno wiec kie go PKM-u. Bę -
dą one jeź dzić nie we dług sta łe go roz kła du jaz dy, ale we dług za -
mó wień – za po mo cą apli ka cji lub te le fo nu. 

– Już w 2019 ro ku sy gna li zo wa łem, że szu ka my al ter na tyw ne -
go roz wią za nia do ty czą ce go noc nej ko mu ni ka cji. Dzię ki wspar -
ciu GZM uda ło nam się na wią zać kon takt z fir mą, któ ra przy go -

to wa ła dla nas no we roz wią za nie – mó wi Ar ka diusz Chę ciń ski, 
pre zy dent So snow ca. – To pro gram pi lo ta żo wy, któ ry bę dzie 
funk cjo no wał do koń ca ro ku. Je śli się spraw dzi, bę dzie my ana li -
zo wać za sad ność je go wpro wa dze nia na in nych li niach – do da je. 

Or ga ni za to rem noc nej ko mu ni ka cji bu so wej bę dzie mia sto 
przy współ pra cy fir my Ble es i so sno wiec kie go PKM-u. Aby 
sko rzy stać z tej for my noc ne go po wro tu do do mu ko niecz ne bę -
dzie sko rzy sta nie ze spe cjal nej apli ka cji lub wykonanie telefonu 
do dys po zy to ra (tel. 32 263 50 16 wew. 214). Pa sa żer, któ ry zgło si 
chęć prze jaz du, otrzy ma in for ma cję, za ile na je go przy stan ku po -
ja wi się bus. W tych miej scach, w któ rych przy stan ki tram wa jo -
we znaj du ją się przy uli cy, bus bę dzie się za trzy mał w tych sa mych 
miej scach. W miej scach, gdzie po ło że nie przy stan ku tram wa jo -
we go unie moż li wia bez piecz ne za trzy ma nie się bu sa, w oko li cy 
znaj do wać się bę dą tzw. przy stan ki wir tu al ne. Na po trze by funk -
cjo no wa nia ko mu ni ka cji noc nej po no we mu po wsta ła spe cjal -
na stro na in ter ne to wa: www.so sno wiec.ble es.co.  

Pierw szy kur sy noc nej ko mu ni ka cji w no wej for mie za pla no -
wa no na noc z 30 czerw ca na 1 lip ca. Prze jazd noc nym bu sem 
w okre sie pi lo ta żo wym bę dzie dar mo wy. TOS

Zamiast nocnych tramwajów do Kazimierza Górniczego pojadą busy

reklama reklamareklama

Busy zastąpią tramwaje. W okresie pilotażowym przejazd będzie darmowy. 
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Montują konstrukcję dachu stadionu

Tomasz Szymczyk 
 
Przy po mnij my: Za głę biow ski Park Spor to wy 
bę dzie skła dał się z trzech czę ści. Mo wa o sta -
dio nie pił kar skim z try bu na mi dla 11600 wi -
dzów, lo do wi sku  z wi dow nią dla 2545 
miejsc i ha li spor to wej dla 3052 ki bi ców. Bu do -
wa te go trze cie go obiek tu jest naj bar dziej za -
awan so wa na. – Ha la wy ro sła już prak tycz nie 
w ca ło ści. Cię żar prac prze niósł się do stre fy 
we wnętrz nej, gdzie trwa ją pra ce zwią za ne 
z mon ta żem in sta la cji – mó wi Ka ri na Skow ro -
nek, pre zes Za głę biow skie go Par ku Spor to we -
go. Na ze wnątrz obiek tu mon to wa na jest kon -
struk cja sta lo wa da chu i rów no cze śnie ukła da -
ne jest po szy cie da chu. Mu ro wa ne są rów nież 
ścia ny, za rów no na ze wnątrz, jak i we wnątrz 
obiek tu. – Nie moż na nie wspo mnieć o naj bar -

dziej efek tow nej czę ści prac ze wnętrz nych, ja -
ką jest mon taż fa sad szkla nych – do da je pa ni 
pre zes. 

Naj więk szym chy ba za in te re so wa niem 
wśród miesz kań ców So snow ca cie szy się sta -
dion pił kar ski, zwłasz cza że je go ko ro nę wi dać 
nie tyl ko ze szczy tu Gór ki Śro dul skiej, ale rów -
nież z oko licz nych ulic. W tej czę ści Za głę -
biow skie go Par ku Spor to we go go to we są już 
ścia ny i słu py żel be to we, try bu ny z żel be to wych 
ele men tów pre fa bry ko wa nych, bel ki scho do we, 
klat ki scho do we i szy by win do we. Te raz mu ro -
wa ne są m.in. we wnętrz ne ścia ny dzia ło we 
i ścia ny ze wnętrz ne. – In sta la to rzy ukła da ją też 
in fra struk tu rę sie ci ze wnętrz nych i przy łą czy re -
ali zu jąc w ten spo sób sieć ka na li za cji sa ni tar nej 
i desz czo wej w za kre sie za go spo da ro wa nia te -
re nu. Nie mal cał ko wi cie za koń czo ne są pra ce 

przy ukła da niu in sta la cji uzie mie nia od gro mo -
we go. Trwa tak że mon taż kon struk cji sta lo wej 
pod za da sze nie try bun sta dio nu. – Bu dow ni czy 
pra cu ją cy na wy so ko ści mon tu ją tę kon struk cję 
z wiel kim za an ga żo wa niem skut ku ją cym po -
zio mem wy ko na nia w 43 procentach. Ma my 
na bu do wie sta dio nu rów nież pra ce w po cząt -
ko wej fa zie za awan so wa nia. To ro bo ty zwią za -
ne m.in. z wy ko na niem mu ra wy bo iska – mó -
wi pre zes Ka ri na Skow ro nek. Mu ra wy, do daj -
my, z tra wy na tu ral nej, któ ra speł niać bę dzie 
wy ma ga nia UEFA i FIFA. No we bo isko ma 
mieć wy mia ry 105x6 8 me trów. Sta dion bę dzie 
obiek tem ty po wo pił kar skim z 5-me tro wym 
po lem ochron nym, dla te go ki bi ce sie dzieć bę -
dą bar dzo bli sko po la gry. 

Naj młod szy obiekt Za głę biow skie go Par ku 
Spor to we go to lo do wi sko. Po wo li ku koń co wi 

zmie rza ją tu taj ro bo ty ziem ne. Pro wa dzo ne są 
też pra ce zwią za ne z wy ko na niem kon struk cji 
żel be to wych ścian i stro pów. Tak jak na sta dio -
nie i na ha li trwa ukła da nie in sta la cji uzie mie nia 
i po łą czeń wy rów naw czych. – Naj dum niej si je -
ste śmy z fak tu, że roz po czę ły się pra ce z wy ko -
na niem pły ty lo do wi ska – cie szy się pa ni pre zes. 

Po za pra ca mi na sta dio nie i in nych obiek tach 
ZPS pro wa dzo ne są rów nież pra ce zwią za ne 
z za go spo da ro wa niem te re nu – ma kro ni we la -
cja te re nu, przy go to wa nie pod bu do wy pod dro -
gi i par kin gi. Pra ce zwią za ne z bu do wą wszyst -
kich trzech obiek tów ma ją się za koń czyć w tym 
sa mym cza sie. Pla no wa ne jest od da nie do użyt -
ku wszyst kich w jed nym ter mi nie, czy li z koń -
cem II kwar ta łu 2022 ro ku. – Na chwi lę obec -
ną nic nie wska zu je na to, by mia ło być ina czej 
– pod su mo wu je pre zes Ka ri na Skow ro nek.

Mar sza łek Se na tu To masz Grodz ki (na zdjęciu z lewej) go ścił 19 ma ja w So snow cu. W Par ku 
Na uko wo -Tech no lo gicz nym prof. Grodz ki z sa mo rzą dow ca mi zrze szo ny mi w Ślą skim Związ -
ku Gmin i Po wia tów oraz za rzą dem Gór no ślą sko -Za głę biow skiej Me tro po lii roz ma wiał o Kra -
jo wym Pla nie Od bu do wy. 21 ma ja do sto li cy Za głę bia przy je chał też Ra fał Trza skow ski, pre -
zy dent War sza wy. Naj pierw w Me dia te ce roz ma wiał z sa mo rzą dow ca mi, póź niej na Sta wi kach 
spo tkał się z mło dzie żą. red

Grodzki i Trzaskowski w Sosnowcu

Zagłębiowski Park Sportowy cały czas pnie się do góry. Budowa stadionu piłkarskiego, lodowiska i hali sportowej między Górką Środulską a ulicą Zaruskiego ma się 
zakończyć w 2022 roku. Nowe obiekty zastąpią wysłużone obiekty wykorzystywane dzisiaj przez sosnowieckich sportowców. Zagłębiowski Park Sportowy służyć będzie 
jednak nie tylko rywalizacji sportowej. Będzie tu możliwa również działalność restauracyjna, imprezy rozrywkowe czy organizacja konferencji. Znajdzie się również 
miejsce dla sklepu kibica i muzeum zagłębiowskiego sportu.

Największa uwaga mieszkańców skupia się na budowie stadionu piłkarskiego. Obecnie trwają prace związane m.in. z montażem konstrukcji stalowej pod zadaszenie trybun stadionu. 
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Dla Lilianki rowerem 
przez Europę
Krzysztof Polaczkiewicz 
 
Pan Da riusz to 53-let ni eme ry to wa ny gór -
nik. Je go pa sją jest jaz da na ro we rze. – Je -
stem ty pem, o któ rych rze kło się ma wiać, że 
nie po tra fi usie dzieć w jed nym miej scu. Ro -
wer to mo ja pa sja. Od lat bio rę udział 
w róż nych wy pra wach. Pod czas jed nej 
z nich na ba wi łem się ura zu mied ni cy. Po -
trą cił mnie kie row ca sa mo cho du oso bo we -
go, któ ry za snął za kie row ni cą. Na szczę ście 
uda ło mi się wró cić do for my – pod kre śla 
Da riusz Fle siń ski, któ ry po za przy go dą ży -
cia chce po móc. – Wpa dłem na po mysł, 
aby za każ dy prze je cha ny ki lo metr dar czyń -
cy wpła ca li pie nią dze, któ re na stęp nie tra -
fią do Li lian ki. To bę dzie dla mnie do dat -
ko wa mo ty wa cja. Już te raz dzię ku ję tym 
wszyst kim, któ rzy przy łą czy li się do ak cji 
– do da je miesz ka niec So snow ca. 

Sym bo licz ny wy jazd bę dzie miał miej -
sce 2 czerw ca. Wów czas pan Da riusz 
z So snow ca po je dzie na ro we rze do Ka to -
wic. Na stęp nie wraz z ca łym ekwi pun -
kiem uda się w po dróż bu sem do Bia łe go -
sto ku. Tam znów wsią dzie na ro wer i roz -
pocz nie nie zwy kłą wy pra wę. Naj pierw 
wy ru szy w stro nę Li twy, Ło twy i Es to nii. 
Ja dąc tra są EuroVelo, chce do trzeć do 
Nord kap pu, czy li jed nego z naj bar dziej 
wy su nię tych na pół noc punk tów w Eu ro -
pie. – Na stęp nie skie ru ję się na po łu dnie. 
Przez Da nię do Nie miec, a po tem na stą pi 
dłu gie okrą że nie wo kół kon ty nen tu. Fran -

cja, Pół wy sep Ibe ryj ski, po tem przez po -
łu dnie Fran cji chcę do stać się do Włoch. 
Po tem Bał ka ny i przez Ru mu nię, Moł da -
wię i Ukra inę wró cę do kra ju. Po dro dze 
za mie rzam zro bić so bie kil ka przy stan ków 
i tro chę po zwie dzać, mię dzy in ny mi Fa ti -
mę i Me dju go rie – do da je Fle siń ski. 

