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Około 6 mln 800 tys. zł będzie
kosztowała przebudowa ulicy Armii
Krajowej w Kazimierzu Górniczym.
W ramach inwestycji, na którą mieszkańcy
czekali od lat, powstaną nowa droga wraz
z odprowadzeniem wody deszczowej,
chodnik, ścieżka rowerowa oraz ledowe
oświetlenie ulicy. 

Piłkarze Zagłębia Sosnowiec nie zamierzają oddać
fotelu lidera. – Jesteśmy wysoko, prowadzimy w lidze, ale
musimy jeszcze sporo popracować, aby zima była spokojna.
Taki mecz, jak ten w Mielcu, nie może się już przytrafić.
Momentami niemoc i bezsilność były frustrujące. Wiemy,
o co gramy, pokazaliśmy, że mamy silny kolektyw. Wnioski
szybko wyciągniemy. Nie oglądamy się na innych, musimy
po prostu zdobywać punkty – zapowiada Sebastian Dudek,
kapitan Zagłębia Sosnowiec.
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Krzysz tof Po lacz kie wicz

Od przy szłe go ro ku w So snow cu
ma za cząć dzia łać 4-let ni pro -
gram do fi nan so wa nia do pro ce -
du ry in vi tro. Rocz nie na ten cel
ma być prze zna czo ne 200 tys.
zł. – To wię cej niż wcze śniej by ło
pla no wa ne. Mó wi ło się o kwo -
cie 100 ty się cy zło tych, ale osta -
tecz nie ma to być dwa ra zy ty le.
W su mie przez czte ry la ta prze -
zna czy my na ten cel 800 ty się cy
zło tych – pod kre śla pre zy dent
So snow ca Ar ka diusz Chę ciń ski.
To od po wiedź mia sta na ko niec
rzą do we go pro gra mu wspie ra nia
in vi tro. Przy po mnij my, że w So -
snow cu dzia łał już pro gram
wspie ra nia in vi tro. Mia ło to
miej sce w 2013 ro ku, ale w mo -
men cie gdy ów cze sny rząd roz -
sze rzył za kres pro gra mu rzą do -
we go, pi lo ta żo wy pro gram w So -
snow cu do biegł koń ca. – Te raz
sy tu acja się od wró ci ła. Rząd nie
ma za mia ru wspie rać in vi tro, ale
my nie za mie rza my zo sta wić bez
po mo cy osób, któ re bez sku tecz -
nie sta ra ją się o po tom stwo – do -
da je pre zy dent So snow ca.

Wła dze mia sta chcą, aby pro -
gram za czął dzia łać od po cząt ku
przy szłe go ro ku, dla te go też nie -

ba wem bę dą nad nim gło so wa li
rad ni.

Do pro gra mu zo sta ną za kwa li -
fi ko wa ne pa ry, któ re speł nią po niż -
sze kry te ria. Wiek ko bie ty mu si
mie ścić się w prze dzia le 23-40 lat
we dług rocz ni ka uro dze nia,
a w dniu kwa li fi ka cji co naj mniej
jed na z osób po zo sta ją cych
w związ ku mał żeń skim lub part -
ner skim od ro ku po win na za -

miesz ki wać na te re nie So snow ca.
Para po win napo zo sta wać wzwiąz -
ku mał żeń skim lub part ner skim
i zo stać za kwa li fi ko wa na do le cze -
nia nie płod no ści me to dą za płod nie -
nia po za ustro jo we go przez Re ali -
za to ra Pro gra mu, zgod nie z wy -
tycz ny mi Pol skie go To wa rzy stwa
Me dy cy ny Roz ro du. Oso by mu szą
mieć udo ku men to wa ne po twier -
dze nie prze pro wa dze nia peł nej

dia gno sty ki przy czyn nie płod no -
ści, udo ku men to wa ne po twier dze -
nie trwa łe go uszko dze nia, unie -
moż li wia ją ce go na tu ral ne za płod -
nie nie lub też są po ro ku bez sku -
tecz ne go le cze nia za cho waw cze go
lub chi rur gicz ne go.

– Pro gram obej mu je do fi nan -
so wa nie w wy so ko ści do 80 pro -
cent kosz tów (łącz nie nie wię cej
niż 5 tys. zł co naj mniej jed nej

pro ce du ry za płod nie nia po za -
ustro jo we go). Róż ni cę po mię -
dzy cał ko wi tym kosz tem pro ce -
du ry a do fi nan so wa niem po no -
szą pa cjen ci. Mak sy mal na licz -
ba za bie gów, do któ rych przy -
słu gu je do fi nan so wa nie, to trzy
za bie gi – pod kre śla An na Je dy -
nak, za stęp ca pre zy den ta mia sta
od po wie dzial na m. in. za zdro -
wie i po moc spo łecz ną.

Ze spół pra cu ją cych nad pro -
gra mem eks per tów oce nił, że
koszt jed nej pro ce du ry za płod -
nie nia po za ustro jo we go wy no si
śred nio od 5 do 10 tys. zł, bez
uwzględ nie nia kosz tów le cze nia
far ma ko lo gicz ne go, któ re go
koszt wy no si oko ło 4 tys. (do ty -
czy to le ków do in duk cji owu la -
cji, któ re nie są re fun do wa ne).
W pro gra mie rzą do wym  na la -
ta 2013-2016 koszt le ków sto so -
wa nych do in duk cji owu la cji nie
był ob ję ty do fi nan so wa niem ze
środ ków pu blicz nych.

– W na szym mie ście, li czą -
cym oko ło 200 tys. miesz kań -
ców, pro blem nie płod no ści mo że
do ty czyć oko ło dwóch ty się cy
par. Oso by zaj mu ją ce się za gad -
nie niem osza co wa ły, że 42 pa ry
wy ma ga ją le cze nia me to da mi
IVF/IC SI, któ re są od mia na mi
za płod nie nia in vi tro – do da je za -
stęp ca pre zy den ta So snow ca.

So sno wiec ki pro gram opra co -
wa ny zo stał na pod sta wie pro gra -
mu prof. Sła wo mi ra Woł czyń -
skie go oraz lek. med. Ra fa ła Zyś -
ka pn. „Do fi nan so wa nie do le -
cze nia  nie płod no ści  me to dą za -
płod nie nia  po za ustro jo we go  dla
miesz kań ców   mia sta   Ło dzi
w la tach 2016-2020”.

arc
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„Samochód za PIT. Rozlicz
podatek w Sosnowcu” to hasło
loterii podatkowej, która ruszyła
w mieście. Nagrodą główną, którą
można wygrać, jest samochód
osobowy. W loterii z atrakcyjnymi
nagrodami może wziąć udział każdy,
kto płaci swoje podatki w Sosnowcu. 
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Program wsparcia in vitro ponownie w Sosnowcu

reklama

Gmina Sosnowiec w ciągu czterech lat przeznaczy na program dofinansowania in vitro ok. 800 tys. zł. 
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Prezydent miasta Arkadiusz Chęciński 
zaprasza do wzięcia udziału 
w obchodach 98. rocznicy 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości. – Oddajmy hołd 
bohaterom, którym zawdzięczamy wolność
i niepodległość. Świętujmy i cieszmy się, 
że po 123 latach zaborów Polacy zrzucili jarzmo
niewoli, odzyskali swoje państwo i rozpoczęli jego
odbudowę – mówi prezydent. 
Oficjalne uroczystości potrwają trzy dni, 
od 9 do 11 listopada. 
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MIASTO

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Pre zy dent So snow ca Ar ka diusz Chę ciń -
ski pod pi sał z współ wła ści cie lem fir my
JSK Ar chi tek ci, Ma riu szem Rut zem
umo wę na wy ko na nie do ku men ta cji pro -
jek to wej Za głę biow skie go Par ku Spor to -
we go. W ra mach Za głę biow skie go Par ku
Spor to we go na te re nach przy Gór ce Śro -
dul skiej ma ją po wstać sta dion pił kar ski,
któ ry po mie ści 12 ty się cy wi dzów z moż -
li wo ścią roz bu do wy do 15 ty się cy, ha la
spor to wa prze zna czo na dla trzech ty się -
cy wi dzów oraz lo do wi sko na dwa i pół
ty sią ca wi dzów.

Na zle ce nie gmi ny So sno wiec kon kurs
na opra co wa nie kon cep cji urba ni stycz no -
-ar chi tek to nicz nej ogło si ło Sto wa rzy sze -
nie Ar chi tek tów Pol skich w Ka to wi cach.
Przez pierw szy etap prze brnę ły 32 fir my,
do ko lej ne go prze szło już tyl ko 12. Osta -
tecz nie sąd kon kur so wy wy ło nił fi na ło wą
„piąt kę”. Kon kurs na kon cep cję Za głę -
biow skie go Par ku Spor to we go wy gra ła
fir ma „JSK Ar chi tek ci” sp. z o.o. z sie dzi -

bą w War sza wie, któ ra bę dzie wy ko naw cą
do ku men ta cji pro jek to wej. – Za kres umo -
wy obej mu je przy go to wa nie kon cep cji po -
kon kur so wej, pro jekt bu dow la ny in we sty -

cji, pro jekt wy ko naw czy in we sty cji w po -
dzia le na za da nia in we sty cyj ne, kom plet
pro jek tów tech nicz nych wy ko naw czych
przy łą czy wszyst kich me diów dla po trzeb

in we sty cji oraz ma łej ar chi tek tu ry, dróg
i zie le ni, spe cy fi ka cje Tech nicz ne Wy ko -
na nia i Od bio ru Ro bót Bu dow la nych,
przed mia ry ro bót oraz kosz to ry sy in we -
stor skie. Po nad to uzy ska nie nie zbęd nych
de cy zji ad mi ni stra cyj nych ko niecz nych
do wy da nia osta tecz nej de cy zji o po zwo -
le niu na bu do wę in we sty cji – wy li cza pre -
zy dent So snow ca, Ar ka diusz Chę ciń ski.

Peł na do ku men ta cja pro jek to wa ma
być przy go to wa na do koń ca 2017 ro ku.
Koszt to 6,35 mln brut to. – Ne go cja cje
by ły twar de, ale uda ło nam się „zbić” po -
nad mi lion zło tych – mó wił z uśmie chem
pre zy dent Chę ciń ski. – Tym sa mym roz -
po czy na my speł nia nie jed nej z naj star -
szych w dzie jach mia sta obiet ni cy. Mam
na dzie ję, że ci, któ rzy obie cy wa li sta dion
w prze szło ści, nie bę dą te raz prze szka -
dzać – do dał pre zy dent So snow ca.

– Ma my do świad cza nie, pro jek to wa li -
śmy wie le sta dio nów, nie tyl ko w Pol sce,
ale tak że po za gra ni ca mi na sze go kra ju.
Nasz jest m. in. Sta dion Na ro do wy czy
sta dion Le gii War sza wa. Do koń ca przy -

szłe go ro ku wszyst ko po win no być z na -
szej stro ny zro bio ne – pod kre ślał pre zes
JSK Ma riusz Rutz.

Po przy go to wa niu ca łej do ku men ta cji
moż li we bę dzie roz pi sa nie prze tar gów
na ro bo ty bu dow la ne. – Wa riant opty mi -
stycz ny to pół ro ku, wa riant pe sy mi stycz -
ny to rok. Mam na dzie ję, że wy ko naw cę,
któ ry wy bu du je Park Spor to wy, po zna my
szyb ciej. Chciał bym, aby pra ce za czę ły się
w wa ka cje 2018 ro ku – do dał pre zy dent.

JSK Architekci przygotuje pełną dokumentację projektową Zagłębiowskiego Parku Sportowego 

Stadion coraz bliżej

Straż ni cy miej scy bę dą kon tro lo wać pry -
wat ne nie ru cho mo ści i spraw dzać, czym
opa la ne są pie ce w do mach. Pre zy dent
Ar ka diusz Chę ciń ski za po wie dział re gu -
lar ne kon tro le straż ni ków, któ rzy bę dą
mo gli spraw dzić, co wła ści cie le spa la ją
w do mo wych pie cach i ko tłach. Bę dą re -
ago wać po otrzy ma niu zgło sze nia lub
za uwa że niu nad mier ne go dy mu, wy do -
by wa ją ce go się z ko mi na. 

