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Szanowni Państwo! 
 

Niezmiernie miło jest nam zaprosić Państwa na siódmą już edycję akcji „Zagórskie 
Sianokosy”, która odbędzie się w dniu 4 października b.r. (sobota) na terenie Sosnowca-
Zagórza. Sianokosy są tradycyjnym już wydarzeniem, którego głównym celem jest ochrona 
unikatowych w skali Sosnowca walorów przyrodniczych przy udziale mieszkańców regionu. 
Dodatkowo akcja służy promowaniu działań na rzecz zachowania w krajobrazie miejskim 
obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym i kulturowym. To ostatnie ma 
szczególne znaczenie w związku z trwającymi aktualnie pracami mającymi doprowadzić do 
powstania na tym obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. 

Teren, na którym odbędą się sianokosy to łąki rozciągające się na północ od ul. 
Kamiennej w Sosnowcu Zagórzu. Były one użytkowane rolniczo jeszcze w latach 70-tych 
ubiegłego stulecia. Obecnie zarastają rodzimymi i obcymi ekspansywnymi gatunkami roślin. 
Kosząc niewielki płat łąki aktywnie chronimy szereg cennych elementów takich jak: 

 siedlisko przyrodnicze chronione w ramach Dyrektywy Siedliskowej Unii 
Europejskiej – zmiennowilgotne łąki trzęslicowe; 

 dwa gatunki motyli chronionych w ramach Dyrektywy Siedliskowej Unii 
Europejskiej – modraszki: telejus i nausitous, wymienione ponadto  
w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt; 

 chronione, ginące w regionie gatunki roślin takie jak: kukułka szerokolistna 
oraz kosaciec syberyjski. 

Kosząc łąkę tradycyjną metodą (za pomocą kos ręcznych) nawiązujemy jednocześnie 
do dawnego sposobu użytkowania tego niegdyś rolniczego obszaru.  

Zbiórka o godz. 14:30 przed kościołem p.w. Św. Joachima w Sosnowcu (ul. Ks. 
Popiełuszki 44). Obowiązkowo należy zaopatrzyć się w strój terenowy. Po sianokosach 
planowane jest ognisko na pobliskiej działce prywatnej. Więcej szczegółów na dołączonym 
do zaproszenia plakacie i pod adresem: https://www.facebook.com/events/782979825076813/ 
Kontakt do organizatora – Paweł Kauzal, tel. 662281588. 

Państwa uczestnictwo w 7 Zagórskich Sianokosach znacząco wzbogaci naszą 
oryginalną inicjatywę i będzie okazją do dyskusji na tematy z nią związane, toteż liczymy na 
przybycie. 

 
Z serdecznym pozdrowieniem 
 
Paweł Kauzal 
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