Łącz nie tra sa obej mu je 27 kra jów i li czy 
po nad 25 tys. ki lo me trów. 

– Cie szę się, że wspie ra mnie tak że 
mia sto So sno wiec. Otrzy ma łem już 

spo ro ma te ria łów pro mo cyj nych, któ re 
przy tej oka zji bę dę chciał prze ka zać 
w miej scach, do któ rych do trę, jak rów -
nież ma te ria ły na li cy ta cję, z któ rej 
środ ki tak że tra fią na kon to ma łej Li -
lian ki – pod kre śla bo ha ter nie zwy kłej 
wy pra wy. 

 
WIĘ CEJ IN FOR MA CJI W LIN KACH PO NI ŻEJ: 
https://www. fa ce bo ok. com/da ro na ko le/  
www.sie po ma ga.pl/lil ka ma cu ra

Dariusz Flesiński, mieszkaniec Sosnowca, zamierza okrążyć Europę na rowerze. Przy okazji chce pomóc 
trzyletniej Liliance z Czechowic-Dziedzic, która zmaga się z rzadką wadą genetyczną – Zespołem TAR. 
Na wyprawę życia wyruszy już 2 czerwca!

Wyprawa życia, której przyświeca szczytny cel

Dariusz Flesiński zamierza pokonać ponad 25 tys. km tras, prowadzących przez 27 krajów. 

arc D
ariusz Flesiński

Ogródki gastronomiczne 
działają już od 15 maja. 
Właściciele pubów, 
restauracji oraz kawiarni nie 
kryją swojej radości, że mogą 
wreszcie przyjmować gości, 
zarówno wewnątrz, jak 
i w ogródkach 
gastronomicznych.  

 
– Bar dzo się cie szę, że wresz -
cie mo gę wy pić ka wę w ka -
wiar ni, na wet je śli na ra zie tyl -
ko na ze wnątrz. Ni gdy nie 
przy pusz cza łam, że ta ka ma ła 
rzecz, a tak bę dzie mnie cie -
szyć – przy zna je An na Jan -
kow ska z So snow ca, gość ka -
wiar ni „Aba da ba” na so sno -
wiec kiej „pa tel ni”.  

Spe cjal nie dla przed się bior -
ców w So snow cu przy go to wa -
no ofer tę najmu te re nu za  
1 grosz.  

– Wszy scy wie my, jak ob -
ostrze nia moc no da ły się we 
zna ki bran ży ga stro no micz nej. 
Dla te go już na po cząt ku ro ku 
przy go to wa li śmy spe cjal ne za -
rzą dze nie, w myśl któ re go 
najem te re nu pod ogród ki ga -
stro no micz ne kosz tu je sym -
bo licz ny je den grosz za metr 
kwa dra to wy – wy ja śnia Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent 
So snow ca. 

Przed się bior cy przy zna ją, że 
dla nich to znacz na ulga. – Ta -
ka opła ta to prze cież żad -
na opła ta. Mo że śmia ło po -
wie dzieć, że ta ka staw ka ozna -
cza, że najem jest wła ści wie 
darmowy – przy zna je Hen ryk 

Gó rak, któ ry pro wa dzi ka -
wiar nię „Aba da ba”. – Czas 
pan de mii to dla nas szcze gól -
nie trud ny okres, więc każ da 
po moc li czy się po dwój nie. 
Po za tym do dat ko wo mu si my 
prze strze gać ob ostrzeń, okre -
ślo nej od le gło ści mię dzy sto li -
ka mi i prze pro wa dza nia de -
zyn fek cji. Na si go ście przy -
zna ją, że po mie sią cach za -
mknię cia przyj ście do nas to 
praw dzi wy od dech – do da je.  

Ofer ta, któ rą przy go to wa ło 
mia sto, do ty czy te re nów na le żą -
cych do gmi ny. Przy kła do wo 
za ko rzy sta nie z ogród ka ga stro -
no micz ne go o po wierzch ni 10 m 
kw. najemcy za pła cą 3 zło te  
i 10 gro szy mie sięcz nie. ST

Najem za grosz 

Fotografia według 
Beksińskiego
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Kelnerka Natalia Koćwin zaprasza 
do kawiarni „Abadaba”.

„W fotografii czarno-białej musi być chociaż jeden punkt 
czystego, białego papieru i drugi punkt absolutnie maksymalnej 
czerni”, twierdził Zdzisław Beksiński, którego fotografie można 
oglądać w Zamku Sieleckim.  

Bek siń ski po słu gi wał się apa ra tem, któ ry me cha nicz nie re je -
stro wał to, co zna la zło się przed obiek ty wem, a jed no cze śnie 
chciał od dać w fo to gra fii ob raz swo jej wi zji i wy ra zić nie skrę po -
wa ną eks pre sję. Wy sta wa „Punkt bie li. Punkt czer ni…” nie jest 
od two rze niem któ rejś z au tor skich pre zen ta cji Bek siń skie go, ale 
sta no wi ku ra tor ską wizję je go twór czo ści. Zdję cia te na dal sil nie 
od dzia łu ją na wi dza cha rak te ry stycz nym za sto so wa niem pla my 
bie li i czer ni, kom po zy cją ukła du, za ska ku ją cym ka dro wa niem 
i nie kon wen cjo nal nym uję ciem te ma tu. Po że gna nie z fo to gra fią 
Zdzi sła wa Bek siń skie go i opro wa dza nie ku ra tor skie po wy sta -
wie za pla no wa no na dzień 27 czerw ca o godz. 17.00. Go ściom 
Zam ku wy sta wę za pre zen tu je Mał go rza ta Ma li now ska -Kli mek, 
ku ra tor ka wy sta wy. To nie ko niec atrak cji, przy go to wa nych 
przez pra cow ni ków Zam ku. Oprócz wy sta wy fo to gra fii Bek siń -
skie go dla dzie ci przy go to wa no wy sta wę „Mózg. Skąd się bie rze 
my śle nie?”, któ rą bę dzie moż na oglą dać do 22 czerw ca. Po -
za tym, już 15 czerw ca o godz. 17.00, w Zam ku zo sta nie wy gło -
szo ny wy kład pt. „Pięk no to jed no z imion Bo ga. Iko na i jej od -
dzia ły wa nie es te tycz ne w XXI wie ku”, któ ry po świę co ny bę dzie 
te ma ty ce pi sa nia ikon. Spo tka nie po pro wa dzi Mo ni ka Paw las -
-Po lań ska, hi sto rycz ka fi lo zo fii. Wstęp jest wol ny. ST
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ADWOKAT RADZI ILONA CEBO-KUBICZEK  
adwokat

Darowizna 
a zachowek 

Czy w sytuacji, kiedy rodzice obdarowali jedno 
z dzieci aktem notarialnym, czyli dokonali 
darowizny mieszkania czy też domu, to czy po ich 
śmierci drugiemu dziecku należy się zachowek 
od tej darowizny?  
 
Upraw nie nia do za chow ku wy ni ka ją z art. 991 
Ko dek su cy wil ne go, któ ry sta no wi: 
„§ 1. Zstęp nym, mał żon ko wi oraz ro dzi com spad 
ko daw cy, któ rzy by li by po wo ła ni do spad ku 
z usta wy, na le żą się, je że li upraw nio ny jest trwa 
le nie zdol ny do pra cy al bo je że li zstęp ny upraw 
nio ny jest ma ło let ni – dwie trze cie war to ści 
udzia łu spad ko we go, któ ry by mu przy pa dał 
przy dzie dzi cze niu usta wo wym, w in nych zaś wy 
pad kach – po ło wa war to ści te go udzia łu (za cho 
wek). 
§ 2. Je że li upraw nio ny nie otrzy mał na leż ne go 
mu za chow ku bądź w po sta ci uczy nio nej przez 
spad ko daw cę da ro wi zny, bądź w po sta ci po wo 
ła nia do spad ku, bądź w po sta ci za pi su, przy słu 
gu je mu prze ciw ko spad ko bier cy rosz cze nie o za 
pła tę su my pie nięż nej po trzeb nej do po kry cia za 
chow ku al bo do je go uzu peł nie nia”.  
Od po wied nio do § 1 art. 1000 k. c., je że li upraw 
nio ny nie mo że otrzy mać na leż ne go mu za chow 
ku od spad ko bier cy lub oso by, na któ rej rzecz 
zo stał uczy nio ny za pis win dy ka cyj ny, mo że on 
żą dać od oso by, któ ra otrzy ma ła od spad ko daw 
cy da ro wi znę do li czo ną do spad ku, su my pie 
nięż nej po trzeb nej do uzu peł nie nia za chow ku. 
Jed nak że ob da ro wa ny jest obo wią za ny do za 
pła ty po wyż szej su my tyl ko w gra ni cach wzbo 
ga ce nia bę dą ce go skut kiem da ro wi zny. 
„Przy ob li cza niu za chow ku nie do li cza się 
do spad ku drob nych da ro wizn, zwy cza jo wo 
w da nych sto sun kach przy ję tych, ani do ko na 
nych przed wię cej niż dzie się ciu la ty, li cząc 
wstecz od otwar cia spad ku, da ro wizn na rzecz 

osób nie bę dą cych spad ko bier ca mi al bo upraw 
nio ny mi do za chow ku”. Co do za sa dy, do li cze niu 
do spad ku pod le ga ją wszyst kie da ro wi zny w ro 
zu mie niu art. 888. Nie ma przy tym zna cze nia, 
kto był ich be ne fi cjen tem (spad ko bier ca, upraw 
nio ny do za chow ku, oso ba trze cia) ani w ja kim 
okre sie zo sta ły do ko na ne. Art. 994 wpro wa dza 
od tych za sad pew ne wy jąt ki. Jak już wy żej 
wspo mnia łam, do li cze niu do spad ku nie pod le 
ga ją drob ne da ro wi zny, zwy cza jo wo w da nych 
sto sun kach przy ję te (art. 994 § 1). Cho dzi tu 
o da ro wi zny o war to ści nie prze kra cza ją cej prze 
cięt nej mia ry przy ję tej w da nym śro do wi sku. 
Ozna cza to, iż każ dy przy pa dek wy ma ga sa mo 
dziel nej oce ny. Wy da je się, iż na le ży uwzględ 
niać sy tu ację ma jąt ko wą za rów no dar czyń cy, jak 
i ob da ro wa ne go. Do li cze niu do spad ku nie pod 
le ga ją tyl ko te drob ne da ro wi zny, któ rych wrę 
cza nie wy ni ka z przy ję tych w da nym śro do wi sku 
zwy cza jów (np. z oka zji uro dzin, imie nin, ślu bu, 
świąt). Do li cze niu do spad ku nie pod le ga ją tak 
że da ro wi zny na rzecz osób nie bę dą cych spad 
ko bier ca mi al bo upraw nio ny mi do za chow ku, je 
że li zo sta ły do ko na ne przed wię cej niż dzie się 
ciu la ty, li cząc wstecz od otwar cia spad ku 
(art. 994 § 1). Pro wa dzi to do wnio sku, iż do li cze 
niu do spad ku nie pod le ga ją da ro wi zny na rzecz 
osób nie bę dą cych spad ko bier ca mi al bo upraw 
nio ny mi do za chow ku do ko na ne co naj mniej 
przed dzie się ciu la ty, li cząc wstecz od otwar cia 
spad ku. Da ro wi zny na rzecz spad ko bier ców 
(usta wo wych lub te sta men to wych) lub na rzecz 
osób upraw nio nych do za chow ku pod le ga ją do 
li cze niu nie za leż nie od te go, kie dy zo sta ły do ko 
na ne. 
Tak więc np. da ro wi zna uczy nio na przez ro dzi 
ców na rzecz jed ne go dziec ka, któ ra mia ła miej 
sce w 2002 r., a ro dzi ce zmar li w 2020 ro ku, 
a więc mi nę ło wię cej niż 10 lat od mo men tu da 
ro wi zny do chwi li śmier ci ro dzi ców, tak więc da 
ro wi zna miesz ka nia, czy też do mu zgod nie z po 
wyż szy mi prze pi sa mi nie bę dzie już za li cza 
na do spad ku i za cho wek od niej nie bę dzie się 
na le żał dru gie mu z dzie ci. 