– Z więk szą de ter mi na cją i zde cy do -
wa nie bar dziej ry go ry stycz nie niż
do tej po ry bę dzie my kon tro lo wać,
czym opa la ne są pie ce i ko tły w na -

szych nie ru cho mo ściach. Straż ni cy bę -
dą spraw dza li, czy wy do by wa ją cy się
z ko mi nów dym nie po cho dzi wła śnie
ze spa la nia od pa dów, któ re nie po win -
ny być spa la ne w pie cach – za po wia da
pre zy dent.

Moż li wość wy ko ny wa nia kon tro li
na te re nie pry wat nych nie ru cho mo ści
w za kre sie spraw dze nia, czy w pie cach
spa la ne są od pa dy, wy ma ga po sia da nia
imien ne go upo waż nie nia pre zy den ta,
któ ry udzie lił już ta kich upo waż nień. Po -
nad to straż ni cy w So snow cu w ce lu pro -
wa dze nia kom plek so wych kon tro li pod -

pi sa li umo wę o współ pra cy z fir mą Cen -
trum Ba dań Śro do wi ska „SORB -
CHEM” sp. z o.o. w Ru dzie Ślą skiej.
Przed sta wi cie le tej fir my, w ro li rze czo -
znaw ców, bę dą mo gli pro wa dzić wspól -
nie ze straż ni ka mi kon tro le i po bie rać m.
in. prób ki po pio łu do kon tro li.

Zgod nie z usta wą o od pa dach, oso by
mo gą być ka ra ne za spa la nie od pa dów
po za miej sca mi do te go prze zna czo ny mi
i z te go ty tu łu od po wia dać za po peł nie -
nie wy kro cze nia. Z ko lei utrud nia nie
kon tro li w za kre sie ochro ny śro do wi ska
oso bom upraw nio nym lub im po ma ga ją -

cym, w myśl prze pi sów ko dek su kar ne -
go, jest za gro żo ne ka rą do trzech lat wię -
zie nia. Po nad to w przy pad ku nad mier nej
emi sji dy mu do po wie trza bę dzie moż -
na uka rać wła ści cie la nie ru cho mo ści
za za nie czysz cza nie miejsc pu blicz nych.
Do dat ko wo nad mier na emi sja dy mu
w re jo nie dróg mo że tak że po wo do wać
utrud nie nie w ru chu dro go wym, co sta -
no wi wy kro cze nie w myśl ko dek su wy -
kro czeń.

Ma ło te go, w przy pad ku otrzy ma nia
zgło sze nia lub za ob ser wo wa nia nad -
mier nej emi sji dy mu, so sno wiec cy straż -

ni cy miej scy bę dą spraw dzać, nie tyl ko,
ja kie od pa dy tra fi ły do pie ca, ale tak że
to, czy nie ru cho mość zo sta ła od po wied -
nio wy po sa żo na w po jem ni ki i czy znaj -
du ją się w nich od pa dy. Brak po jem ni -
ków lub skła do wa nie od pa dów po za ni -
mi sta no wi tak że wy kro cze nie zgod nie
z prze pi sa mi usta wy o utrzy ma niu czy -
sto ści w gmi nach i w świe tle te go rocz nej
uchwa ły Ra dy Miej skiej w spra wie re gu -
la mi nu utrzy ma nia czy sto ści i po rząd ku
na te re nie So snow ca. Wła ści cie le nie ru -
cho mo ści bę dą mu sie li po nieść kon se -
kwen cje. SK

Strażnicy miejscy będą walczyć z niską emisją

Próbki popiołu do kontroli

W RAMACH PLANOWANEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIA „ZAGŁĘBIOWSKI
PARK SPORTOWY W SOSNOWCU”
WYKONAWCA OPRACOWUJE
DOKUMENTACJĘ OBEJMUJĄCĄ:

• Stadion piłkarski na 12 tys. miejsc
(z możliwością zwiększenia 
do 15 tys.).

• Stadion zimowy (lodowisko) 
ok. 2550 miejsc.

• Halę sportową (wielofunkcyjną) 
ok. 3 tys. miejsc – koszykówka,
siatkówka, piłka ręczna.

• Zagospodarowanie terenu wokół
obiektów budowlanych. 

• Parking – ok. 1,2 tys. miejsc
postojowych dla samochodów
osobowych i ok. 20 miejsc 
dla autokarów.

reklama

Pierw szy w kra ju pod od dział dla cho -
rych na mu ko wi scy do zę otwar to 18
paź dzier ni ka w Wo je wódz kim Szpi ta -
lu Spe cja li stycz nym nr 5 im. św. Bar -
ba ry w So snow cu. Na pa cjen tów cze -
ka 11 jed no oso bo wych sal. Pra ce bu -
dow la ne oraz wy po sa że nie kosztowały
3,7 mln zł.

Mu ko wi scy do za jest naj czę ściej wy -
stę pu ją cą cho ro bą ge ne tycz ną u lu -
dzi.  Choć jest cho ro bą nie ule czal ną, to
me dy cy na od no to wu je sys te ma tycz ny
po stęp, dzię ki któ re mu wy raź nie wy dłu -
ża się ży cie cho rych. Jesz cze w la -
tach 50. ubie głe go wie ku cho rzy na mu -
ko wi scy do zę rzad ko kie dy do ży wa li
wie ku szkol ne go, a oso by uro dzo ne
współ cze śnie ma ją szan sę prze żyć oko -
ło 50 lat.

W Pol sce za po stę pem w le cze niu
nie na dą ża po stęp w in fra struk tu rze.
Do ro śli pa cjen ci na dal le cze ni by li
w szpi ta lach pe dia trycz nych. Ko rzy sta li
z ma łych łó żek i sa ni ta ria tów przy sto so -
wa nych do dzie cię cych po trzeb. Do dat -
ko wo sy tu ację kom pli ko wał fakt, że
przy ję cie do ro słe go na od dział dzie cię -
cy za wsze wy ma ga spe cjal nej zgo dy
Na ro do we go Fun du szu Zdro wia. Te raz
sy tu ację cho rych po pra wia pod od dział
utwo rzo ny w Wo je wódz kim Szpi ta lu
Spe cja li stycz nym nu mer 5 im. Św. Bar -
ba ry w So snow cu. To wła śnie w tej pla -
ców ce, od śro dy 19 paź dzier ni ka, do ro -
śli pa cjen ci mo gą li czyć na kom plek so -
wą opie kę pul mo no lo gicz ną, ga stro lo -
gicz ną oraz re ha bi li ta cję. Na dzie sią -
tym pię trze bu dyn ku utwo rzo no pod od -

dział dla 11 pa cjen tów z jed no oso bo -
wy mi sa la mi o po więk szo nej po -
wierzch ni, z wła snym wę złem sa ni tar -
nym oraz fil tra mi po wie trza. Po więk -
szo ne sa le po zwo lą nie tyl ko na le cze -
nie cho rych w kom for to wych wa run -
kach, ale i na re ha bi li ta cję przy łóż ko wą.
Kom plek so wa opie ka pul mo no lo gicz -
na, ga stro lo gicz na, la ryn go lo gicz -
na oraz za ple cze w po sta ci Kli nicz ne go
Od dzia łu In ten sywnej Te ra pii, to do dat -
ko we atu ty pod od dzia łu.

Przy oka zji otwar cia pod od dzia łu
pre zy dent So snow ca Ar ka diusz Chę -
ciń ski otrzy mał sta tu et kę od Iwo ny
Ło bej ko, dy rek tor ki WSS nr 5 im. Św.
Bar ba ry za „do tych cza so wą współ pra -
cę, oka za ne wspar cie i do wo dy życz li -
wo ści”. KP

W Sosnowcu otwarto pierwszy w Polsce pododdział dla chorych na mukowiscydozę 

Prezydent Arkadiusz Chęciński podpisał umowę z Mariuszem Rutzem,
współwłaścicielem firmy JSK Architekci na wykonanie dokumentacji
projektowej. 

Pacjenci mogą liczyć na kompleksową opiekę pulmonologiczną,
gastrologiczną i rehabilitację. 

M
aciej Łydek

M
aciej Łydek
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Jakość usług potwierdzona nagrodami i certyfikatami:    

www.helimed.pl

Centrum Diagnostyczne HELIMED
Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

RTG

USG

BIOPSJE pod kontrolą USG

KRÓTKIE TERMINY WIZYT

DOŚWIADCZONY PERSONEL MEDYCZNY

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG

WIDZIMY 
WIĘCEJ

INFORMACJA I REJESTRACJA
Biopsja: 32 785 22 30
TK i RTG: 32 355 95 10
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36. sesja Rady Miejskiej 

Młodzi hokeiści najlepsi w Polsce
Syl wia Ko sman

Li sty gra tu la cyj ne i pa miąt ko we sta tu et ki
ode bra li za wod ni cy, tre ne rzy i wła dze
UKS Za głę bie So sno wiec pod czas ostat -
niej se sji Ra dy Miej skiej. UKS Za głę bie
So sno wiec to obec nie naj lep sza mło dzie -
żo wa dru ży na ho ke jo wa w kra ju. Gra tu la -
cje i ży cze nia ko lej nych suk ce sów zło ży li
za wod ni kom i przed sta wi cie lom klu bu
wła dze mia sta. 

– To wiel kie suk ce sy na szych spor tow -
ców, mi strzów – stwier dził Ra fał Ły dek,
dy rek tor MO SiR -u w So snow cu. Pol ski
Zwią zek Ho ke ja na Lo dzie skla sy fi ko wał
dru ży nę na pierw szym miej scu wśród 14
dru żyn w kra ju. Na trze cim miej scu zna la -
zła się Unia Oświę cim, dru gie miej sce za -
ję ło GKS Ja strzę bie Zdrój, anapierw szym
miej scu wła śnie UKS Za głę bie So sno -
wiec. – To zwy cię stwo jest bar dzo oka za łe.
Po ka zu je, w ja kim miej scu je ste śmy zmło -
dzie żo wym ho ke jem. Je ste śmy naj lep szą
dru ży ną w kra ju – pod kre ślił Ra fał Ły dek.
Na ten suk ces skła da ją się dwa mi strzo stwa
Pol ski. W Ja strzę biu Zdro ju za wod ni cy
wy gra li w fi na le Mię dzy wo je wódz kich
Mi strzostw Mło dzi ków who ke ju na lo dzie
(ka te go ria U -16) pod wo dzą tre ne rów Pio -
tra Ma tla kie wi cza i Pio tra Ma jew skie go,
awNo wym Tar gu wMi strzo stwach Pol ski
Ju nio rów za wod ni cy w ka te go rii U -20,
pro wa dze ni przez tre ne rów Mar ci naKo tu -
łę i Grze go rza Kli cha, tak że by li naj lep si.
W dru ży nie mło dzi ków (U -16) gra jed -
na za wod nicz ka – Ka ro li na Chu ras. Ta ką
moż li wość do pusz cza ją obo wią zu ją ce
prze pi sy. 