Kiedy można żądać 
zwrotu ceny za 
wadliwy towar? 

 
„Proszę o udzielenie mi informacji,  czy mam szansę 
odzyskać wpłacone pieniądze za okulary przeciwsłoneczne. 
W salonie optycznym kupiłam okulary z dodatkową 
powłoką do jazdy samochodem. Widzę smugi światła, obraz 
na boki jest rozmazany, co przeszkadza mi w prowadzeniu 
samochodu.  Nie wiem, jakie mam prawo, bo optyk twierdzi, 
że nie zwróci mi pieniędzy”.  
 
Zgod nie  z  prze pi sa mi  ko dek su  cy wil ne go  sprze daw 
ca – w tym wy pad ku optyk – od po wia da z  ty tu łu  rę koj mi,  
o  ile  w  okre sie  2  lat  od  da ty  wy da nia  to wa ru zo sta nie  
stwier dzo na  je go wa da.  Od po wie dzial ność z ty tu łu rę koj 
mi opar ta jest na za sa dzie ry zy ka i za le ży od ujaw nie nia wa 
dy, a nie za wi nio ne go dzia ła nia sprze daw cy. Prze pi sy ko dek 
su cy wil ne go re gu lu ją ce od po wie dzial ność z ty tu łu rę koj mi 
w  okre sie pierw sze go ro ku od  wy da nia to wa ru roz kła da ją  
cię żar  do wo do wy  mię dzy stro ny umo wy. Kon su ment ma 
obo wią zek udo wod nić je dy nie wy stę po wa nie wa dy. Nie 
jest on zo bo wią za ny do przedstawienia do wo du w za kre sie 
przy czy ny ta kiej wa dy ani wy ka zać, że za jej po wsta nie od 
po wia da sprze daw ca. Do mnie ma nie ma cha rak ter wzru szal 
ny, tzn. sprze daw ca mo że do przedstawienia do wód, że wa 
da nie wy stę po wa ła w mo men cie wy da nia to wa ru lub że 
przy czy na lub źró dło wa dy wią żą się ze zda rze niem, dzia ła 
niem lub za nie cha niem, któ re mia ło miej sce po wy da niu rze 
czy.  Kon su ment zgła sza wa dę na  pod sta wie obiek tyw nych, 
ze wnętrz nych  wi docz nych  dla  nie go ob ja wów i oko licz no 
ści. W ra zie  spo ru, na ku pu ją cym spo czy wa cię żar do wo du, 
że rzecz ma wa dę, a sprze daw cę bę dzie ob cią żał do wód, że  
po wsta ła ona po wy da niu rze czy ku pu ją ce mu. W związ ku 
z wa dli wo ścią to wa ru ku pu ją cy ma pra wo żą da nia usu nię 
cia wa dy, wy mia ny to wa ru na wol ny od wad, ob ni że nia ce 
ny o kwo tę ade kwat ną do wa dy lub też od stą pie nia od umo 
wy. Od stą pie nie od umo wy jest naj da lej idą cym upraw nie 
niem ku pu ją ce go, gdyż ni we czy ist nie nie umo wy. W związ 
ku z tym usta wo daw ca prze wi dział moż li wość sko rzy sta nia 

przez sprze daw cę z jed no krot ne go kontr upraw nie nia w po 
sta ci na pra wy lub wy mia ny to wa ru pod wa run kiem speł nie 
nia okre ślo nych prze sła nek. Zgod nie z prze pi sa mi ko dek su 
cy wil ne go ku pu ją cy mo że zło żyć oświad cze nie o od stą pie 
niu od umo wy, chy ba że sprze daw ca nie zwłocz nie i bez 
nad mier nych nie do god no ści dla ku pu ją ce go wy mie ni rzecz 
wa dli wą na wol ną od wad al bo wa dę usu nie. Ogra ni cze nie 
to nie ma za sto so wa nia, je że li rzecz by ła już wy mie nio na lub 
na pra wia na przez sprze daw cę al bo sprze daw ca nie uczy nił 
za dość obo wiąz ko wi wy mia ny rze czy na wol ną od wad lub 
usu nię cia wa dy. Je że li ku pu ją cym jest kon su ment, mo że za 
miast za pro po no wa ne go przez sprze daw cę usu nię cia wa dy 
żą dać wy mia ny rze czy na wol ną od wad al bo za miast wy 
mia ny rze czy żą dać usu nię cia wa dy, chy ba że do pro wa dze 
nie rze czy do zgod no ści z umo wą w spo sób wy bra ny przez 
ku pu ją ce go jest nie moż li we al bo wy ma ga ło by nad mier nych 
kosz tów w po rów na niu ze spo so bem pro po no wa nym przez 
sprze daw cę. Przy oce nie nad mier no ści kosz tów uwzględ nia 
się war tość rze czy wol nej od wad, ro dzaj i zna cze nie stwier 
dzo nej wa dy, a tak że bie rze się pod uwa gę nie do god no ści, 
na ja kie na ra żał by ku pu ją ce go in ny spo sób za spo ko je nia. 
Ku pu ją cy nie mo że od stą pić od umo wy, je że li wa da jest nie 
istot na, tj. ma bła he, ni kłe zna cze nie (art.  560 §  1,2 i 4 k. c.). 
Ku pu ją cy ma za tem pra wo do od stą pie nia od umo wy i żą 
da nia zwro tu ce ny na wet przy pierw szym zgło sze niu re kla 
ma cyj nym, ale sprze daw ca mo że za pro po no wać na pra wę 
al bo wy mia nę. Jed nak że do sku tecz ne go za blo ko wa nia od 
stą pie nia ko niecz ne jest speł nie nie wa run ku nie zwłocz no 
ści na pra wy i bra ku nad mier nych nie do god no ści po stro nie 
ku pu ją ce go. Na to miast w sy tu acji, gdy w to wa rze ujaw nia 
się ta sa ma lub in na wa da i był on już na pra wia ny al bo wy 
mie nio ny przez sprze daw cę, tj. kie dy ma my do czy nie nia 
z dru gą re kla ma cją z ty tu łu rę koj mi, wów czas sprze daw ca 
nie mo że po now nie ko rzy stać z kontr upraw nie nia w po sta 
ci na pra wy lub wy mia ny rze czy, z tym że wa da nie mo że być 
nie istot na. Gdy by tak by ło, ku pu ją ce mu po zo sta ją po zo sta 
łe upraw nie nia w po sta ci na pra wy, wy mia ny lub ob ni że nia 
ce ny.  

Wa run kiem sku tecz ne go do ma ga nia się zwro tu ce ny 
jest za tem ist nie nie wa dy, któ ra nie mo że być nie istot na. Na 
to miast w przy pad ku pierw szej re kla ma cji sprze daw ca ma 
pra wo pro po no wać usu nię cie wa dy lub wy mia nę to wa ru, 
ale po wi nien to zro bić nie zwłocz nie i bez nad mier nych nie 
do god no ści dla ku pu ją ce go. 

AD RIAN NA PEĆ  
rzecz nik praw kon su men ta

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Drugi tom wydawnictwa „Kolekcja szkła użytkowego 
Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu”, na który czekali 
kolekcjonerzy i miłośnicy szkła, został już udostępniony 
kupującym. 
  
Al bum pre zen tu je wzor nic two tzw. „oło wiów ki” z hut „Ju -
lia” w Szklar skiej Po rę bie, „Vio let ta” w Stro niu Ślą skim, „Su -
de ty” w Szczyt nej i „Ire na” w Ino wro cła wiu. Ten no wy 
krysz tał speł niał ocze ki wa nia es te tycz ne za chod nich kon tra -
hen tów, gdyż więk szość pro duk cji skie ro wa na by ła na eks -
port i bar dzo rzad ko po ja wiał się na kra jo wym ryn ku. W al -
bu mie za pre zen to wa no osią gnię cia 20 pol skich de si gne rów 
krysz ta łu, któ rych wzo ry znaj du ją się w mu ze al nej ko lek cji. 
Na le żą do nich: Re gi na i Alek san der Pu cha ło wie, Jan 
Owsiew ski, Ja nusz Ro ba szew ski, Lu cjan Ga jos, Sta ni sła wa 
Pa czos, Mo ni ka Or kusz, Ste fan Sa dow ski, Agniesz ka Le -
śniak -Ba na siak, Hen ry ka Na ta nek, Jan Gór ka, Wit Pła żew -
ski, Ste fa nia Ry bus -Ku ja wa, Krzysz tof Bat kow ski, Agniesz -
ka Soł tys, Ka ta rzy na Ha łas, Mał go rza ta Da jew ska, Bo gu mi -
ła Jung -Wojt ko wiak, Wie sław Kry siak i Wan da Za widz ka -
-Man teuf fel. 

War to pod kre ślić, że do dat ko wo wy bit ne, świa to we osią -
gnię cia  w za kre sie pro duk cji szkła so do we go na le ża ły do hut 
„Su de ty” w Szczyt nej i „Bar ba ra” w Po la ni cy Zdro ju. Ina czej 

niż w przy pad ku krysz ta łów, wy ro by wy mie nio nych hut, 
szkła Zbi gnie wa Hor bo we go, Ste fa na Sa dow skie go, Ewy 
Ger czuk -Mo ska luk, Lu cy ny Pi ja czew skiej, Ka zi mie rza 
Kraw czy ka, Cze sła wa Zu be ra  i Kry sty ny Szwa rzer -Li twor -
ni moż na by ło ku pić w pol skich skle pach. Do dat ko wo, 
w no wo wy da nym to mie umiesz czo no, obec ną w mu ze al nej 
ko lek cji, wy twór czość hu ty „Wan da” z Sie mia no wic Ślą -
skich. 

Ka ta log za wie ra dwa ar ty ku ły wstęp ne: Paw ła Du szy 
„Szkla ną teo rię pięk na” i „Dol ny Śląsk – kra ina szkła”, au tor -
stwa Ewy Chmie lew skiej. W dal szej czę ści al bu mu znaj du je 
się „Ka ta log zbio rów”, opra co wa ny przez Ewę Chmie lew ską 
z 841 szcze gó ło wo opra co wa ny mi no ta mi ka ta lo go wy mi, 
obej mu ją cy mi 1950 eks po na tów, wy ka zem li te ra tu ry oraz 
wy staw, no ta mi hi sto rycz ny mi 6 ośrod ków wy twór czych i 28 
no ta mi bio gra ficz ny mi de si gne rów oraz zdob ni ków. 

For mą wy daw nic two na wią zu je do pierw sze go to mu. Je -
go pro jekt gra ficz ny opra co wa ła po raz dru gi An na Ko pa -
czew ska. Li czy 440 stron o wy mia rach 240 na 300 mm. Ma 
twar dą opra wę z tło kiem i ob wo lu tą. Ca łość jest bo ga to ilu -
stro wa na bli sko 670 fo to gra fia mi wy ko na ny mi przez Paw ła 
Wię cław ka. Al bum wy da no w na kła dzie 500 eg zem pla rzy. 
Ka ta log kosz tu je 120 zł jest i moż na go ku pić w mu ze al nym 
skle pie oraz po przez Al le gro. ST

Nowy album dla miłośników szkła

Album prezentuje wzornictwo szkła z hut m.in. w Szklarskiej Porębie i Inowrocławiu. 

arc
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So sno wiec do łą czył do gro na miast, w któ rych 
w na zew nic twie miej skim upa mięt nio na jest 
Wiel ka Or kie stra Świą tecz nej Po mo cy. Ron -
do im. WOŚP w re jo nie Gór ki Śro dul skiej 
otwo rzy li w śro dę 26 ma ja pre zy dent So snow -
ca Ar ka diusz Chę ciń ski i szef Or kie stry Ju rek 
Owsiak. 

Imię Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo -
cy nada li ron du u zbie gu ulic Kom baj ni stów, 
Za ru skie go i Ma łe Za gó rze so sno wiec cy rad ni. 
Ron do znaj du je się w po bli żu Gór ki Śro dul -
skiej, gdzie co ro ku od by wa ją się so sno wiec kie 
fi na ły WOŚP. 

– Cie szę się, że Ju rek Owsiak jest w So snow -
cu. Cze ka li śmy na nie go sie dem fi na łów. Na resz -
cie jest u nas i my ślę, że nie po raz ostat ni – mó -

wił pre zy dent So snow ca Ar ka diusz Chę ciń ski. 
– Nie ma nic pięk niej sze go niż Wiel ka Or kie stra 
Świą tecz nej Po mo cy, jak po ma ga nie in nych 
i jed no cze nie lu dzi, któ rzy ra zem wspól nie nie -
za leż nie od wie ku, do cho du i miej sca, w któ rym 
pra cu ją, chcą po ma gać in nym – do dał. 

– Je ste śmy ra zem i to jest naj pięk niej sze. Or -
kie stra nie dzie li, or kie stra łą czy od trzech de kad 
i to uda ło się nam wszyst kim – po wie dział Ju rek 
Owsiak, któ ry prze ka zał, że w tym ro ku pod czas 
fi na łu WOŚP ze bra no kwo tę 210 813 830 zł. 
– W sa mym So snow cu sprzę tu (ku pio ne go ze 
środ ków z WOŚP – red.) jest za 4 349 127, 34 zł. 
To sprzęt bar dzo do bry, któ ry ra tu je zdro wie 
i ży cie ludz kie. Ma ło te go, ten sprzęt wska zu je 
na naj now sze tren dy. Wiel kie dzię ki dla wszyst -
kich, któ rzy z na mi gra li – do dał. 

Na zwa nie ron da imie niem Wiel kiej Or kie -
stry Świą tecz nej Po mo cy i wi zy ta Jur ka Owsia -
ka w sto li cy Za głę bia to wiel kie wy da rze nie, za -
rów no dla so sno wiec kich wo lon ta riu szy 
WOŚP, jak i or ga ni za to rów fi na łów. 

– To dla mnie wy jąt ko wy mo ment, tym bar -
dziej, że od lat za bie ga li śmy, że by Ju rek przy je -
chał do So snow ca. Mie li śmy na dzie ję, że bę -
dzie to w cza sie fi na łu, ale bar dzo się cie szy my, 
że uda ło się w mo men cie otwar cia ron da. To 
ron do jest po łą cze niem na szych ocze ki wań 
i przede wszyst kim jest po dzię ko wa niem dla 
Wiel kiej Or kie stry za na sze zdro wie i ży cie 
i za sprzęt, któ ry dzię ki WOŚP jest w wie lu mia -
stach – mó wi Ewe li na Sta sik, dy rek tor -
ka IX Li ceum Ogól no kształ cą ce go od lat za an -
ga żo wa na w Wiel ką Or kie strę Świą tecz nej Po -
mo cy. TOS 

Mamy rondo imienia WOŚP

Gościem honorowym wydarzenia był założyciel 
WOŚP, Jurek Owsiak. 
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Jesteś aktywnym mieszkańcem Sosnowca  
i zarazem 60latkiem+? Chcesz dać coś z siebie, działać 
na rzecz innych osób, pomagać potrzebującym wsparcia?  
 
Przyjdź do otwar te go przy ul. Jo dło wej 4 Klu bu „Se nior+” – co -
dzien nie od po nie dział ku do piąt ku w go dzi nach od 14.00 
do 18.00. Do dys po zy cji są sa la spo tkań z anek sem ku chen nym, 
po kój klu bo wy, sta no wi sko kom pu te ro we. Najważniejsza jest 
jednak możliwość za war cia no wych zna jo mo ści i czyn ne uczest -
nic two w ży ciu lo kal nej spo łecz no ści. 

W Klu bie bę dą or ga ni zo wa ne za ję cia edu ka cyj ne – w tym ję -
zy ko we, kul tu ral no -oświa to we, ak tyw no ści ru cho wej, spor to -
wo -re kre acyj ne, a tak że ak ty wi zu ją ce spo łecz nie. 

Ruch, ak tyw ność, no we zna jo mo ści i przy jaź nie, po ma ga -
nie in nym, dzia ła nia na rzecz spo łecz no ści lo kal nej i na sze go 
mia sta, roz wój oso bi sty – to gwa ran tu je my. Przyjdź 
i sprawdź. 

Uczest nic two w klu bie nie wy ma ga skom pli ko wa nych pro ce -
dur ad mi ni stra cyj nych, wy star czy de kla ra cja uczest nic twa. Ilość 
miejsc ogra ni czo na! KP

Do 18 czerwca można składać wnioski na wymianę 
węglowych źródeł ciepła w budynkach 
jednorodzinnych na terenie naszego miasta. Projekt 
współfinansowany jest ze środków unijnych. 
 
Na bór roz po czął się 10 ma ja. Na wnio ski cze ka my 
do 18 czerw ca. Do 12 lip ca ogło szo na zo sta nie li sta 
pod sta wo wa oraz re zer wo wa, a w grud niu Urząd Mar -
szał kow ski roz strzy gnie kon kurs. – Kwo ta gran tu prze -
zna czo ne go na re ali za cję pro jek tu to pra wie 8 milionów 
złotych. Na bór wnio sków od by wa się w try bie kon kur -
so wym. W przy pad ku du żej ilo ści wniosków de cy du ją -
ca bę dzie ko lej ność zgło szeń. W za leż no ści od ro dza ju in -
we sty cji moż na uzy skać od 9 do 36 tysięcy złotych – pod -
kre śla Mi chał Za strze żyń ski, za stęp ca pre zy den ta So -
snow ca. 
 
Kto moż ne do stać do fi nan so wa nie?  
Każ dy kto po sia da i zli kwi du je ko cioł wę glo wy kla sy  
3 we dług nor my PN-EN 303- 5:2012 lub bez kla so -
wy oraz za stą pi go jed nym z po niż szych ni sko emi syj -
nych źró deł cie pła: przy łą cze niem bu dyn ku do sie ci cie -
płow ni czej, ogrze wa niem elek trycz nym lub ogrze wa -
niem elek trycz nym z in sta la cją fo to wol ta icz ną, pom pą 
cie pła z in sta la cją fo to wol ta icz ną, ko tłem ga zo wym 
lub ole jo wym – je dy nie w przy pad ku bra ku moż li wo -
ści pod łą cze nia bu dyn ku do sie ci cie płow ni czej lub 
gdy pod łą cze nie do tej sie ci nie jest uza sad nio ne eko -
no micz nie do koń ca 2023, ko tłem na eko gro szek 
– je dy nie w przy pad ku bra ku moż li wo ści pod łą cze -
nia bu dyn ku do sie ci cie płow ni czej i ga zo wej lub 
pod łą cze nie do tych sie ci nie jest uza sad nio ne eko no -
micz nie do koń ca 2023, ko tłem na bio ma sę – je dy nie 
w przy pad ku bra ku moż li wo ści pod łą cze nia bu dyn ku 
do sie ci cie płow ni czej i ga zo wej lub pod łą cze nie 
do tych sie ci nie jest uza sad nio ne eko no micz nie 
do koń ca 2023. 
 
Jak na le ży zło żyć wnio sek? 
W wer sji elek tro nicz nej, za po mo cą spe cjal nie udo stęp -
nio ne go wzo ru wnio sku. Da ta wpły wu re je stro wa -
na bę dzie w mo men cie prze sła nia wnio sku on li ne. 

Po zło że niu wnio sku on li ne gran to bior ca bę dzie do -
dat ko wo zo bo wią za ny do do star cze nia pod pi sa nej pa -
pie ro wej wer sji wnio sku za po śred nic twem ope ra to ra pocz -
to we go lub za po mo cą plat for my ePUAP (ad re sy wraz 
z in struk cją zo sta ną po da ne w ma ilu, któ ry zo sta nie udo -
stęp nio ny po zło że niu wnio sku on li ne). 
Link do wnio sku wraz za łącz ni ka mi w wer sji on li ne: 
https://www.ni ska emi sja. pl/so sno wiec/461_etap_do -
ku men ta cji_apli ka cyj nej/208/, 
w wer sji pa pie ro wej, w Biu rze Ob słu gi Klien ta, w ter mi -
nie wska za nym po ni żej (w har mo no gra mie przyj mo wa -
nia pa pie ro wej wer sji wnio sku). Da ta wpły wu re je stro -
wa na bę dzie w mo men cie zło że nia wnio sku w BOK. 
Link do wnio sku (wraz za za łącz ni ka mi) w wer sji 
do dru ku: http://www.ni ska emi sja.pl/link/wnio sek -
druk so sno wiec. KP 

Park Fusińskiego jak marzenie

Klub Senior+ czeka na ciebie

Około 2,5 mln złotych otrzyma 
Sosnowiec jako ministerialne 
dofinansowanie z rezerwy subwencji 
ogólnej na przebudowę ulicy 
Lenartowicza. 
 