Po uro czy stym uho no ro wa niu spor -
tow ców, rad ni przy ję li pa kiet przy go to wa -
nych uchwał. Wśród naj waż niej szych zna -
la zły się uchwa ła w spra wie okre śle nia
wy so ko ści sta wek po dat ku od nie ru cho -
mo ści i sta wek po dat ku od środ ków trans -
por to wych. Rad ni przy ję li staw ki rocz ne
po dat ku od nie ru cho mo ści od grun tów.
Wśród naj waż niej szych zna la zły się:
zwią za ne z pro wa dze niem dzia łal no ści
go spo dar czej – 0,89 zł od 1 m kw. po -
wierzch ni, od grun tów pod wo da mi po -
wierzch nio wy mi sto ją cy mi lub pod wo da -
mi po wierzch nio wy mi pły ną cy mi je zior
i zbior ni ków sztucz nych – 4,54 od 1 hek -
ta ra po wierzch ni, za ję tych na pro wa dze -
nie od płat nej sta tu to wej dzia łal no ści po -
żyt ku pu blicz ne go przez or ga ni za cje po -

żyt ku pu blicz ne go – 0,47 zł od 1 m kw.
po wierzch ni. Z ko lei od bu dyn ków lub ich
czę ści po da tek wy nie sie – 0,75 zł od 1 m
kw. po wierzch ni użyt ko wej, zwią za nych
z pro wa dze niem dzia łal no ści go spo dar -
czej oraz od bu dyn ków miesz kal nych lub
ich czę ści za ję tych na pro wa dze nie dzia -
łal no ści go spo dar czej – 22,66 zł od 1 m
kw. po wierzch ni użyt ko wej, za ję tych
na pro wa dze nie dzia łal no ści go spo dar -
czej w za kre sie ob ro tu kwa li fi ko wa nym
ma te ria łem siew nym – 10,59 zł od 1 m
kw. po wierzch ni użyt ko wej, zwią za nych
z udzie la niem świad czeń zdro wot -
nych – 4,61 zł od 1 m kw. po wierzch ni,
a po zo sta łych, w tym na pro wa dze nie od -
płat nej dzia łal no ści po żyt ku pu blicz ne go
przez or ga ni za cje po żyt ku pu blicz ne -

go – 7,62 od 1 m kw. po wierzch ni użyt -
ko wej. Przy ję cie sta wek po dat ko wych
od nie ru cho mo ści w tej wy so ko ści po -
win no prze ło żyć się na su mę wpły wów
do bu dże tu w wy so ko ści 125 mln 500 tys.
zło tych, a sta wek od środ ków trans por to -
wych, któ re zo sta ły przy ję te na po zio mie
sta wek obo wią zu ją cych w tym ro ku,
na su mę 2 mln 450 tys. zł. 

– Bę dzie my sta ra li się, by in for ma cja
o obo wią zu ją cych staw kach po dat ko wych
jak naj szyb ciej do cie ra ła do miesz kań ców
i przed się bior ców. Po zwa la to na pla no wa -
nie wy dat ków w ko lej nych ro ku po dat ko -
wym. Do bra wia do mo ścią jest ob ni że nie
po dat ków imoż li wość prze zna cze nia środ -
ków z te go ty tu łu na in ne ce le – pod kre ślił
Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent mia sta. 

Rad ni wy słu cha li tak że m. in. in for ma -
cji ooświad cze niach ma jąt ko wych, skła da -
nych za rów no przez rad nych, jak i pra cow -
ni ków sa mo rzą do wych i kie row ni ków
gmin nych jed no stek or ga ni za cyj nych
zaubie gły rok, in ter pe la cji i ko mu ni ka tów.
Do ko na na zo sta ła tak że zmia na wstruk tu -
rze Urzę du Miej skie go. Z dniem 1 paź -
dzier ni ka zo stał utwo rzo ny Wy dział Go -
spo dar ki Lo ka lo wej, któ rym kie ru je Iwo -
na To kar ska. Do tych cza so wy Wy dział
Ochro ny Śro do wi ska i Rol nic twa po łą czył
się z Wy dzia łem Go spo dar ki Ko mu nal nej
iMiesz ka nio wej, two rząc Wy dział Go spo -
dar ki Ko mu nal nej i Śro do wi ska. Funk cję
na czel ni ka wy dzia łu ob jął Adam Li wo -
chow ski, a je go za stęp cą zo sta ła Wan da
Or liń ska. 

M
aciej Łydek

Polski Związek Hokeja na Lodzie sklasyfikował UKS Zagłębie Sosnowiec na pierwszym miejscu wśród 14 drużyn w kraju.
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TO BĘDZIE PRAWDZIWA GRATKA DLA
MIŁOŚNIKÓW KULTOWEJ
GRY „MONOPOLY”.
NA PRZEŁOMIE ROKU
GRACZE BĘDĄ MOGLI PO RAZ
PIERWSZY ZAGRAĆ
W „MONOPOLY RECYKLING
W SOSNOWCU”. 

Po my sło daw cą i współ -
twór cą gry „MO NO PO LY
RE CY KLING” jest Ja cek
Ga im, pre zes za rzą du
Miej skie go Przed się bior -
stwa Go spo dar ki Od pa da -
mi sp. z o.o.w So snow cu.
Wszyst ko po to, by uświa -
do mić, jak du żą ro lę dla
eko lo gii i śro do wi ska od -
gry wa wła śnie re cy kling
oraz pra wi dło wa se gre ga cja
od pa dów.

Gra „MO NO PO LY RE -
CY KLING W SO SNOW -
CU” bę dzie wy jąt ko wa
pod każ dym wzglę dem. To pierw sza
edy cja „MO NO PO LY” po świę co -
na te ma ty ce eko lo gii, więc gra cze nie
bę dą już bu do wać do mów i ho te li, ale
sa dzić i pie lę gno wać so sny, któ re ma -
ją stać się eko lo gicz nym sym bo lem
So snow ca. Dzię ki „MO NO PO LY RE -
CY KLING” gra cze bę dą mie li oka zję
le piej po znać hi sto rię i za byt ki So -
snow ca. Na plan szy po ja wią się naj -
bar dziej zna ne i cha rak te ry stycz ne dla
So snow ca miej sca, uli ce i par ki. Po la
trans por to we w grze sta ną się jed nost -
ka mi MPGO, a po la po dat ko we to ka ra
za nie se gre go wa nie śmie ci i opła ta

za wy wóz śmie ci. Uczest ni cy bę dą
mie li do dys po zy cji dwie ta lie kart
szans – „Re cy kling” i „So sno wiec”,
któ re po zwo lą po znać spół kę MPGO,
za sa dy pra wi dło wej se gre ga cji od pa -
dów oraz pod sta wy idei re cy klin gu
i od zy ski wa nia su row ców.

„MO NO PO LY RE CY KLING
W SO SNOW CU” jest pro du ko wa ny
przez bry tyj ską fir mę Win ning Mo ves,
któ ra po sia da ją li cen cję le gen dar ne go
„MO NO PO LY” i pro du ko wa ła edy cje
spe cjal ne: „Mo no po ly”, „Mo no po ly
Ju nior”, „Zgad nij kto to?”, „Clu edo”,
„Ry zy ka” czy grę kar cia ną „Top

Trumps Bi twa” oraz wie lu in nych. Fir -
ma Win ning Mo ves zo sta ła za ło żo -
na w 1997 ro ku i ma swo ją mię dzy na -
ro do wą sie dzi bę w Lon dy nie oraz biu -
ra w Pol sce, Fran cji, Niem czech, Hisz -
pa nii, Ro sji, Tur cji i Au stra lii.

„MO NO PO LY RE CY KLING
W SO SNOW CU” zo sta nie wy da ny
w na kła dzie dwóch ty sie cy sztuk. Gra
po ja wi się na prze ło mie ro ku i upa -
mięt ni ju bi le uszo wy rok 2017, czy -
li 115-le cie So snow ca.

MPGO pla nu je rów nież sprze daż
gry miesz kań com m. in. po przez Cen -
trum In for ma cji Miej skiej. SK

Pierwsza edycja legendarnej „MONOPOLY” w... ekologicznej odsłonie

Zamiast hotelu, symboliczna sosna
Technologia 3D w Sosnowieckim
Parku Naukowo-Technologicznym

Sylwia Kosman

„CLA iR Ci ty” to naj więk szy eu ro pej ski
pro jekt po świę co ny ja ko ści po wie trza,
w któ rym miesz kań cy So snow ca, obok
miesz kań ców pię ciu in nych eu ro pej skich
miast i re gio nów, we zmą udział w cią gu
naj bliż szych czte rech lat. Pro jekt „CLA -
iR Ci ty”, czy li „Ci ti zen Led Air pol lu tion
Re duc tion in Ci ties” – „Za an ga żo wa nie
oby wa te li w dzia ła nia na rzecz ogra ni cze -
nia za nie czysz cze nia po wie trza w mia -
stach”, jest fi nan so wa ny z Eu ro pej skie go
Pro gra mu Ra mo we go w za kre sie ba dań
na uko wych i in no wa cji „Ho ry zont 2020”.
Obok So snow ca w pro jek cie we zmą
udział miesz kań cy Bri sto lu, Am ster da -
mu, Lu bla ny oraz re gio nu Ave iro w Por -
tu ga lii i re gio nu Li gu ria we Wło szech. 
Przez ca ły okres trwa nia pro jek tu, któ ry
za koń czy się w 2020 ro ku, ty sią ce lu dzi
w sze ściu mia stach pi lo ta żo wych, po -
dzie li się swo imi opi nia mi na te mat moż -
li wo ści zmniej sze nia po zio mu za nie -
czysz cze nia śro do wi ska i po pra wy zdro -
wia miesz kań ców. – W cza sie re ali za cji
pro jek tu wy ko rzy sta ne zo sta ną in no wa -
cyj ne na rzę dzia, w tym spe cjal nie przy -
go to wa na apli ka cja na smart pho ny i gra
kom pu te ro wa, dzię ki któ rym miesz kań -
cy i wła dze miast po zy ska ją wie dzę na te -
mat za nie czysz cze nia po wie trza i je go
skut ków na zdro wie oby wa te li – mó wi
Bar ba ra Kos sow ska -Si wiec, kie row nicz -
ka Re fe ra tu Współ pra cy w Urzę dzie
Miej skim w So snow cu.

Ma ło te go, miesz kań cy, uży wa jąc de -
dy ko wa nych gier kom pu te ro wych
na smart fo ny, ta ble ty i lap to py, sa mi za -
pro jek tu ją przy szłość mia sta, w któ rych
miesz ka ją. – In for ma cje po zy ska ne
od gra czy zo sta ną wy ko rzy sta ne w pro -
ce sie two rze nia miej skich stra te gii zwią -
za nych z po pra wą sta nu po wie trza – za -
po wia da Bar ba ra Kos sow ska -Si wiec. 

Apli ka cja na smart fo ny bę dzie go to -
wa do prze te sto wa nia na prze ło mie ro ku.
Każ dy kto ją za in sta lu je, bę dzie mógł się

do wie dzieć, ja ki sku tek na ja kość po wie -
trza i po śred nio na je go ży cie, bę dzie
mia ła pod ję ta przez użyt kow ni ka apli ka -
cji de cy zja. Na po dob nych za sa dach zo -
sta nie skon stru owa na gra kom pu te ro -
wa. – Bę dzie przy po mi nać nie co świat
Sim sów, w któ rym użyt kow nik ta ble tu
czy te le fo nu i nie ja ko wład ca pod le głej
mu kra iny, bę dzie sam po dej mo wał de cy -
zje i po no sił ich kon se kwen cje. Uczest nik
uzy ska in for ma cję, co się sta nie, je śli bę -
dzie po dró żo wał do pra cy wła snym sa -

mo cho dem, a ja ki był by efekt, gdy by wy -
brał ko mu ni ka cję pu blicz ną czy ro wer.
Bę dzie śle dził, co się wy da rzy, je śli bę -
dzie pa lił w pie cu pla sti ko we bu tel ki i jak
je go de cy zja prze ło ży się bez po śred nio
na ży cie i zdro wie nie tyl ko je go, ale i ca -
łej ro dzi ny – wy ja śnia Bar ba ra Kos sow -
ka -Si wiec.

Głów ny mi ce la mi pro jek tu jest zba da -
nie związ ków po mię dzy za cho wa nia mi
miesz kań ców a ja ko ścią po wie trza i ich
zdro wiem oraz pod nie sie nie świa do mo -

ści w tym za kre sie. Ma ją w tym po móc
wła śnie in no wa cyj ne na rzę dzia, ta kie jak
bez płat na apli ka cja czy gra, a w dal szej
ko lej no ści kon kur sy dla szkół i in ne dzia -
ła nia in for ma cyj ne. W efek cie fi nal nym
gru pa eks per tów „skroi na mia rę” każ de -
go mia sta bio rą ce go udział w pro jek cie
pa kiet re ko men da cji i stra te gii na te mat
spo so bów sku tecz ne go za rzą dza nia ja ko -
ścią po wie trza. Oprócz te go po wsta nie
tak że uni wer sal ny ze staw na rzę dzi tzw.
To ol Kit, któ ry bę dzie mógł zo stać wy ko -
rzy sta ny przez każ de eu ro pej skie mia sto
o licz bie lud no ści po wy żej 50 ty się cy
miesz kań ców. 