Wia do mość z mi ni ster stwa zbie gła się 
z otwar ciem ofert w prze tar gu na wy bu -
rze nie wia duk tu i bu do wę no we go od cin -
ka dro gi wraz z ron dem. Trwa obec nie 
we ry fi ka cja sze ściu ofert. Naj wyż sza opie -

wa na su mę pra wie 10,5 mln zł, a naj niż -
sza na kwo tę 5,5 mln zł. Nie za leż nie 
od zwy cięz cy prze tar gu, pra ce po win ny 
za koń czyć się do koń ca te go ro ku. 
– W miej scu obec ne go wia duk tu, 
pod któ rym kie dyś prze bie ga ła li nia ko le -
jo wa do ko pal ni, po ja wi się na syp, 
a na nim dro ga, któ ra bę dzie mia ła 
po dwa pa sy ru chu w obu kie run kach. 
Zmia ny do ty czą tak że skrzy żo wa nia uli -
cy Le nar to wi cza i Szy ma now skie go. 

W tym miej scu obec ne skrzy żo wa nie za -
stą pi ron do – wy ja śnia Ar ka diusz Chę -
ciń ski, pre zy dent So snow ca. Pra ce bę dą 
pro wa dzo ne w ta ki spo sób, by au to bu sy ko -
mu ni ka cji pu blicz nej oraz pie si mo gli bez 
więk szych prze szkód po ko nać ten od ci nek 
dro gi. Zo sta nie tak że przebu do wa ne 
oświe tle nie ulicz ne wraz do świe tlo ne 
przej ście dla pie szych, któ re po wsta nie 
przy no wym ron dzie oraz po ja wi się 
ścież ka ro we ro wa. ST

Bez wiaduktu i skrzyżowania 

Wymień piec i zadbaj o środowisko 
Kolejna forma dofinansowania na wymianę węglowych źródeł ciepła

HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA 
PAPIEROWYCH WERSJI WNIOSKU 
W CZERWCU 2021

Biuro Obsługi Klienta (BOK) – Urząd Miejski 
w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20 (parter), 
stanowisko nr 4. 
 
• 2 czerwca (środa) w godz. od 9.00 do 13.00, 
• 7 czerwca (poniedziałek) w godz. 14.00 do 18.00 
• 9 czerwca (środa) w godz. od 9.00 do 13.00 
• 14 czerwca (poniedziałek) w godz. od 14.00 

do 18.00 
• 16 czerwca (środa) w godz. od 9.00 do 13.00 
 
Więcej informacji można uzyskać telefonicznie  
pod numerami: 721 747 447 i mailowo: 
sosnowiec@niskaemisja.pl. 
 
Wymagany termin realizacji wszystkich zadań  
to 30 czerwca 2023 roku. Realizacje zaplanowane 
we wniosku o przyznanie grantu na rok 2022 będą 
musiały być bezwzględnie w tym roku wykonane. 
Podobnie w roku 2023. 

Bar dzo cie ka wie po re mon cie pre zen -
tu je się park Fu siń skie go na Sta rym 
So snow cu. Od no wio ny te ren miesz -
kań cy po raz pierw szy zo ba czy li w śro -
dę 26 ma ja, w Dzień Mat ki.  

Park na Sta rym So snow cu od lat 
mię dzy wo jen nych był miej scem spa ce -
rów so sno wi czan. Zwa no go wcze śniej 
Par kiem Kre so wym lub Par kiem 
Krucz kow skie go od na zwi ska pi sa rza, 
któ re go po mnik usta wio no tu taj 
w 1980 ro ku. W 2018 ro ku Ra da 
Miej ska nada ła par ko wi imię po rucz -
ni ka pi lo ta Ja na Fu siń skie go, ab sol -
wen ta III LO im. Bo le sła wa Pru sa, ze -
strze lo ne go nad Niem ca mi w cza -
sie II woj ny świa to wej lot ni ka od zna -
czo ne go or de rem Vir tu ti Mi li ta ri. 

Pra ce re wi ta li za cyj ne w par ku zo sta -
ły sfi nan so wa ne z Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go In fra struk tu ra i Śro do wi sko. Po -
chło nę ły 7 mi lio nów zło tych. Park 
prze bu do wa ła cze ska fir ma 4AS.  

– To jed na z tych in we sty cji, z któ -
rych je ste śmy na praw dę dum ni – mó -
wi pre zy dent So snow ca  Ar ka diusz 
Chę ciń ski. – Po nad 47 ty się cy na sa -
dzeń krze wów i drzew, a tak że bu do wa 
oczek wod nych, dom ków dla owa dów, 
bu dek dla nie to pe rzy i bu dek lę go wych 
dla pta ków – to naj waż niej sze zmia ny, 

ja kie za szły w par ku im. Ja na Fu siń -
skie go – do da je pre zy dent. 

W par ku są te raz no we ścież ki z na -
wierzch ni mi ne ral nej, drew nia ne po de -
sty, oczka wod ne i dom ki dla owa dów, 
pta ków oraz bud ki dla nie to pe rzy. Na te -
re nie par ku jest rów nież to a le ta i no we 
ław ki. Ca łość jest ogro dzo na. W środ ku 
na sa dzo no 47 ty się cy ro ślin, w tym 245 
drzew ta kich jak jo dła zwy czaj na, ol sza 
czar na, buk zwy czaj ny, li pa drob no list -
na i sze ro ko list na, grab po spo li ty, dąb 
szy puł ko wy i bez szy puł ko wy, wierz by 
bia ła i kru cha. Ko lek cje ro ślin ne pre zen -
to wa ne w par ku po zwa la ją miesz kań -
com le piej po znać ro dzi mą przy ro dę. 
Ro śli ny upo rząd ko wa ne są zgod nie 
z sie dli ska mi lub te ma tycz nie. Są po gru -
po wa ne i sa dzo ne w geo me trycz nie wy -
dzie lo nych kwar ta łach, przy któ rych 
znaj du je się o nich in for ma cja. 

Z my ślą o zwie rzę tach za mon to wa -
no bud ki lę go we dla pta ków, dom ki dla 
nie to pe rzy i owa dów. Dla umoż li wie -
nia mi gra cji ma łym ssa kom pla no wa ne 
ogro dze nie bę dzie po sia da ło prze świt 
przy grun cie. War to pa mię tać, że z po -
wo du prze bu do wy Eg zo ta rium wej ście 
do par ku jest moż li we tyl ko od stro -
ny III LO im. B. Pru sa lub od Sta dio -
nu Lu do we go. TOS

Tom
asz Szym

czyk

W parku nasadzono ponad 47 tys. roślin, pojawiły się oczka wodne i budki lęgowe dla ptaków. 



kurier miejski czerwiec 2021 nr 610 Miasto



11czerwiec 2021 nr 6 kurier miejski Sport

Czarne wróciły  
na mistrzowski tron!

Długo to trwało, ale w końcu się udało. Efektowną wygraną nad KKP Bydgoszcz Czarne przypieczętowały 
mistrzowski tytuł, który zapewniły sobie dokładnie 22 maja, kiedy to pokonały na wyjeździe GKS Katowice.  
Po wygranej w ostatniej kolejce sosnowiczanki mogły w końcu fetować radość z upragnionego tytułu.

Krzysztof Polaczkiewicz 
 
19 wy gra nych, 2 re mi sy i tyl ko jed na po -
raż ka. To bi lans Czar nych w se zo nie, 
w któ rym eki pa z So snow ca się gnę ła 
po mi strzow ski ty tuł. Je sie nią so sno wi -
czan ki wy gra ły 9 spo tkań i za li czy ły je den 
re mis z GKS-em Ka to wi ce. Przed roz po -
czę ciem run dy wio sen nej by ło wia do mo, 
że wal ka o ty tuł roz strzy gnie się mię dzy 
Czar ny mi a dru ży ną UKS SMS Łódź. 
Pod opiecz ne Se ba stia na Stem plew skie go 
roz po czę ły run dę re wan żo wą od trzech 
wy gra nych, a w tym sa mym cza sie ry wal ki 
zdo by ły czte ry oczka i tym sa mym prze -
wa ga wzro sła do ośmiu punk tów. Po tem 
przy szła po raż ka, je dy na w se zo nie z Me -
dy kiem Ko nin, nie oby ło się bez kon tu zji 

i pro ble mów ka dro wych, ale so sno wi -
czan ki szyb ko wzię ły się w garść. Po tem 
by ło gład kie zwy cię stwo w Ryb ni ku, re -
mis z ło dzian ka mi i pew nym sta ło się, że 
ty tuł wró ci do So snow ca. – Pierw sze me -
cze run dy wio sen nej mia ły na pew no zna -
cze nie, bo uda ło się wy pra co wać prze wa -
gę i na wet po raż ka z Me dy kiem nie 
skom pli ko wa ła nam spra wy. Wie dzia ły -
śmy, że w każ dym me czu mu si my być 
mak sy mal nie skon cen tro wa ne, bo ko bie -
ca pił ka ma to do sie bie, że jest nie prze wi -
dy wal na. Cie szę się, że mogłam po móc 
klu bo wi od zy skać ty tuł po la tach, te raz 
mam na dzie ję, że do rzu ci my do te go pu -
char i się gnie my po du blet – pod kre śla 
An na Szy mań ska, do świad czo na bram -
kar ka Czar nych i re pre zen ta cji Pol ski. 

– Czar ne to mo ja pierw sza przy go da 
z fut bo lem ko bie cym. Ob ją łem ze spół 
w trak cie po przed nie go se zo nu, prze rwa -
ne go z po wo du pan de mii. Wów czas uda -
ło się do trzeć do fi na łu Pu cha ru Pol ski 
i za jąć w lidze miej sce na po dium. W tych 
roz gryw kach ce lem by ło się gnię cie po ty -
tuł MP i dru ży nie uda ło się to osią gnąć. 
Ra dość jest ogrom na, by ły mo men ty 
trud ne, bo kon tu zje nas nie oszczę dza ły, 
ale wy ko na li śmy plan i to jest naj waż niej -
sze. Te raz my śla mi je ste śmy przy fi na le 
PP – do da je tre ner so sno wi cza nek, Se ba -
stian Stem plew ski. 

Po ostat nim me czu za wod nicz ki fe to -
wa ły suk ces, nie za bra kło prze jaz du przez 
mia sto. Wśród osób, któ re spie szy ły z gra tu -
la cja mi, nie mo gło za brak nąć pre zy den ta So -
snow ca, Ar ka diu sza Chę ciń skie go. Mia sto 
od lat wspie ra so sno wiec kie mi strzy nie. 
– Wiel kie gra tu la cje dla dziew czyn. Mi -
strzow ski ty tuł znów jest w So snow cu. 
Klub z Alei Mi rec kie go w ostat nich la tach 
od bu do wał po zy cję i znów jest naj lep szy 
w kra ju. Ra dość mo że być po dwój na, bo 
jesz cze fi nał PP przed ze spo łem. Mia sto 
wspie ra Czar ne, wspie ra so sno wiec ki 
sport i pa mię ta o wszyst kich suk ce sach, 
cze go naj lep szym do wo dem by ła obec -
ność pod czas me czu na szych zna ko mi -
tych szablistek i sza bli stów, któ rzy do mi -
nu ją w kra ju i się ga ją tak że po mi strzow -
skie ty tu łu. Ich rów nież na gro dzi li śmy. 
Sport to wi zy tów ka na sze go mia sta – nie 
kry je ra do ści pre zy dent. 

Raz jesz cze gra tu lu je my na szym wspa -
nia łym pił kar kom i cze ka my na triumf 
w Pu cha rze Pol ski, a po tem cze ka my 
na wy stę py w eu ro pej skich pu cha rach!

CZARNE SOSNOWIEC 
MISTRZYNIE POLSKI 2021

Bramkarki: Anna Szymańska, Martyna 
Małysa, Izabela Sas. 
Obrończynie: Andrea Horvathova, Julia 
Wycisk, Patricia Fischerova, Paulina 
Czechowska, Klaudia Olejniczak, Olha 
Zubchyk. 
Pomocniczki: Dorota Hałatek, Agnieszka 
Jędrzejewicz, Paulina Zawiślak,  
Alicja Matarek, Lucia Suskova, Daria 
Długokęcka, Wiktoria Kuciewicz, Klaudia 
Tobiaczyk, Martyna Wiankowska, 
Weronika Kamala, Lidia Grzonka, 
Gabriela Kuczyńska. 
Napastniczki: Lilyana Kostova, Veronika 
Slukova, Dżesika Jaszek, Nikol Kaletka, 
Weronika Zawistowska. 
Trener: Sebastian Stemplewski

Sosnowiecka dominacja w szabli trwa w najlepsze. Zuzanna 
Cieślar z Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego sięgnęła 
po tytuł mistrzyni Polski, a wraz z koleżankami klubowymi 
wywalczyła złoto w drużynie, pokonując w finale TMS 
Zagłębie Sosnowiec!  
 
Dla Cie ślar to pierw szy w ka rie rze se nior ski ty tuł mi strza kra ju. 
W fi na le za wod nicz ka ZKS po ko na ła klu bo wą ko le żan kę, An -
ge li kę Wą tor 15:14. W czo ło wej ósem ce zna la zły się jesz cze 
dwie za wod nicz ki z na szych klu bów. Siód ma by ła Zu zan na Po -
ra da z TMS Za głę bie, a ósma Ju lia Cie ślar, re pre zen tu ją ca bar -
wy ZKS So sno wiec. W ry wa li za cji męż czyzn na ósmym miej -
scu za wo dy ukoń czył Piotr So sul ski z ZKS So sno wiec. Mi -
strzem Pol ski, po dob nie jak w przy pad ku ko biet, po raz pierw -
szy w ka rie rze zo stał Ma te usz Knez (O. Ś. AZS Po znań). 

20-let nia Cie ślar po raz dru gi po zło ty me dal MP  
się gnę ła w ry wa li za cji dru ży no wej. W fi na le ZKS w skła dzie: 
sio stry Cie ślar, Wą tor oraz Ju lia Do biń ska po ko nał TMS Za -
głę bie 45:36. TMS ry wa li zo wał w skła dzie: Mar ta Pu da, Zu -
zan na Po ra da, Pau li na Po ra da i Zu zan na Len kie wicz. W pół -
fi na le ZKS po ko nał eki pę Ka ra be li War sza wa 45:28, a TMS 
był lep szy od KKSz Ko nin, wy gry wa jąc 45:29. Wśród męż -
czyzn po czte rech la tach do mi na cji po grom ców zna leź li sza bli -
ści MUKS Vic tor War sza wa. W fi na le ule gli AZS AWF Ka -
to wi ce 33:45. Na naj niż szym stop niu po dium sta nę li za wod ni -
cy ZKS So sno wiec, któ rzy po ko na li w de cy du ją cym spo tka niu 
KKSz Ko nin 45:43. So sno wi cza nie ry wa li zo wa li w skła dzie: 
Grze gorz Do mi nik, Krzysz tof Kacz kow ski, Piotr So sul ski i Mi -
chał Ko chan.  

Mi strzo stwa Pol ski w sza bli od by ły się w tym ro ku w Ra szy -
nie pod War sza wą. KP

Podwójnie złota Zuzanna

I liga dla koszykarek

Zuzanna Cieślar na najwyższym stopniu podium, tuż obok Angelika 
Wątor. Finał turnieju indywidualnego kobiet MP w szabli okazał się 
wewnętrzną sprawą Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego.

Piłkarki Czarnych manifestowały swoją radość po zdobyciu tytułu mistrza Polski, m.in. przed 
pomnikiem Jana Kiepury.

Po 21 latach tytuł mistrza Polski wrócił do Sosnowca.

Dru gi ze spół ko szy kar skie go Za głę bia w I li dze ko biet. Bez cen -
ne oka za ły się dwa zwy cię stwa w tur nie ju pół fi na ło wym. W se -
zo nie 2021/2022 pierw szy ze spół po wal czy w EnergaBasket Li -
dze, z ko lei dru gi na jej za ple czu. 

Wy dział Roz gry wek Pol skie go Związ ku ko szy ków ki po in -
for mo wał, że w związ ku z wnio ska mi dwóch klu bów o zmia nę 
ter mi nu fi na łów 2LK, ze wzglę du na eg za mi ny ma tu ral ne za -
wod ni czek oraz trud no ścią w zna le zie niu no we go ter mi nu nie 
ko li du ją ce go z in ny mi roz gryw ka mi PZKosz, Za rząd PZKosz 
pod jął uchwa łę o anu lo wa niu tur nie ju fi na ło we go 2 Li gi Ko biet 
i przy zna niu pra wa do gry w 1 Li dze Ko biet w se zo -
nie 2021/2022 ze spo łom, któ re uzy ska ły awans do tur nie ju fi na -
ło we go. W związ ku z po wyż szą de cy zją, pra wo gry w 1LK w se -
zo nie 2021/2022 uzy ska ły RMKS XBEST Ryb nik, Ósem ka 
Lu cy na Day Spa Skier nie wi ce, UKS Hu ra gan Wo ło min oraz 
Za głę bie So sno wiec. KP
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Sosnowiec oddaje hołd kobietom
Krzysz tof Po lacz kie wicz 
 
Ron do u zbie gu ulic Kom baj ni stów, Ma riu sza 
Za ru skie go i Ma łe Za gó rze bę dzie no sić na zwę 
Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy. 26 ma ja 
w obec no ści Jur ka Owsia ka od by ło się uro czy ste 
nada nie na zwy, o czym pi sze my na ła mach KM. 
Nie ba wem dwa ko lej ne ron da do cze ka ją się pa -
tro nów.  Na skrzy żo wa niu ulic 3 Ma ja i Par ko wej 
ron do bę dzie no sić im. Jó ze fy Si wi ko wej, z ko lei 
u zbie gu ulic Dę bliń skiej i Hu go na Koł łą ta ja im. 
Ewy Hor ba czew skiej. – W przy pad ku Jó ze fy Si -
wi ko wej oraz prof. Hor ba czew skiej od da je my 
hołd oso bom za słu żo nym dla na sze go mia sta, 
któ re mia ły wpływ w roz wój edu ka cyj no -kul tu -
ral ny So snow ca – pod kre śla pre zy dent So snow -
ca, Ar ka diusz Chę ciń ski. 

Jó ze fa Si wi ko wa to za ło ży ciel ka obec ne go LO 
im. Emi lii Pla ter. Uro dzi ła się w 1878 ro ku. 
Na po cząt ku  XX wie ku przy je cha ła do So snow -
ca z War sza wy. Naj pierw pra co wa ła ja ko na uczy -
ciel ka, na pen sji Ol gi Ra dli czo wej. By ła to pierw -
sza w So snow cu pol ska szko ła dla dziew cząt. 
W 1908 ro ku zo sta ła prze ło żo ną szko ły, a dwa la -
ta póź niej jej wła ści ciel ką i dy rek tor ką. W 1910 
ro ku zmie ni ła też na zwę na Szko łę Han dlo wą 
i kie ro wa ła szko łą nie prze rwa nie przez 25 lat. 
Po od zy ska niu nie pod le gło ści szko łę prze kształ -

co no w ośmio kla so we gim na zjum żeń skie, któ -
re mu nada no imię Emi lii Pla ter. Po tem szko ła 
sta ła się li ceum, w któ rym mło dzież kształ ci się 
do dziś. Zo sta ła po cho wa na na cmen ta rzu 
przy Al. Mi rec kie go w So snow cu. 

Od 1932 r. przy ul. Dę bliń skiej 11 dzia ła ła 
pry wat na Szko ła Mu zycz na im. Sta ni sła wa 
Mo niusz ki. Jej za ło ży ciel ką i dy rek tor ką by ła 
prof. Ewa Hor ba czew ska, a wła ści wie Ewa 

Mog de sjanc. Uro dzi ła się w 1884 ro ku na Kry -
mie. Kon ser wa to rium w kla sie śpie wu i for te -
pia nu, a tak że stu dia me dycz ne, ukoń czy ła 
w Sankt Pe ters bur gu. Tam zresz tą prze pro wa -
dzi ła się po śmier ci pierw sze go mę ża i po zna ła 
Po la ka, in ży nie ra An to nie go Hor ba czew skie -
go. W cza sie re wo lu cji paź dzier ni ko wej uda ło 
im się do trzeć do Pol ski. Nie wia do mo do kład -
nie w ja kich oko licz no ściach, ale na po cząt ku 

lat 30. prof. Hor ba czew ska do sta ła pro po zy cję 
zor ga ni zo wa nia w So snow cu szko ły mu zycz -
nej. I tak też się sta ło. Szko ła wy cho wa ła  
wie lu świa to wej sła wy śpie wa ków ope ro wych, 
mię dzy in ny mi: Na ta lię Sto ko wac ką, Ma ria -
na Woź nicz ko, Al fre da Ja ro sza -Kor czyń skie -
go, Ma ria na Po ręb skie go czy Fran cisz ka Ba -
wo ła, czy li słyn ne go Fran co Be va la. Hor ba -
czew ska zmar ła 28 sierp nia 1948 ro ku w War -
sza wie. Po cho wa na zo sta ła na Po wąz kach. 

W ubie głym ro ku Bar ba ra Bie lec ka, ab sol -
went ka m.in. War szaw skiej Szko ły Fil mo wej, 
na krę ci ła film o Ewie Hor ba czew skiej, pry wat -
nie swo jej pra bab ci. Film no si ty tuł „Mat ka 
z por tre tu. Hi sto ria Ewy Hor ba czew skiej”. Ob -
raz po wstał przy współ udzia le mia sta i jesz cze 
nie do cze kał się pre mie ry. Zdję cia krę co no 
m.in. w ka mie ni cy przy ul. Dę bliń skiej 11. 
– Moż li wość re ali za cji fil mu do ku men tal ne go 
o mo jej pra bab ci, prof. Ewie Hor ba czew skiej 
i jej szko le oraz o nie sa mo wi tym mie ście, ja kim 
jest So sno wiec, to wiel kie wy zwa nie – dla mnie 
ja ko twór cy i pra wnucz ki. Po dróż do ku men tal -
na to tak że po droż do swo ich ko rze ni i sa mej sie -
bie. Spe cjal ne po dzię ko wa nia kie ru ję do cu dow -
nych lu dzi z So snow ca, któ rzy wspie ra ją mnie 
w dzia ła niach i chcą wskrze sić mu zycz ny So sno -
wiec – pod kre śla Bar ba ra Bie lec ka.

Podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej radni przegłosowali uchwały w sprawie nadania nazw trzem rondom na terenie Sosnowca. Dwa z nich będą nosić imię postaci 
historycznych, których sylwetki chcemy w tym miejscu przybliżyć. 

arc

Film o prof. Ewie Horbaczewskiej, którego autorką jest jej prawnuczka, Barbara Bielecka,  
czeka jeszcze na premierę. 
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Przed wielu laty właśnie tak nazwaliśmy ten malowniczy odcinek Białej Przemszy. To jedno z tych pięknych miejsc, które polubiliśmy w sposób szczególny. Zawsze 
chętnie tutaj wracamy. Od zawsze fascynuje nas uśpiona, pierwotna dzikość tej jurajskiej rzeki. 