– Ce lem pro jek tu jest opra co wa nie pa -
kie tu sku tecz nych stra te gii ochro ny po -
wie trza dla na sze go mia sta. Po wsta ną no -
we stra te gie do sto so wa ne do cha rak te ru
mia sta i ocze ki wań miesz kań ców. Do tej
po ry prze ka za li śmy już jed nost kom ba -
daw czym po sia da ne przez nas do ku men -
ty pla ni stycz ne, opra co wa nia i stra te gie,
jak na przy kład Plan Ochro ny Śro do wi ska
dla Mia sta So snow ca, Kom plek so wy Plan
Go spo dar ki Ni sko emi syj nej czy Lo kal ny
Plan Re wi ta li za cji – mó wi Bar ba ra Kos -
sow ska -Si wiec. – Wszyst kie te dzia ła nia
są po dej mo wa ne po to, by po do łać wy -
zwa niu i zmniej szyć za nie czysz cze nie po -
wie trza w So snow cu oraz po pra wić wa -
run ki ży cia miesz kań ców. Na uży tek sa -
mo rzą dow ców i li de rów lo kal nych zo sta -
nie stwo rzo ny ob raz te go, jak przez ko lej -
ne la ta, aż do 2050 ro ku, po win ny zmie -
niać się na sze mia sta – pod su mo wa ła. 

Mieszkańcy, w ramach projektu „CLAiR City”, sami zaprojektują przyszłość swoich miast 

Batalia o czyste miasto rozpoczęta 

KOLEJNA INNOWACYJNA FIRMA, CZYLI
BLIXET SP. Z O.O., WYBRAŁA NA PROWADZENIE
SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI SIEDZIBĘ
SOSNOWIECKIEGO PARKU
NAUKOWO-TECHNICZNEGO PRZY
UL. WOJSKA POLSKIEGO 8 W SOSNOWCU. 

Bli xet Sp. z o.o. to przed się bior stwo, któ re
zaj mu je się pro duk cją dru ka rek 3D. Swo je
urzą dze nia two rzy w opar ciu o spe cja li -
stycz ną wie dzę i au tor skie roz wią za -
nia. – Wszyst ko za czę ło się w 2009 ro ku
od pa sji. Chcąc wyjść na prze ciw ro sną ce -
mu za in te re so wa niu i za po trze bo wa niu
na dru kar ki 3D, stwo rzy li śmy na szą fir mę.
Dzię ki de ter mi na cji, cięż kiej pra cy oraz
chę ci pro du ko wa nia sprzę tu naj wyż szej ja -
ko ści, sta li śmy się li czą cym na ryn ku pro -
du cen tem dru ka rek 3D – mó wi Krzysz tof
Bzdu ra, wspól nik fir my. 

Przed się bior stwo jest tak że dys try bu to -
rem ska ne rów 3D oraz fi la men tów do dru -
ka rek 3d. Wśród na byw ców spół ki są m. in.
przed się bior stwa z bran ży au to mo ti ve, me -
blar skiej, fir my pro duk cyj ne, a tak że in sty -
tu cje pu blicz ne. Dru kar ki tej fir my i za le ty
ich kon struk cji do ce nił tak że kra kow ski
rzeź biarz, Ka rol Ba dy na, któ re go pra ce
zdo bią sie dzi bę ONZ w No wym Jor ku,
park w Sin ga pu rze, a tak że uli ce No we go
Jor ku, Wa szyng to nu, Tel -Awi wu, Ko bern -
-Gon dorf i ro dzi mych miast, m. in. War sza -
wy, Ło dzi i Za ko pa ne go. Ma kie ty ar chi tek -
to nicz ne wy ko rzy sty wa ne przez te go ar ty -
stę po wsta ją mię dzy in ny mi dzię ki dru kar -
kom 3d. Naj więk szą za le tą urzą dzeń Bli xet
jest moż li wość dru ko wa nia prze strzen ne go
do wol nych ele men tów z wy ko rzy sta niem
wszyst kich do stęp nych na ryn ku ma te ria -

łów spe cja li stycz nych. – Obec nie, chce my
wy ko rzy stać wła ści wo ści ma te ria łu PE EK,
m. in. je go od por ność na wy so kie tem pe ra -
tu ry, się ga ją cą na wet 280 stop ni Cel sju sza.
Za mie rza my za jąć się pra ca mi nad pro duk -
cją ma tryc do wtry ska rek w opar ciu o tech -
no lo gię dru ku prze strzen ne go. Za sto so wa -
nie ta kich ma tryc z ma te ria łu PE EK mo że
być du żo tań sze niż two rze nie ma tryc w tra -
dy cyj ny spo sób i prze kła dać się na ogrom -
ne oszczęd no ści przed się biorstw pro duk -
cyj nych. Co wię cej, ich za sto so wa nie za -
pew ni spo rą ela stycz ność, je śli cho dzi
o wdra ża nie zmian w pro duk cji – wy ja śnia
Krzysz tof Bzdu ra. 

Nie wy klu czo ne, że w sa mym Par ku,
dzia ła ją ce spół ki, po dej mą się two rze nia
i re ali zo wa nia ko lej nych wspól nych pro jek -
tów. 

– Nie zmier nie cie szy nas, że fir ma Bli -
xet zna la zła swo je miej sce w So sno wiec -
kim Par ku Na uko wo -Tech no lo gicz nym.
Jest to ko lej ne przed się bior stwo, któ re zaj -
mu je się tech no lo gią 3D, a ma my jesz cze
w Par ku fir my z bran ży ICT. Uwa żam, że
da je to spo re per spek ty wy na ich roz wój.
Już obec nie dwie z nich pra cu ją nad wspól -
nym pro jek tem, a li czy my, że dzię ki nie -
daw ne mu wej ściu do Par ku fir my One 2Tri -
be, a te raz Bli xe tu, ko ope ra cja po mię dzy
na szy mi przed się bior stwa mi roz wi nie się
i za owo cu je wdra ża ny mi in no wa cja -
mi – pod kre śli ła Mo ni ka Za jąc, dy rek tor ka
Par ku. SK

Wię cej in for ma cji o So sno wiec kim Par -
ku Na uko wo -Tech no lo gicz nym moż na zna -
leźć pod ad re sem: www.spnt.so sno wiec.pl,
a no wym na jem cy na stro nie: www.bli -
xet.pl. SK
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Zebrane w trakcie trwania projektu informacje zostaną wykorzystane do tworzenia miejskich strategii
związanych z poprawą stanu powietrza. 
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DWA TYSIĄCE WORKÓW, W KTÓRYCH
ZMIEŚCI SIĘ 10 TYS. KILOGRAMÓW
NAKRĘTEK, POTRZEBA, BY
WYREMONTOWAĆ OSTATNIĄ ŁAZIENKĘ
W ZESPOLE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYM
NR 3 W SOSNOWCU. W TYM ROKU DZIĘKI
WSPÓŁPRACY PLACÓWKI I TYSKIEJ
FUNDACJI „BLIŻEJ SZCZĘŚCIA” UDAŁO SIĘ
WYREMONTOWAĆ JEDNĄ ŁAZIENKĘ
I KORYTARZ, WŁAŚNIE POPRZEZ ZBIÓRKĘ
NAKRĘTEK W RAMACH CHARYTATYWNEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ
„POMAGANIE PRZEZ ODKRĘCANIE”. 

– Na sza współ pra ca z pla ców ką roz po -
czę ła się od ak cji świą tecz nej, któ rą
prze pro wa dzi li śmy dla pod opiecz nych
pla ców ki w ubie głym ro ku. Oka za ło
się, że jed ną z naj bar dziej pa lą cych po -
trzeb jest re mont ła zie nek, dla te go po -
sta no wi li śmy po móc. Od po cząt ku ro -
ku uzbie ra li śmy na re mont w So snow -
cu 30 699 ki lo gra mów na krę tek. Dzię -
ki te mu po nad 30 wy cho wan ków pla -
ców ki ko rzy sta te raz z no wej ła zien ki
i od no wio ne go ko ry ta rza – mó wi Ja ro -
sław Szczy giel ski, wo lon ta riusz fun da -
cji „Bli żej szczę ścia”. – Z na szej per -
spek ty wy zbiór ki za krę tek jak naj bar -
dziej ma ją sens. Prze pro wa dza my je
na ma so wą ska lę, a to znacz nie zwięk -
sza szan sę po wo dze nia ak cji. Oso bom
zbie ra ją cym na kręt ki na wła sną rę kę
na pew no jest cię żej. Za zbiór ką stoi
po tęż na lo gi sty ka. Ła twiej jest przy łą -
czyć się do ko goś „więk sze go”.
Po dru gie, ja ko fun da cja sta ra my się

wy zna czać ce le, któ re je ste śmy w sta -
nie zre ali zo wać. Nie po ry wa my się
z przy sło wio wą, mo ty ką na słoń ce
i wo li my prze dys ku to wać kil ka ra zy
da ną kwe stię, za nim się za nią weź mie -
my. Jesz cze raz wspo mnę tu taj o lo gi -
sty ce, któ ra mu si być do pię ta na ostat ni
gu zik. Na kręt ki od bie ra my za wsze
wte dy, kie dy ma my pew ność peł nych
wor ków. Nie ro bi my pu stych prze bie -
gów – do da je.

W pla ców ce opie kuń czo -wy cho -
waw czej nr 3 w So snow cu miesz ka po -
nad 30 osób do 18 ro ku ży cia, któ re
zna la zły się w trud nej ży cio wo sy tu acji.
Dzie ci i mło dzież ma ją za pew nio ne
schro nie nie oraz wspar cie psy cho lo -
gicz ne, klu czo we dla po praw ne go funk -
cjo no wa nia w póź niej szym ży ciu.

Na kręt ki na cel ak cji tra fia ją od pla -
có wek oświa to wych, in sty tu cji pań -
stwo wych, klu bów spor to wych i klu -
bów fit ness oraz pry wat nych przed się -
biorstw. Wy star czy zgło sić w fun da cji
chęć przy stą pie nia do zbiór ki, skon tak -
to wać się te le fo nicz nie pod nr
tel. 664 085 376 lub na pi sać na ad res:
k.brysz@bli zejsz cze scia.pl. Pra cow ni -
cy fun da cji prze ka żą spe cjal ny kosz
prze zna czo ny do zbiór ki, pla kat in for -
mu ją cy o ak cji oraz za pew nią od biór
ze bra nych na krę tek. 

Na kręt ki moż na przy no sić tak że
do Ze spo łu Opie kuń czo -Wy cho waw -
cze go nr 3 pod ad res ul. Szcze ciń -
ska 11. Pa tro nat nad ak cją ob jął Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent mia sta. SK

Jo an na Bi niec ka, spe cja li sta
ds. ko mu ni ka cji spo łecz nej i edu ka cji

Wgrud niu od bę dzie się Mię dzy na ro do wy
Dzień Osób Nie peł no spraw nych, wzwiąz -
ku z czym Od dział ZUS w So snow cu po -
dej mie dzia ła nia ad re so wa ne do tej gru -
py. Eks per ci bę dą udzie lać in for ma cji
i roz wie wać wąt pli wo ści. Po nad to przy -
go to wa no in for ma cyj ne bro szu ry i ulot ki.
Przy po mnij my, że oso ba nie peł no spraw -
na mo że otrzy mać ren tę z ty tu łu nie zdol -
no ści do pra cy, pod wa run kiem że po sia -
da orze cze nie le ka rza orzecz ni ka bądź
ko mi sji le kar skiej o czę ścio wej lub cał ko -
wi tej nie zdol no ści do pra cy.

Waż ny jest też od po wied ni staż ubez -
pie cze nio wy oraz kie dy po wsta ła nie -
zdol ność do pra cy.

Staż ubez pie cze nio wy to okre sy
skład ko we i nie skład ko we.
Okre sa mi skład ko wy mi są m. in.
– przy pa da ją ce od 1 stycz nia 1999 r.

okre sy opła ca nia skła dek na ubez pie -
cze nia eme ry tal ne i ren to we,

– okre sy opła ca nia skład ki na ubez pie -
cze nie spo łecz ne od 15 li sto pa da 1991
r. do 31 grud nia 1998 r.,

– przy pa da ją ce przed 15 li sto pa da 1991

r. okre sy, za któ re zo sta ła opła co -
na skład ka na ubez pie cze nie spo łecz -
ne lub za któ re nie by ło obo wiąz ku jej
opła ca nia.

Okre sy nie skład ko we to okre sy bra ku
ak tyw no ści za wo do wej, któ re są
uwzględ nia ne przy usta la niu pra wa
do ren ty. Są to m. in.
– okre sy po bie ra nia wy na gro dze nia

za czas nie zdol no ści do pra cy,
– okre sy po bie ra nia za sił ku cho ro bo we -

go lub opie kuń cze go,
– przy pa da ją ce przed dniem na by cia

pra wa do ren ty lub eme ry tu ry okre sy
urlo pu wy cho waw cze go, urlo pu bez -
płat ne go dla ma tek opie ku ją cych się
ma ły mi dzieć mi,

– okres na uki w szko le wyż szej na jed -
nym kie run ku pod wa run kiem ukoń -
cze nia stu diów.

Dłu gość okre sów nie skład ko wych nie
mo że prze kro czyć 1/3 dłu go ści okre -
sów skład ko wych, aby mo gły być wli -
czo ne do sta żu po trzeb ne go do otrzy -
ma nia ren ty.

To, ja ki mu si być staż ubez pie cze nio -
wy, za le ży od wie ku oso by, w któ rym sta -
ła się nie zdol na do pra cy.

Wy no si on, je śli nie zdol ność do pra -
cy po wsta ła przed ukoń cze niem 20
lat – 1 rok, po wy żej 20 lat do 22 lat – 2
la ta, po wy żej 22 lat do 25 lat – 3 la ta,
po wy żej 25 lat do 30 lat – 4 la ta, po wy -
żej 30 lat – 5 lat. Te 5 lat sta żu mu si
przy pa dać na ostat nie 10 lat przed zło -
że niem wnio sku o ren tę lub
przed dniem, w któ rym po wsta ła nie -
zdol ność do pra cy. Aby otrzy mać pra wo
do ren ty, nie zdol ność do pra cy mu si po -

wstać nie póź niej, niż w cią gu 18 mie się -
cy od za koń cze nia okre sów skład ko -
wych i nie skład ko wych, czy li np. od roz -
wią za nia umo wy o pra cę. 

W przy pad ku orze cze nia cał ko wi tej
nie zdol no ści do pra cy wa ru nek ten nie
do ty czy ko bie ty, któ rej staż ubez pie cze -
nio wy wy no si co naj mniej 20 lat oraz
męż czy zny z co naj mniej 25-let nim
stażem ubez pie cze nio wym. 
Do ku men ty, któ re trze ba przy go to wać,
ubie ga jąc się o ren tę, to:
– wnio sek o ren tę z ty tu łu nie zdol no ści

do pra cy (druk ZUS Rp -1R),
– za świad cze nie o sta nie zdro wia (for -

mu larz ZUS N -9) – wy peł nia le karz
pro wa dzą cy,

– wy wiad za wo do wy (for mu larz ZUS N -
-10) – wy peł nia ostat ni pra co daw ca,
zle ce nio daw ca lub in ny płat nik skła -
dek,

– in for ma cja do ty czą ca okre sów skład -
ko wych i nie skład ko wych (druk ZUS
Rp -6),

– do ku men ty, któ re po twier dza ją staż,
np. świa dec twa pra cy, za świad cze -
nie ze szko ły wyż szej, któ re po twier -
dzi okres na uki, ksią żecz ka woj sko -
wa.

Do ku men ty na le ży zło żyć w ZUS -ie, wy -
słać pocz tą al bo wy słać przez in ter net
za po mo cą Plat for my Usług Elek tro nicz -
nych. W tym ostat nim przy pad ku na le ży
za ło żyć kon to na PUE ZUS oraz mieć pro -
fil za ufa ny na ePU AP lub bez piecz ny pod -
pis elek tro nicz ny.
W spra wie ren ty ZUS wy da je de cy zję
w cią gu 30 dni od wy ja śnie nia ostat niej
oko licz no ści.
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Ad rian na Peć, 
rzecz nik praw kon su men ta

W dniu 6 ma ja 2016 ro ku za ku pi łam
w skle pie in ter ne to wym dwa krze sła,
do ko nu jąc wy bo ru ich wy so ko ści. Te le -
fo nicz nie do pre cy zo wa łam ro dzaj ma -
te ria łu i ko lor krze seł, wybierając ze
standardowej oferty sklepu – gotowe
elementy. Nie by ły to krze sła wy ko ny -
wa ne na in dy wi du al ne za mó wie nie i in -
dy wi du al nie wska za ny wy miar.
Po otrzy ma niu prze sył ki za wie ra ją cej
krze sła i ich obej rze niu stwier dzi łam,
że nie speł nia ją mo ich ocze ki wań,
gdyż no gi krze seł wy glą da ją jak po ma -
lo wa ne sza rą far bą i skon tak to wa łam
się ze sprze daw cą ce lem ewen tu al nej
wy mia ny to wa ru lub zwro tu. W od po -
wie dzi usły sza łam, że nie ma moż li wo -
ści do ko na nia wy mia ny krze seł
czy  przy ję cia zwro tu to wa rów. Czy
pra wo do od stą pie nia od umo wy mi
przy słu gu je?

Sprze daż to wa rów na od le głość
od 25.12.2014 r. re gu lu je usta wa
z dnia 30.05.2014 r. o pra wach kon su -
men ta (Dz. U. z 2014r. poz. 827 ze zm.).

Na podst. art. 27 i nast. usta wy kon su -
ment jest upraw nio ny do od stą pie nia
od umo wy za war tej na od le głość w ter -
mi nie 14 dni, przy czym dla umów
sprze da ży to wa rów, bieg ter mi nu roz -
po czy na chwi la ob ję cia rze czy w po sia -
da nie przez kon su men ta. W ra zie od -
stą pie nia przez kon su men ta od umo -
wy za war tej na od le głość lub po za lo -
ka lem przed się bior stwa umo wę uwa -
ża się za nie za war tą. W prze pi sach
tych prze wi dzia no rów nież wy jąt ki,
w któ rych od stą pie nie jest wy łą czo ne.
Mię dzy in ny mi pra wo do od stą pie nia
od umo wy za war tej na od le głość nie
przy słu gu je w od nie sie niu do umo wy,
w któ rej przed mio tem świad cze nia jest
rzecz nie pre fa bry ko wa na, wy pro du ko -
wa na wg spe cy fi ka cji kon su men ta lub
słu żą ca za spo ko je niu je go zin dy wi du -
ali zo wa nych po trzeb. W przed mio to wej
spra wie wy ją tek nie znaj du je za sto so -
wa nia i pra wo do od stą pie nia przy słu -
gu je. Zgod nie z Wy tycz ny mi Dy rek cji
Ge ne ral nej ds. Spra wie dli wo ści do ty -
czą cych dy rek ty wy Par la men tu Eu ro -
pej skie go i Ra dy 2011/83/UE z dnia
25.10.2011 r. w spra wie praw kon su -
men tów, w opar ciu o któ rą zo sta ła
uchwa lo na pol ska usta wa o pra wach
kon su men ta z dnia 30.05.2014 r. wy jąt -
ki od ogól nej za sa dy, zgod nie z któ rą
kon su men ci mo gą sko rzy stać z pra wa
do od stą pie nia od umów za wie ra nych
na od le głość lub po za lo ka lem przed -
się bior stwa, na le ży in ter pre to wać za -
wę ża ją co. W sy tu acji, gdy kon su ment
przy go to wu je to war, wy bie ra jąc stan -
dar do we (czy li okre ślo ne za wcza su)

opcje udo stęp nia ne przez przed się bior -
cę, np. ko lor me bla lub ma te riał, z ja kie -
go ma być me bel wy ko na ny lub kom -
ple tu je ze staw me bli z wy ko rzy sta niem
ele men tów stan dar do wych, nie moż -
na wów czas mó wić ani o spe cy fi ka -
cjach, ani o per so na li za cji to wa ru
w wą skim zna cze niu te go wy jąt ku.
Na stro nie in ter ne to wej skle pu, na któ -
rej moż na do ko nać za ku pu krze seł, za -
miesz czo na zo sta ła wy raź na in for ma -
cja: „pod sta wa jest me ta lo wa – chro -
mo wa na lub ma lo wa na na ko lor alu mi -
nium”. Z oko licz no ści spra wy wy ni ka,
że krze sła zo sta ły skom po no wa ne
z ma te ria łów i ko lo rów sie dzi ska i pod -
sta wy za miesz czo nych na stro nie skle -
pu. W ta kiej sy tu acji przy słu gi wa ło pra -
wo do od stą pie nia od umo wy za war tej
na od le głość w ter mi nie 14 dni
od otrzy ma nia to wa ru. 

W ra zie od stą pie nia przez kon su -
men ta od umo wy przed się bior ca ma
obo wią zek nie zwłocz nie, nie póź niej
niż w ter mi nie 14 dni od dnia otrzy ma -
nia oświad cze nia kon su men ta o od stą -
pie niu od umo wy, zwró cić kon su men -
to wi wszyst kie do ko na ne przez nie go
płat no ści, w tym kosz ty do star cze nia
rze czy. Przed się bior ca do ko nu je zwro -
tu płat no ści przy uży ciu ta kie go sa me -
go spo so bu za pła ty, ja kie go użył kon su -
ment, chy ba że kon su ment wy raź nie
zgo dził się na in ny spo sób zwro tu, któ -
ry nie wią że się dla nie go z żad ny mi
kosz ta mi. Za okres opóź nie nia w za pła -
cie kon su ment mo że żą dać od przed -
się bior cy od se tek w wy so ko ści usta -
wo wej. 

PORADY

ZUS RADZI

Akcja informacyjna dla osób niepełnosprawnych
RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Nakrętka do nakrętki i zbierze się na remont łazienki w placówce
opiekuńczo-wychowawczej

Pomagają przez
odkręcanie butelek

MPGO w Sosnowcu wśród 
najlepszych w Polsce!

So sno wiec ka spół ka MPGO za do ko na -
nia na po lu dzia łal no ści w ob sza rze go -
spo dar ki od pa da mi, zo sta ła wy róż nio -
na w pre sti żo wym, bran żo wym Kon -
kur sie o Pu char Re cy klin gu, któ ry jest
or ga ni zo wa ny przez wy daw cę „Prze glą -
du Ko mu nal ne go”, spół kę Abrys. Ga la

wrę cze nia na gród od by ła się pod czas
co rocz ne go, naj więk sze go wy da rze nia
w sek to rze go spo dar ki ko mu nal -
nej – tar gów POL -ECO -SYS TEM
w Po zna niu.