W Macz kach po mię dzy mo sta mi w wi do wi sko wy spo sób po -
ka zu je ona swój zmien ny cha rak ter. Z uśpie nia się bu dzi, szyb -
ciej biec za czy na, pie ni się, rwe tes wiel ki czy ni. Po stro mej po -
chyl ni to czy swe wo dy nie cier pli we. Roz le wa się przy tym sze -
ro ko i ni czym pan na mło da po zo sta wia za so bą bia ły sze lesz -
czą cy we lon utka ny z mi lio nów w słoń cu skrzą cych się dia men -
tów. Gło śny szum i ośle pia ją cy blask odu rza zmy sły, nie sie 
z so bą nie okre ślo ny świę ty spo kój. Jak do brze jest za sty gnąć 
nad ki pie lą w bez ru chu, po grą żyć się w tej ogłu sza ją cej ci szy. 
Wy rwać nas z niej mo że tyl ko tur kot kół po cią gu nie spiesz nie 

prze mie rza ją ce go sta ry ka mien ny most. To ko lej na grat ka. 
Most gra nicz ny w Macz kach na le ży do naj pięk niej szych w na -
szym re gio nie. Po wstał w la tach 1845 – 1848 w ce lu po łą cze -
nia no wo wy bu do wa nej li nii Ko lei War szaw sko – Wie deń skiej 
z Ko le ją Kra kow sko – Gór no ślą ską. W paź dzier ni ku 1848 ro -
ku dzię ki tej prze pra wie za po cząt ko wa no ruch ko le jo wy po -
mię dzy le żą cą w Kró le stwie Pol skim sta cją Gra ni ca, a bę dą cą 
wów czas pod au striac kim za bo rem Szcza ko wą. Tę dy je cha ło 
się do Eu ro py i tę dy Eu ro pa przy jeż dża ła do nas. Dzi siaj 
po cza sach trans gra nicz nej pro spe ri ty po zo sta ły licz ne pa miąt -

ki w po sta ci uni ka to we go dwor ca, ze spo łu bu dyn ków miesz -
kal nych, ho te lu, ko ścio ła, cer kwi ska, lo ko mo ty wow ni, wa go -
now ni oraz do ży wa ją cej swych dni ar cha icz nej wie ży ci śnień. 
Bia ła Prze msza nie sta no wi już kor do nu po mię dzy dzie lą cy mi 
Oj czy znę za bo ra mi. Jej nurt od dzie la te raz So sno wiec od Ja -
worz na. Rze ka co raz bar dziej łą czy niź li dzie li, sta je się atrak -
cją dla mi ło śni ków przy ro dy, tu ry stów i wod nia ków. I niech tak 
po zo sta nie po wsze cza sy. 

 
Tekst i zdjęcia: Artur Ptasiński – Centrum Informacji Miejskiej

Z Kurierem po Zagłębiu

Białe wody

Biała Przemsza tuż powyżej mostu kolejowego leniwie meandruje pośród lasów i łąk sosnowieckojaworznickiego pogranicza. Pozornie 
spokojna jednak pod lustrzanym lazurem swej przepastnej toni skrywa temperament, który już za chwilę objawi w całej rozciągłości. 

Najstarszy most w Sosnowcu można fotografować z różnych perspektyw. Zdecydowanie odradzam jednak wykonywanie zdjęć 
bezpośrednio z nurtu rzeki.

Pociąg na moście granicznym uwieczniony na pocztówce z 1912 
roku. Widok od strony zachodniej. Źródło arch. UM w Sosnowcu.  

Maksymalny stopień spienienia rzeka osiąga pomiędzy mostem 
kolejowym a starym jazem słynnych maczkowskich wodociągów. 

Prosto z mostu.
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Poziomo: 1 – amerykański kraj jak kapelusz, 5 – bywa pantoflowa, 
elektroniczna, a nawet głosowa, 8 – ustalona ilość pracy lub imię 
żeńskie, 9 – dodatkowa porcja obiadu, 10 – kanciarz, 11 – trunek 
popularny na Węgrzech, 12 – kolorowe, fruwające owady,  
14 – najbardziej północny stan USA, 16 – jadalny kasztan, 17 – ryba 
z rodziny sumowatych, 19 – gra z wieżą i skoczkiem, 21 – popularne 
klocki, 22 – diabeł, 25 – chaber, 28 – po niej porusza się ciało 
niebieskie, 29 – stan pogotowia, 30 – wychował się wśród zwierząt 
w dżungli, 32 – wiszą w galerii, 34 – na fotografie, 35 – drzewo 
iglaste, 36 – łuk w architekturze, 37 – burząca machina,  
38 – starożytne naczynie do przechowywania płynów,  
39 – kupalnik górski. 
 
Pionowo: 1 – niejedna w Egipcie, 2 – stolica Grecji, 3 – klątwa 
kościelna, 4 – słony herbatnik, 5 – stawiany z kart, 6 – pachołek 
obozowy w dawnym wojsku polskim, 7 – morze na południu 
Europy, 13 – walczy z bykami, 15 – szpara, 18 – lampa 
elektronowa, 20 – skała osadowa i źródło wody mineralnej 
w Krynicy, 23 – atrapa, 24 – przeszkoda ustawiona w poprzek 
ulicy, 26 – popularna gra w karty, 27 – zielnik, 28 – sofa, 31 – ze 
szpadą w czarnej masce, 33 – główny bohater w filmie „Szczęki”. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 5/2021, SHERRI SMITH – WEEKEND  
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 6/2021

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 

Marcin Margielewski   

Koszmar arabskich służących  
(Wyd. Prószyński i Ska)

 NAGRODY UFUNDOWAŁO WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA.

Zatrważająca 
i niezwykle 
emocjonująca 
opowieść o biednych 
kobietach, które 
zostają służącymi 
w bogatych arabskich 
domach.  
Pozbawione 
paszportów, 
możliwości 
kontaktowania się 
z rodziną, zamknięte 
za murami wartych 
miliony posiadłości, 
pracują często bez 
wytchnienia i dni 
wolnych od pracy. 
Gwałcone, bite, 
upokarzane, nie mają 
szans na poskarżenie 
się na swój los, dopóki nie skończy się ich kontrakt. Po powrocie 
do swoich krajów często wybierają milczenie, bo świat nie chce 
wierzyć w ich historie. 
Marcin Margielewski namówił pochodzącą z Indonezji Ekę, by 
opowiedziała wstrząsającą historię swojej mamy i cioci, które stały 
się ofiarami współczesnego systemu niewolnictwa. 
 
Data wydania: 01.06.2021

Violetta Ozminkowski   

Michalina Wisłocka. Sztuka 
kochania gorszycielki  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Bestsellerowa biografia, 
na motywach której powstał film 
„Sztuka kochania. Historia Michaliny 
Wisłockiej”. Była kobietą silną 
i odważną, czy może pozbawioną 
zahamowań skandalistką? 
Odnalezione dzienniki odsłaniają 
prywatne życie Michaliny Wisłockiej. 
Z jej książki „Sztuka kochania”, przez 
lata obowiązkowej lektury w każdym 
domu, miliony Polaków uczyło się, jak 
wielką przyjemnością jest seks, jak 
wielką sztuką przeżywanie miłości 
i jak dzięki niewielkim zabiegom wzmóc przyjemność. To ona 
mówiła o przyjemności kobiety, świadomym macierzyństwie 
i antykoncepcji. Od niej zaczęła się polska rewolucja seksualna 
w schyłkowym okresie komunizmu. Ale, choć lubiła powtarzać, że 
nie ma nic do ukrycia, jej życie pełne było tajemnic. Kochała wielu 
mężczyzn, uwodziła ich, choć późno odkryła radość płynącą z seksu. 
Układała sobie życie w trójkącie z mężem i przyjaciółką. Udawała, że 
jest matką bliźniaków. Oto opowieść o życiu, które było rewolucją 
seksualną, bez żadnego tabu. 
Odnalezione i dotychczas niepublikowane fragmenty dzienników, 
w połączeniu z opowieściami jej córki oraz bliskich, odsłaniają 
skrywane oblicze jednej z największych ikon PRLu. 
 
Data wydania: 08.06.2021

Danuta Awolusi   

Zgodnie z prawdą  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Kiedy Patrycja dowiaduje 
się, że jest w ciąży, ma 
powód do zmartwień. Wie 
doskonale, że jej mąż nie 
jest ojcem dziecka, ale nie 
ma zamiaru go o tym 
informować. W obawie 
przed konsekwencjami 
pozwala, by Miłosz 
wychowywał nie swoją 
córkę, pozostając 
w niewiedzy. Nie ma jednak 
pojęcia, że mąż również ma 
swój mały sekret. Czy 
prawda wyjdzie 
na jaw? I kto w tym związku 
ma najwięcej do ukrycia? 
„Zgodnie z prawdą” to 
opowieść o wielkim 
poczuciu winy i o budowaniu relacji na kłamstwie. To także 
historia o tym, jak późno dojrzewamy i jak wiele musimy się 
w życiu nauczyć, zanim zyskamy pewność siebie.  
To jednak przede wszystkim piękne ukazanie miłości ojca 
do dziecka, która jest w stanie znieść niemal wszystko i której nic 
nie jest w stanie zatrzymać.  
Ciepła, wzruszająca, zabawna książka, w której każdy znajdzie 
małą cząstkę siebie. 
 
Data wydania: 08.06.2021
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TEATR  
czerwiec  2021

01, wt., godz. 18:00 Nowa Księga Dżungli 
05, sob., godz. 18:00 Przodownicy miłości. 
Rewia związkoworobotnicza 
06, niedz., godz. 18:00 Przodownicy miłości. 
Rewia związkoworobotnicza 
11, pt., godz. 19:00 Komedia. Wujaszek Wania 
PREMIERA 

12, sob., godz. 18:00 Komedia. Wujaszek 
Wania 
13, niedz., godz. 18:00 Komedia. Wujaszek 
Wania 
25, pt., godz. 19:00 Czas wypadł z ram 
PREMIERA 
26, sob., godz. 18:00 Czas wypadł z ram 
27, niedz., godz. 18:00 Czas wypadł z ram

Pierwsze osoby, które zadzwonią do naszej redakcji i podadzą swoje imię 
i nazwisko, otrzymają zaproszenie, które będzie do odebrania w kasie 
Teatru. Warunkiem odebrania biletu jest zapłacenie za jedno podwójne 
zaproszenie symbolicznej kwoty 2 zł.

Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy dwa podwójne 
zaproszenia na spektakl w dniu 5 czerwca pt. „Przodownicy miłości. 
Rewia związkowo-robotnicza” w reż. Jacka Mikołajczyka.

HOROSKOP
KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.) 
– Postaraj się mniej denerwować 
błahostkami. Cisza i spokój 

świetnie wpłyną na Twoje 
nastawienie. Spędzaj więc jak 

najwięcej czasu z dala od zgiełku miasta. 
W życiu uczuciowym nie szykują się żadne 
rewelacje.  