– Na are nie kra jo wej do ce nio no na sze
za an ga żo wa nie na rzecz dzia łań re cy klin -

go wych – mó wi Ja cek Ga im, pre zes za -
rzą du MPGO. – Od no to wa li śmy wzrost
od zy sku su row ców. Ak cje eko lo gicz ne,
któ re prze pro wa dzi li śmy, czy li „Bo li czy
się cel ny rzut do ko sza” oraz „So sno -
wiec ki Li der Eko lo gii” zo sta ły za uwa żo -
ne i to przy nio sło efekt – do dał. red
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Wy star czy ory gi nal -
ny po mysł na kul tu -
ral ne przed się wzię -
cie, odro bi na pa sji
i zgło sze nie po my -
słu, by zdo być lo kal

na pre fe ren cyj nych wa run kach i roz -
po cząć wy ma rzo ną dzia łal ność. 24
paź dzier ni ka ru szy ła dru ga edy cja
„Lo ka lu na kul tu rę”, w ra mach któ rej
moż na zo stać na jem cą lo ka lu, za rzą -
dza ne go przez Miej ski Za kład Za so -
bów Miesz ka nio wych i stwo rzyć
w mie ście cie ka wą prze strzeń dla
dzia łań kul tu ral nych, ar ty stycz nych
i twór czych. Uczest ni cy, któ rzy przy -
stą pią do kon kur su, mo gą wy grać je -
den z sied miu lo ka li i pła cić ni ską
staw kę naj mu. Tym ra zem wy ty po wa -
no sie dem lo ka li – trzy z nich star to -
wa ły już w po przed niej edy cji, a czte -
ry są zu peł nie no we. 

– W tym ro ku ma my czte ry no we
lo ka le. Z po przed niej edy cji do kon -
kur sy tra fi ły trzy, a dwóm z nich
znacz nie ob ni ży li śmy staw kę naj mu.
Kosz ty, ja kie bę dzie mu siał po nieść
no wy na jem ca, są zde cy do wa nie niż -
sze niż na ryn ku ko mer cyj nym. Li czy -
my na to, że dzię ki te mu kon kur so wi
po wsta ną w mie ście no we i in te re su ją -
ce lo ka le, któ re wzbo ga cą ofer tę kul -
tu ral ną i ar ty stycz ną So snow ca – mó -
wi Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent
mia sta. 

O wy bo rze zwy cięz ców za de cy du -
je spe cjal nie po wo ła na ko mi sja kon -
kur so wa, któ ra bę dzie ana li zo wać
ofer ty oraz oce niać do ro bek ar ty stycz -

ny i twór czy uczest ni ka kon kur su, pro -
po no wa ny za kres dzia łal no ści, kwa li -
fi ka cje za wo do we, wstęp ną kon cep cją
za go spo da ro wa nia lo ka lu. Pod uwa gę
człon ko wie ko mi sji we zmą tak że in te -
res zbio ro wy i po trze by miesz kań ców.
Oso by za in te re so wa ne bę dą mia ły
moż li wość obej rze nia lo ka li, za nim
zło żą ofer tę. Więk szość pro po no wa -
nych lo ka li mie ści się w ści słym cen -
trum mia sta, jed na w Za gó rzu i jed -
na w Sta rym So snow cu. Ofe ren ci bę -
dą mo gli kon ku ro wać o lo ka le
przy na stę pu ją cych ad re sach: ul. 3
Ma ja 1 (pla ster mio du), ul. 3 Ma ja 11,
Mo drze jow ska 32a (bu dy nek Fo rum),
War szaw ska 3/1a (pa saż han dlo wy),
War szaw ska 3/36 (pa saż han dlo wy)
oraz ul. Dmow skie go 28b (Za gó rze),
i Swo bod na 11a (Sta ry So sno wiec). 

W pierw szej edy cji kon kur su swo -
je go na jem cę zna lazł lo kal przy uli cy
Or do nów ny, gdzie pręż nie dzia ła tam
Otwar ta! Pra cow nia Ar ty stycz na. O!
PA to prze strzeń „sta wa nia się rze -
czy”, któ ra zo sta ła stwo rzo na z my ślą
o dzie ciach i do ro słych i gdzie każ dy
mo że eks pe ry men to wać ze sztu ką
i roz wi jać swo je za in te re so wa nia
i umie jęt no ści. 

Ofer ty moż na skła dać oso bi ście
lub pocz tą do 18 li sto pa da w Wy -
dzia le Roz wo ju i Pro mo cji Mia sta
Urzę du Miej skie go w So snow cu
przy ul. Ma ła chow skie go 3, po -
kój 33. Wię cej in for ma cji moż -
na zna leźć na stro nie: www.so sno -
wiec.pl i za po znać się ze spe cjal nie
przy go to wa ną pre zen ta cją. SK

Syl wia Ko sman

Oko ło 6 mln 800 tys. zło tych bę dzie kosz -
to wa ła prze bu do wa uli cy Ar mii Kra jo wej
w Ka zi mie rzu Gór ni czym. In we sty cję,
na któ rą miesz kań cy cze ka ją od lat, zre ali -
zu je Wo je wódz kie Przed się bior stwo Ro bót
Dro go wych z Ka to wic. Na po cząt ku za kła -
da no, że zo sta nie wy re mon to wa na sa ma
na wierzch nia. – Zba da li śmy ja kość pod bu -
do wy dro gi. Oka za ło się, że wy mia na sa -
mej na wierzch ni ni cze go nie zmie ni.
Za kil ka lat dro ga mu sia ła by być zno wu re -
mon to wa na – wy ja śnia Ar ka diusz Chę ciń -
ski, pre zy dent So snow ca. Na zle ce nie gmi -
ny zo sta ła wy ko na na kom plek so wa do ku -
men ta cja prze bu do wy ca łej uli cy wraz z in -
fra struk tu rą. Wstęp nie koszt prac zo stał
osza co wa ny na 14 mln zł, ale po za koń czo -
nym po stę po wa niu prze tar go wym spadł
do 6,8 mln zł. – Po wsta nie nie tyl ko po -
nad ki lo metr no wej dro gi wraz z od pro wa -
dze niem wo dy desz czo wej, o co wal czy li
miesz kań cy skar żą cy się na tworzące
po opa dach ka łu że, ale tak że chod nik,
ścież ka ro we ro wa oraz le do we oświe tle nie
uli cy. Wy bu du je my rów nież no wy most
nad Bo br kiem.  Zro bi my to tak, by już w to
miej sce nie wra cać i po now nie go nie roz -
grze by wać – mó wi pre zy dent Chę ciń ski.

Pierw sze pra ce ru szą już za kil ka na -
ście dni, a zo sta ną za koń czo ne pod ko -
niec przy szłe go ro ku. Umo wę z wy ko -
naw cą pod pi sa li przed sta wi cie le gmi ny
oraz Re jo no we go Przed się bior stwa Wo -

do cią gów i Ka na li za cji. – Na sza część
umo wy do ty czy bu do wy no wej sie ci wo -
do cią go wej oraz ka na li za cji, któ rej wcze -
śniej w tym re jo nie nie by ło. Wspól nie
za dba my o kom fort miesz kań ców, któ rzy
po za koń cze niu wszyst kich ro bót bę dą
mo gli wresz cie przy łą czyć się do ka na li -
za cji – pod kre śla Mag da le na Po chwal -
ska, pre zes RPWiK S. A w So snow cu.

Prze bu do wa dro gi to nie je dy na in we -
sty cja w tej dziel ni cy. Obec nie w Ka zi -

mie rzu Gór ni czym w par ku im. Jac ka
Ku ro nia trwa bu do wa war te go pra wie 3
mln zł ogro du jor da now skie go. – Po -
za tym je ste śmy na ostat niej pro stej
przed pod pi sa niem umo wy z SRK
w spra wie uży cze nia ko lej ki wą sko to ro -
wej wraz z te re na mi. Trwa ją też mo der -
ni za cje kil ku mniej szych ulic. No wy
wy gląd zy ska MDK „Ka zi mierz”
i musz la kon cer to wa – pod su mo wał pre -
zy dent.

Ulica Armii Krajowej w Kazimierzu
Górniczym wreszcie do remontu

Ruszyła druga edycja „Lokalu na kulturę”

Siedem lokali do wyboru 

Czy wie my, ja kich kwot żą dać
i od ko go oraz ja kie ma my pra -
wa, czy umie my sa mi po pro wa -
dzić spra wę i od na leźć się
w gąsz czu prze pi sów i nie dać się
oszu kać? Czy wresz cie ma my
na to czas, zdro wie i pie nią dze?
Na te py ta nia od po wia da pre zes
sto wa rzy sze nia „WO KAN -
DA” – Mar cin Mar szo łek:

Po szko do wa ni, nie ste ty, bar -
dzo czę sto nie po tra fią się w ta -
kiej sy tu acji od na leźć. Nie wie -
dzą, do ko go skie ro wać rosz cze -
nia, ja kie do star czyć do ku men ty,
nie stać ich na ad wo ka ta czy rad -
cę praw ne go. Po nad to nie ma ją
cza su na do cho dze nie rosz czeń,
bo ją się iść do są du, nie wie dzą,
ja kie go żą dać od szko do wa nia,
a wła śnie to wy ko rzy stu ją fir my

ubez pie cze nio we, li cząc, iż
przyj mie my drob ne kwo ty, mi ni -
mal ne staw ki, a o resz tę nie bę -
dzie my się sta rać. A to błąd.

Trze ba prze rwać ten wę zeł
i dla te go po nad 13 lat te mu po -
wsta ło Sto wa rzy sze nie Po mo cy
Po szko do wa nym w Wy pad kach,
Ko li zjach Dro go wych i na Sku -
tek Błę dów Le kar skich „Wo kan -
da” w Ka to wi cach, któ re do cho -
dzi od szko do wań, po ma ga
w wy ja śnie niu spraw, pro wa dzi
kon sul ta cje me dycz ne, wy naj -
mu je bie głych, pro wa dzi spra wy
osób po szko do wa nych w są dach,
udzie la po mo cy eko no micz nej,
za ła twia re ha bi li ta cje i le cze nie.

Bar dzo czę sto tra fia ją do nas
i zle ca ją pro wa dze nie spraw wła -
śnie oso by, któ re chcą, że by spra -
wa zo sta ła pro wa dzo na przez
pro fe sjo na li stę, praw ni ka, zaj mu -
ją ce go się kon kret nie od szko do -
wa nia mi, któ ry do sko na le zna
pro fil pro wa dzo nych spraw i ma
do świad cze nie w ich pro wa dze -
niu. Moż na to po rów nać do na -
pra wy po jaz du. Ser wis, któ ry
spe cja li zu je się w da nej mar ce
sa mo cho dów, na pra wi nam go
le piej niż ten, któ ry na pra wia
wszyst kie au ta, ja kie do nie go
tra fią. To kwe stia i do świad cze -
nia, i spe cja li za cji, śle dze nia ak -
tu al ne go orzecz nic twa są do we -
go, no wo ści me dycz nych, współ -

pra cy z bie gły mi, pro ku ra tu rą
i po li cją. Sto wa rzy sze nie zaj mu je
się tyl ko ta ką pro ble ma ty ką,
więc ma my du że suk ce sy w wal -
ce z nie uczci wy mi fir ma mi
ubez pie cze nio wy mi. Wy star czy
po wie dzieć, że przez la ta na szej
dzia łal no ści wy wal czy li śmy dla
po szko do wa nych o po nad 15
mln zło tych wię cej niż pro po no -
wa ły fir my ubez pie cze nio we.
Za pew ni li śmy po nad 200 oso -
bom do dat ko wą ren tę, re ha bi li ta -
cję, pro wa dzi li śmy i pro wa dzi my
po nad trzy ty sią ce spraw, z cze go
po nad ty siąc za koń czy ło się
w są dach.

Cho ciaż by wie lo krot nie wy -
gra li śmy du żo więk sze od szko -
do wa nie, niż na pod sta wie opi nii
swo ich le ka rzy wy pła ca ły fir my
ubez pie cze nio we za uszczer bek
na zdro wiu. Przy kla do wo, w jed -
nej ze spraw fir ma ubez pie cze -
nio wa przy zna ła po szko do wa ne -
mu 7 pro cent uszczerb ku
na zdro wiu. Po skie ro wa niu spra -
wy do są du, bie gły są do wy okre -
ślił ten uszczer bek na po zio -
mie 30 pro cent, co spo wo do wa ło
ko niecz ność do pła ty po nad 50
ty się cy zło tych do otrzy ma ne go
już od szko do wa nia. Po dob nie
po nad 300 pro cent róż ni cy
w okre ślo nym uszczerb ku
na zdro wiu uzy ska li śmy w in nej
spra wie, gdzie wy wal czy li śmy

do dat ko wo po nad 100 ty sie cy
zło tych oraz ren tę. Ta kie spra wy
w sto wa rzy sze niu roz wią zu je my
na po rząd ku dzien nym. 

Czę sto też za ni ża ne są od -
szko do wa nia za uszczer bek
na zdro wiu. Tu taj tak że na le ży
wal czyć o swo je. Przy kła dem
niech jest spra wa po szko do wa -
ne go miesz kań ca So snow ca,
któ ry otrzy mał od szko do wa nie
w wy so ko ści po nad 100 ty się cy
zło tych plus ren tę wy pad ko wą,
gdzie wcze śniej fir ma ubez pie -
cze nio wa wy pła ci ła za le d wie 20
ty się cy zło tych. Miesz kan ka Za -
wier cia, na sku tek wnie sie nia
spra wy do są du, otrzy ma ła do -
dat ko wo po nad 200 ty się cy zło -
tych. Ta kich przy pad ków ma my
ca łe mnó stwo.

Po dob nie wy glą da ją spra wy,
zwią za ne z za dość uczy nie niem
za śmierć oso by bli skiej. Cza sa -
mi kwo ty wy pła ca ne za śmierć
oso by bli skiej, są wręcz śmiesz -
ne, np. pa ni wy pła co no za śmierć
mat ki w wy pad ku „osza ła mia ją -
cą” su mę 5 ty się cy zło tych. Dla
przy po mnie nia bli skim ofiar tra -
ge dii smo leń skiej wy pła co no
po 250 ty się cy zło tych. Spra wa
oczy wi ście tra fi ła do są du. W in -
nym zda rze niu dzie ci zmar łe go
w wy pad ku przy pra cy otrzy ma -
ły po 25 tys. zł. Po na szej in ter -
wen cji do pła co no ko lej ne 20 ty -

się cy, a w są dzie, gdzie skie ro wa -
li śmy spra wę, w wy ni ku wy ro ku,
na le ża ło do pła cić jesz cze po -
nad 50 ty się cy zło tych. 

Z ko lei błę dy me dycz ne to te -
mat rze ka, ale tak że i tu taj od no -
si my suk ce sy. Spra wy, w któ rych
wy ka zu je my, iż na stą pił błąd me -
dycz ny, uda je nam się wy grać. Są
wy pła ca ne od szko do wa nia i za -
dość uczy nie nia. Nie ste ty, wy ma -
ga ją one cier pli wo ści i bar dzo
czę sto skie ro wa nia na dro gę są -
do wą. Dzię ki współ pra cy z le ka -
rza mi je ste śmy już wstęp nie
w sta nie oce nić za sad ność rosz -
cze nia, je go wy so kość i spo sób
dzia ła nia.

Zaj mu je my się wie le lat do -
cho dze niem rosz czeń, bo zda je -
my so bie spra wę, w ja kiej sy tu -

acji znaj du ją się oso by po -
krzyw dzo ne i co jest im po -
trzeb ne na da nym eta pie spra wy.
Cza sa mi mniej waż ne są pie nią -
dze, a waż niej sza re ha bi li ta cja,
opie ka psy cho lo ga czy też
po pro stu ludz kie po dej ście
do oso by po szko do wa nej,
o czym zda je się, in ni nie pa -
mię ta ją.

Działalność swoją prowadzimy
na terenie Śląska i Zagłębia.
Najlepiej skontaktować się
z nami mailowo:
stowarzyszeniewokanda@wp.pl,
telefonicznie: 508 339 495 
lub przyjść do siedziby naszego
stowarzyszenia, mieszczącej się
przy ul. Jagiellońskiej 5
w Katowicach. 

STOWARZYSZENIE POMAGA OFIAROM WYPADKÓW I BŁĘDÓW MEDYCZNYCH

Pomoc poszkodowanym
Czy wiemy, co zrobić, gdy
z powodu dziury w chodniku
złamaliśmy nogę, zostaliśmy
poszkodowani w wypadku
komunikacyjnym lub kolizji
drogowej albo poślizgnęliśmy się
na śliskiej nawierzchni,
straciliśmy kogoś bliskiego, czy
też lekarz podczas leczenia lub
operacji popełnił błąd? Co robić,
gdy mieliśmy wypadek w pracy
lub poza nią, a firma
ubezpieczeniowa zaniżyła bądź
odmówiła odszkodowania?

Na podstawie podpisanej umowy zostanie kompleksowo wyremontowana
cała ulica wraz z infrastrukturą.  

Maciej Łydek



22 oso by wzię ły udział w tur -
nie ju, w któ rym mi ło śni cy gry
w „Scrab bleˮ wal czy li o zwy -
cię stwo. Tur niej od był się 15
paź dzier ni ka w Miej skim Klu -
bie „Macz kiˮ, a do So snow ca
przy je cha li scrab bli ści z ca łe go
re gio nu, a na wet Kra ko wa.
O mia no naj lep sze go scrab bli -
sty wal czy li za rów no ama to rzy,
któ rzy sta wia ją do pie ro pierw -
sze kro ki, jak i pro fe sjo na li ści.
W cią gu pierw szych ru chów kil -
ku li de rów utrzy my wa ło re mis,
do pie ro w dal szym prze bie gu
par tii wy ni ki czo łów ki za czę ły
się róż ni co wać. Dłu go na po zy -
cji li de ra utrzy my wał się Da wid
Adam czyk, aż do szło do prze ło -
mu w 14 ru chu, kie dy to Ju sty -
na Gór ka wy ło ży ła 40-punk to -
wy ruch, a Da wid Adam czyk
zdo był je dy nie 23 punk ty.
Do sa me go koń ca roz gry wek li -
de rzy zdo by wa li tę sa mą licz bę

punk tów, więc Ju sty na Gór ka
utrzy ma ła prze wa gę i nie da ła
so bie wy drzeć zwy cię stwa.
Dru gie miej sce za jął Da wid
Adam czyk, zaś na trze cim upla -
so wał się Ma riusz Wrze śniew -
ski. Po nad to spo tka nie nad plan -

szą sta ło się tak że oka zją
do oży wio nych dys ku sji nad re -
gu la mi nem. Po ja wi ło się wie le
cie ka wych su ge stii, któ re mo gą
przy czy nić się do spraw ne go ro -
ze gra nia par tii, jak i ca łe go tur -
nie ju. SK
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Edukacja regionalna dla uczniów gimnazjów 

Kon fe ren cja edu ka cyj na dla za -
głę biow skiej mło dzie ży, upa -
mięt nia ją ca 40. rocz ni cę po wsta -
nia Ko mi te tu Obro ny Ro bot ni -
ków, od by ła się 18 paź dzier ni ka
w IV Li ceum Ogól no kształ cą -
cym im. Sta ni sła wa Sta szi ca
w So snow cu. Mło dzież mia ła
oka zję oso bi ście po znać hi sto rię
le gen dar nych dzia ła czy opo zy cji
an ty ko mu ni stycz nych Lu dwi kę
i Hen ry ka Wuj ców oraz Ja na Li -
tyń skie go. Go ść mi wy da rze nia
by li m. in. pre zy dent So snow ca,
Ar ka diusz Chę ciń ski oraz bur -
mistrz Sław ko wa, Ra fał Adam -
czyk. Kon fe ren cję roz po czę ła
pre lek cja dr Ja ro sła wa Nei, z ka -
to wic kie go od dzia łu In sty tu tu
Pa mię ci Na ro do wej, pod czas któ -
rej opo wie dział o po cząt kach
KOR -u. – Dzia łal ność Ko mi te tu
Obro ny Ro bot ni ków na po cząt ku
by ła ukie run ko wa na na nie sie nie

po mo cy oso bom pod da nym re -
pre sjom na sku tek pro te stów
w Ur su sie, Płoc ku i Ra do miu.
Po tę ga Ko mi te tu Obro ny Ro bot -
ni ków zwią za na by ła z ak tyw no -
ścią je go człon ków – pod kre ślił
dr Ne ja. 

O dzia łal no ści opo zy cyj nej,
oso bach współ pra cu ją cych z Ko -
mi te tem Obro ny Ro bot ni ków, at -
mos fe rze po straj kach 1976 ro ku
oraz pro ce sach i re pre sjach, opo -
wia da li mło dzie ży Lu dwi ka
i Hen ryk Wuj co wie oraz Jan Li -
tyń ski. – Przej mu ją cy był kon takt
z ro dzi na mi osób, któ re sta wa ły
przed są dem. By ły one nie zwy -
kle moc no za stra szo ne – po wie -
dział Hen ryk Wu jec. Lu dwi ka
Wu jec pod czas wy stą pie nia za -
zna czy ła też ro lę ko biet w dzia -
łal no ści an ty ko mu ni stycz nej, na -
to miast Jan Li tyń ski pod kre ślił
roz miar ry zy ka, ale i słusz ny czas

po wsta nia pierw szej, jaw nej or -
ga ni za cji opo zy cyj nej. – Moż -
na po wie dzieć, że KOR tra fił
w do bry czas. Fak tycz nie wła dza
w Pol sce by ła wów czas mniej re -
pre syj na, niż w la tach po przed -
nich. Dla te go też za kła da li śmy,
że mo że się to udać – mó wił Li -
tyń ski. 

Kon fe ren cję uroz ma ico no pro -
jek cją fil mu do ku men tal ne go
„Pio sen ka z klu czem” w re ży se -
rii Ewy Szpryn gier, opo wia da ją -
ce go o wy da rze niach ro ku 1976.

– Tra dy cją „Sta szi ca” są spo -
tka nia z wy jąt ko wy mi oso ba mi.
Dzi siej sze udo wad nia, że war to
mieć ide ały, być od waż nym i cza -
sem iść pod prąd. Tak jak na si go -
ście. Dzię ku ję za wspar cie na sze -
go przed się wzię cia pre zy den to wi
So snow ca – pod su mo wał Grze -
gorz Wa lo tek, dy rek tor IV LO
im. Sta szi ca. red

Członkowie Komitetu Obrony Robotników w sosnowieckim „Staszicu”

Opomocy iwsparciu
wczasach represji

reklama reklama

Mistrzowie tworzenia słów 

reklama

Po sta ci, któ rzy two rzy li hi sto rię,
tra dy cję i kul tu rę So snow ca oraz
dzie je i prze ło mo we wy da rze nia,
któ re ukształ to wa ły Za głę bie Dą -
brow skie, bę dą po zna wać w tym
ro ku szkol nym ucznio wie dru gich
klas gim na zjów z te re nu So snow -
ca. W każ dej dru giej kla sie 10 go -
dzin lek cyj nych bę dzie prze zna -
czo nych na tzw. edu ka cję re gio -
nal ną. Lek cje bę dą od by wać się
nie tyl ko w szko le, ale tak że w in -
nych miej scach na te re nie ca łe go
re gio nu. 

– Po raz pierw szy w So snow cu,
w ra mach tzw. go dzin pre zy denc -
kich ru sza my z re gio na li zmem,
do ty czą cym Za głę bia i So snow -
ca – mó wi Ar ka diusz Chę ciń ski,
pre zy dent mia sta. – Trze ba wie -
dzieć, co to jest Śląsk, a co Za głę -
bie. My ślę, że to waż ne, bo ma my
wie le or ga ni za cji, któ re du żo mó -
wią na te mat re gio na li zmu, a nie -
wie le się w tym te ma cie dzie -
je – do dał pre zy dent. 