WODNIK (20.01. – 18.02.) – Ciesz 
się chwilą. Nie rozmyślaj o tym, co 
było, ani o tym, co będzie. 
Najbliższe dni przyniosą Ci dużo 

dobrego. Poznasz ciekawą osobę, 
z którą będziesz chciała spędzać każdy wolny 
moment.  

RYBY (19.02. – 20.03.) – Zadbaj 
o siebie. Więcej czasu na świeżym 
powietrzu, lekka modyfikacja 
diety i pozytywne nastawienie to 

prosta droga do sukcesu, który 
ewidentnie jest Ci pisany. Możliwy konflikt 
w strefie uczuciowej. Uważaj na słowa, bo ranią 
tak samo, jak czyny. 

BARAN (21.03. – 19.04.) 
– Czerwiec to bardzo dobry 
miesiąc dla samotnych baranów. 
Twój kalendarz będzie 

wypełniony po brzegi. Korzystaj 
z życia! Zadbaj o swoją kondycję 
przed wakacjami. Masz wystarczająco czasu, by 
zyskać wymarzoną sylwetkę.  

BYK (20.04. – 22.05.) – Zapowiada 
się miły, rodzinny czas. Liczne 
uroczystości i spotkania rodzinne 

bardzo dobrze wpłyną na Twoje 
stosunki z bliskimi. Pora zacząć 

planować wakacje, aby spełniać marzenia.  

BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) 
– Bardzo dobry okres w życiu 
uczuciowym. Wreszcie będziesz 
mieć przy sobie osobę, na którą 

zawsze można liczyć. Ze zmianą 
pracy lepiej się z kolei wstrzymać do końca 
roku.  

RAK (22.06. – 22.07.) – Postaraj się 
tyle samo dawać innym, ile 
od nich oczekujesz. Nie będą mieć 
wtedy wrażenia, że próbujesz ich 

wykorzystać, jak to ostatnio miało 
miejsce…Wszelkie spory rozstrzygaj od razu. 
Tłumienie złych emocji nie przynosi nic 
dobrego.  

LEW (23.07. – 23.08.) – Nadchodzi 
bardzo pozytywny okres dla 
lwów. Czas wakacji, urlopu 
i wypoczynku. Wykorzystaj go 

w 100 procentach. Nie bierz 
na siebie nowych obowiązków, bo i tak im nie 
podołasz. Szykuje się też wakacyjna miłość 
niczym jak z komedii romantycznej.  

PANNA (24.08. – 22.09.) – Słuchaj 
innych, czasem warto skorzystać 
z rad mądrzejszych, zamiast 
uparcie stawiać na swoim. Gwiazdy 

będą Ci sprzyjać. Nie bój się nowych 
wyzwań, nigdy nie jest na nic za późno.  

WAGA (23.09. – 22.10.) – Pora 
wrócić do rzeczywistości, która 
nie będzie tak kolorowa jak 
ostatnie miesiące. Pełna 

optymizmu i radości z życia dasz 
sobie jednak ze wszystkim radę. Dobry czas 
na rozpoczęcie nowego biznesu.  

SKORPION (23.10. –21.11) 
– Czekają Cię drobne zawirowania 
sercowe. Staraj się jednak 
wyjaśniać na bieżąco wszystkie 

nieporozumienia, a wszystko 
powinno dobrze się skończyć. Nie planuj urlopu 
w najbliższym czasie, gdyż będziesz musiała go 
odwołać z nieprzewidzianej przyczyny.  

STRZELEC (22.11. – 21.12.) 
– Nadchodzi świetny okres 
w życiu zawodowym. Wykorzystaj 
go i pnij się po szczeblach kariery. 

Prywatnie nadciągają małe kłopoty. 
Jeśli w porę nie zareagujesz, może się to źle 
skończyć…

Światłoczułość w Pałacu

Wybierz się do „Muzy”

Dwie premiery w Teatrze Zagłębia

Wystawę zatytułowaną 
„Światłoczułość. XXIII Sosnowieckie 
Spotkania Artystyczne”,  
która podsumowuje 
ubiegłoroczne spotkania artystyczne 
w Sandomierzu, można oglądać  
od 15 maja w Pałacu Schoena
Muzeum w Sosnowcu.  

 
Eks po zy cja udo wad nia, jak róż no rod -
na jest współ cze sna sztu ka, któ ra jest 
peł na świa tła, ko lo rów, wra żeń i emo -
cji. Go ście mu zeum bę dą mo gli prze -
ko nać się, jak świa tło czu łość ro zu mie -
ją ar ty ści, któ rzy ma ją od mien ne po -
dej ście do pro ble mu sztu ki, pra cu ją 
w róż nych tech ni kach i zma ga ją się 
z róż no rod ną ma te rią. Do San do mie -
rza za pro szo no 27 ar ty stów – fo to gra -
fi ków, ma la rzy i rzeź bia rzy – zwią za -
nych z mia stem i re gio nem. W tej 
gru pie zna leź li się: Ma rek Be błot, Ta -
ma ra Ber dow ska, Adam Bit, Je rzy 
Chrap ka, Sła wo mir Drąż kie wicz, Pa -

weł Du sza, Ar ka diusz Go la, Krzysz -
tof Go łuch, Mar cin Ko rek, Piotr Kos -
sa kow ski, Agniesz ka Le śniak -Ba na -
siak, Je rzy Ła kom ski, Ka ta rzy na Ła ta, 
Ar ka diusz Ław ry wia niec, Be ata Men -
drek, Sta ni sław Mi chal ski, Da mian 
Mic koś, Mi chał Mi nor, Ja cek Mro -
zow ski, Ka mil Mysz kow ski, Zbi -
gniew Pod sia dło, Woj ciech Praż -
mow ski, Jo lan ta Ry cer ska, Krzysz tof 
Rzeź ni czek, Ire na Ska lik, Mi chał 
Sza last i An drzej Zyg mun to wicz.  

 Każ dy z za pro szo nych twór ców, 
pre zen tu ją cych swo je pra ce na wy sta -
wie, pro po nu je od bior com zu peł nie 
in ne do zna nia ar ty stycz ne i wy wo łu je 
od mien ne emo cje. Tym co łą czy 
wszyst kich, jest wspól na idea od nie sie -
nia się do ha sła prze wod nie -
go XIII SSA i jed no cze śnie ty tu łu wy -
sta wy. Pre zen to wa ne pra ce za ska ku ją 
róż no rod no ścią i in dy wi du al ną in ter -
pre ta cją te go po ję cia. Wy sta wę moż -
na oglą dać do 13 czerw ca. ST

reklama

reklama

UWAGA CZYTELNICY!

Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy pojedyncze zaproszenia 
do kina „Helios”, które można odebrać w siedzibie redakcji od 7 czerwca.  

ZAPROSZENIA

„Obiecująca. Młoda. Kobieta”. Pod takim tytułem kryje się obraz  
w reż. Emeralda Fennell’a, czarna komedia, dramat i kryminał  
w jednym, na który już 18 czerwca warto wybrać się do Sali Widowiskowo
Koncertowej „Muza”. 
 
Cas sie ucho dzi ła za zdol ną oso bę (w tej ro li Ca rey Mul li gan), ale zda rzy ło się 
coś, co bru tal nie prze rwa ło jej do tych cza so we ży cie. Jest by stra, ku szą co prze -
bie gła, a no ca mi pro wa dzi se kret ne ży cie. W koń cu otrzy mu je szan sę,  
by roz li czyć się z prze szło ścią. I na pew no tę szan sę wy ko rzy sta. Se ans roz pocz -
nie się o godz. 19.00. Bi le ty w ce nie 15 zł są do stęp ne on li ne na stro nie: 
www.kie pu ra.pl oraz w ka sach bi le to wych w „Mu zie” i Ener ge tycz nym Cen -
trum Kul tu ry. ST

Po trzy mie sięcz nej prze rwie Te atr Za głę bia 
po wró cił, pro po nu jąc wi dzom dwie pre mie ry 
i do brze zna ne pro duk cje.  

– Do koń ca czerw ca za pla no wa li śmy aż 
dwie pre mie ry. Pierw sza już 11 czerw ca. Za -
pra sza my na spek takl „Ko me dia. Wu ja szek 
Wa nia” Ję drze ja Pia skow skie go i Hu ber ta 
Su li my na pod sta wie sztu ki An to nie go Cze -
cho wa. Z ko lei 25 czerw ca przy go to wa li śmy 
te atral ny stand -up w re ży se rii Jac ka Ko złow -
skie go „Czas wy padł z ram” – za po wia da Pa -
weł Woj cie chow ski z Biu ra Współ pra cy 
z Wi dza mi.  

Wu ja szek Wa nia, czy li ty tu ło wy bo ha ter i je -
go ro dzi na to dzi wa cy i nie szczę śni cy, któ rzy 
miesz ka ją na ro syj skiej pro win cji. Wszy scy ma -
rzą o in nym, „lep szym” świe cie, ale nic w tym 

kie run ku nie ro bią, by coś zmie nić. Szan są 
na zmia nę sta je się przy by cie ze sto li cy szwa gra 
ty tu ło we go Wu jasz ka – eme ry to wa ne go pro fe -
so ra Sje rie bria ko wa i je go młodej żo ny He le ny. 
Na pro win cji spo ty ka ją Iwa na i je go sio strze ni -
cę So nię, któ rzy dba ją o ma ją tek i za ra bia ją 
swo ją pra cą na utrzy ma nie pro fe so ra. Tak na -
praw dę nie cho dzi tyl ko o pie nią dze. Iwan 
skry cie pod ko chu je się w He le nie. He le na jest 
też obiek tem wes tchnień przy ja cie la ro dzi ny, 
Astro wa. To tu taj to czy się praw dzi wa gra po -
zo rów… Mi łość, na dzie ja, po żą da nie, nie speł -
nie nie wy peł nia ją ży cie bo ha te rów, a jed no cze -
śnie to wa rzy szy im prze ko na nie, że los każ de -
go z nich jest prze są dzo ny. W tej dusz nej at -
mos fe rze pro win cji, po śród wza jem nych ża lów 
i tłu mio nych na mięt no ści, nie wy klu czo ne, że 

doj dzie do dra ma tycz ne go wy bu chu skry wa -
nych emo cji. Czy ta ki bę dzie fi nał, mi ło śni cy 
sztu ki do wie dzą się już pod czas pla no wa nej 
pre mie ry. Te atr Za głę bia dzia ła już od 29 ma -
ja. – Za pra sza my wi dzów na od świe żo ną wer -
sję spek ta klu „Bo eing, Bo eing” w reż. Woj cie -
cha Le śnia ka, a z oka zji Dnia Dziec ka na spek -
takl „No wa księ ga dżun gli”. Przy każ dym spek -
ta klu pro si my o wcze śniej szy za kup lub re zer -
wa cję bi le tu, po nie waż mo że my grać tyl ko 
dla 50 pro cent wi dow ni. Przy po mi na my tak że 
o de zyn fek cji rąk, za sła nia niu ust i no sa ma -
secz ką oraz za cho wa nie dy stan su spo łecz ne go 
– do dał Pa weł Woj cie chow ski.  

Wię cej in for ma cji o pro po zy cjach te atru 
moż na zna leźć na stro nie: www.te atrza gle -
bia.pl oraz na pro fi lu na Fa ce bo oku. ST
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