Za pro po no wa no już dzie sięć
te ma tów lek cji po świę co nych re -

gio na li zmo wi. Wśród nich zna la -
zły się: „Mia sto So sno wiec
na ma pie Pol ski – po ło że nie
i zróż ni co wa nie prze strzen ne ele -
men tów śro do wi ska geo gra ficz -
ne go re gio nu”, „So sno wiec – sza -
ta ro ślin na i zwie rzę ta. Ochro -
na śro do wi ska”, „Struk tu ra or ga -
ni za cyj na gmi ny i po wia tu mia sta
So sno wiec”, „Na sze ko rze nie”,
„Tra dy cja, kul tu ra i sport w So -
snow cu”, „Za byt ki mia sta So sno -
wiec. So sno wiec mia sto to le ran -
cji”, „Miej sca pa mię ci na ro do -

wej”, „Współ cze sne pro ble my
mia sta So sno wiec”, a tak że „I co
da lej mło dy czło wie ku?” oraz
„Na sze suk ce sy – suk ce sa mi So -
snow ca”.

– Te ma ty ka za jęć by ła opra co -
wa na i kon sul to wa na przez dok -
to ra Paw ła Ma tysz kie wi cza
z Wo je wódz kie go Ośrod ka Me -
to dycz ne go w Ka to wi cach, któ ry
jest tak że ko or dy na to rem na -
ucza nia hi sto rii i wie dzy o spo łe -
czeń stwie w wo je wódz twie ślą -
skim – wy ja śnia Zbi gniew By -

szew ski, peł no moc nik pre zy den -
ta ds. edu ka cji.

Lek cje mo gą być przy go to wy -
wa ne po je dyn czo lub w blo kach,
a tak że we współ pra cy z miej ski -
mi jed nost ka mi kul tu ral ny mi oraz
TKKF i w ra mach tzw. pro jek tów
gim na zjal nych.

Pod su mo wa niem cy klu lek cji
ma ją być pra ce po szcze gól nych
uczniów lub klas, któ re zo sta ną
oce nio ne przez po wo ła ny przez
pre zy den ta mia sta ze spół fa -
chow ców. Naj lep sze z prac,

wykonane do wol ną tech ni ką, zo -
sta ną na gro dzo ne. W naj bliż -
szym cza sie od bę dzie się tak że
spo tka nie z na uczy cie la mi i dy -
rek to ra mi szkół, któ rzy są za an -
ga żo wa ni w re ali za cję pro jek tu.
We zmą w nim udział tak że
przed sta wi cie le miej skich jed no -
stek kul tu ral nych. Za ję cia fi nan -
so wa ne są przez Urząd Miejski
i ma ją od by wać się już na sta łe.
Po li kwi da cji gim na zjów ma ją
zo stać do pa so wa ne do zmie nio -
ne go sys te mu szkol nic twa. SK

PRAWIE 6 MILIONÓW ZŁOTYCH
DOFINANSOWANIA OTRZYMAŁ
SOSNOWIEC NA DWA PROJEKTY
EDUKACYJNE ZWIĄZANE
Z ROZBUDOWĄ BUDYNKÓW
CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
PRZY ULICACH GROTA ROWECKIEGO
ORAZ KILIŃSKIEGO. KOLEJNE DWA
MILIONY ZŁOTYCH WYŁOŻY ZE
SWOICH ŚRODKÓW MIASTO.

So sno wiec zgło sił do do fi nan so -
wa nia ze środ ków Eu ro pej skie go
Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go
w ra mach kon kur su RPO WSL
na la ta 2014-2020 pro jek ty zwią -
za ne z in fra struk tu rą kształ ce nia
za wo do we go.

– Bu dy nek CKZiU przy ul.
Gro ta Ro wec kie go 66 zo sta nie
nad bu do wa ny i prze bu do wa ny
na po trze by warsz ta tów kształ ce -
nia za wo do we go w bran ży ga stro -

no micz nej, ho te lar skiej i eko no -
micz no -re kla mo wej – wy ja śnia
Zbi gniew By szew ski, peł no moc -
nik pre zy den ta mia sta ds. edu ka cji.

W ra mach pro jek tu od dziel nie
dla każ dej bran ży, po wsta ną no we
ze spo ły po miesz czeń i pra cow ni
dy dak tycz nych do prak tycz nej na -
uki za wo du. Sa le zo sta ną wy po -
sa żo ne w urzą dze nia i sprzęt
do prak tycz nej na uki za wo dów:
tech nik ży wie nia i usług ga stro -
no micz nych, tech nik ho te lar stwa,
kel ner, ku charz, cu kier nik, pie -
karz, tech nik eko no mi sta i tech -
nik or ga ni za cji re kla my).

– Pro jekt prze bu do wy i roz bu -
do wy pla ców ki CKZiU przy ul.
Ki liń skie go 31 za kła da z ko lei po -
wsta nie warsz ta tów kształ ce nia
za wo do we go, co po zwo li po pra -
wić wa run ki kształ ce nia uczniów
w za wo dach: tech nik trans por tu
ko le jo we go, tech nik au to ma tyk

ste ro wa nia ru chem ko le jo wym,
tech nik eks plo ata cji por tów i ter -
mi na li, tech nik lot ni sko wych
służb ope ra cyj nych, tech nik spe -
dy tor, tech nik lo gi styk, tech nik
me cha tro nik, tech nik urzą dzeń
i sys te mów ener ge ty ki od na wial -
nej, tech nik me cha nik lot ni -
czy – wy li cza By szew ski.

Tu taj rów nież po wsta ną po -
miesz cze nia dy dak tycz ne i pra -
cow nie do prak tycz nej na uki za -
wo du, do sto so wa ne do po trzeb
osób nie peł no spraw nych i wy po -
sa żo ne w urzą dze nia i sprzę ty od -
po wia da ją ce wy mo gom ryn ku
pra cy, co po pra wi ja kość i efek -
tyw ność pro ce su kształ ce nia za -
wo do we go.

Każ dy z pro jek tów, któ ry bę -
dzie re ali zo wa ny od mar ca
do grud nia 2017 ro ku, otrzy mał
do fi nan so wa nie w wy so ko -
ści 2 986 518,68 zł. KP

8 milionów złotych na edukację
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W„Staszicu” gościli dawni działacze opozycji, Ludwika i Henryk Wujcowie oraz Jan Lityński. 

Scrabbliści ostro rywalizowali o zwycięstwo. 
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W ra mach ob cho dów Mię dzy na -
ro do we go Mie sią ca Bi blio tek
Szkol nych w Szko le Pod sta wo -
wej nr 10 w So snow cu 24 paź -
dzier ni ka od by ła się uro czy stość
„Mistrz Gło śne go Czy ta nia”.

So sno wiec ka „Dzie siąt ka”,
włą cza jąc się w dzia ła nia kam pa -
nii „Ca ła Pol ska czy ta dzie ciom”
i „Mą dra szko ła czy ta dzie ciom”,
or ga ni zu je róż ne go ro dza ju ak cje
czy tel ni cze, kon kur sy i im pre zy.
Cen tral nym punk tem ob cho dów
jest cy klicz ne co rocz ne wy da rze -
nie, czy li wła śnie „Mistrz Gło -
śne go Czy ta nia”. – W tym ro ku
zor ga ni zo wa li śmy po raz pierw -
szy Mię dzysz kol ne go Mi strza

Gło śne go Czy ta nia, wy cho dząc
z pro po zy cją wspól nej czy tel ni -
czej za ba wy do uczniów szkół
pod sta wo wych. W przy szłym ro -
ku pla nu je my roz sze rzyć za sięg
wy da rze nia na płasz czy znę mię -
dzy na ro do wą. Ce lem współ pra cy
z pań stwa mi ościen ny mi, po -
za pro pa go wa niem czy tel nic twa,
bę dzie tak że przy bli że nie do sie -
bie spo łe czeństw oby wa tel skich,
upo wszech nia nie wie dzy o kul tu -
rze i tra dy cjach in nych na ro dów
i spo tka nie z li te ra tu rą po wszech -
ną – pod kre śla Mał go rza ta
Wierz bic ka, dy rek tor ka szko ły. 

Ucznio wie czy ta li wy bra ne
przez sie bie frag men ty pol skiej

pro zy. Ty tuł – mistrz gło śne go
czy ta nia – w SP nr 10 zdo by ła
Ju lia Swo bo da. Dru gie miej sce
za ję ła Ni ko la Zim ny, a trze cie
Ju lia Peł ka. W pierw szej edy cji
mię dzysz kol ne go tur nie ju zwy -
cię żył An to ni Zim nal, uczeń SP
nr 9. Dru gie miej sce na po dium
za jął Ma te usz Se we ryn, przed -
sta wi ciel SP nr 25, a trze cie
miej sca za ję ła Ju sty na Zych
z ZSO nr 13. 

Im pre za ma na ce lu pro pa go -
wa nie i upo wszech nia nie czy tel -
nic twa, roz wi ja nie kom pe ten cji
czy tel ni czych wśród dzie ci i mło -
dzie ży oraz kształ to wa nie po -
staw. SK

Miej ska uro czy stość ob cho dów Dnia Edu ka cji Na -
ro do wej odbyła się 17 paź dzier ni ka w Sa li Kon cer -
to wej przy Ze spo le Szkół Mu zycz nych w So snow -
cu. Na gro dy pre zy den ta mia sta zo sta ły wrę czo ne
dy rek to rom za ini cja ty wę i sku tecz ną pra cę me na -
dżer ską oraz na uczy cie lom za wzo ro wą pra cę dy -
dak tycz ną, wy cho waw czą i or ga ni za cyj ną. Nie za -
bra kło tak że so sno wiec kich na uczy cie li na gro dzo -
nych Me da la mi Edu ka cji Na ro do wej oraz
Na gro da mi Ślą skie go Ku ra to ra Oświa ty.

Na gro dą pre zy den ta mia sta zo sta ło wy róż nio -
nych w tym ro ku 62 na uczy cie li. Te go sa me go dnia
w Urzę dzie Wo je wódz kim w Ka to wi cach gru pa

so sno wiec kich na uczy cie li ode bra ła Me da le Ko mi -
sji Edu ka cji Na ro do wej oraz Na gro dy Ku ra to ra
Oświa ty. Na gro dzo no tak że pre zy den ta So snow ca. 

Me dal Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej otrzy ma li:
Mał go rza ta Po cho pień (SP nr 6), Ar ka diusz Fu las
(SP nr 22), Mie czy sław Sza far ski (II LO im. E. Pla -
ter) oraz Ewa Sen kow ska, eme ry to wa ny na uczy ciel
CKZiU i pre zy dent So snow ca Ar ka diusz Chę ciń ski.

Po nad to Na gro dy Ku ra to ra Oświa ty ode bra li:
Ane ta Bin ko (wi ce dy rek tor ka Przed szko la Miej -
skie go nr 25), Ewa Ja chym (wicedyrektorka
CKZiU przy ul. Gro ta Ro wec kie go) oraz Elż bie ta
Rudz ka (Gim na zjum nr 16). KP

Mi ło śni cy twór czo ści Le cha Ma jew skie go, uzna ne -
go re ży se ra, ma la rza, rzeź bia rza, ar ty sty wi zu al ne go,
a jed no cze śnie pi sa rza i twór cy oper, bę dą mo gli go
po znać pod czas spo tka nia au tor skie go, ja kie od bę -
dzie się 24 li sto pa da w „Mu zie”. Lech Ma jew ski to
w ki nie świa to wym po stać wy jąt ko wa, a pod czas spo -
tka nia opo wie o swo ich ma lar skich fa scy na cjach, in -
spi ra cjach i wspól nych prze strze niach po mię dzy ki -

nem i ma lar stwem. Rok 2016 na ca łym świe cie jest
ob cho dzo ny ja ko rok Hie ro ni mu sa Bo scha – w 500-
le cie je go śmier ci. Film Le cha Ma jew skie go „Ogród
roz ko szy ziem skich” to pa sjo nu ją cy fil mo wy dia log
z dzie łem ge nial ne go ma la rza, któ ry bę dą mo gli zo -
ba czyć uczest ni cy spo tka nia. Wie czór, któ ry roz pocz -
nie się o godz. 18.00, po pro wa dzi dr Ani ta Skwa ra.
Bi le ty są w ce nie 8 i 10 zł. SK

Czytali pięknie i... głośno

Nagrody i odznaczenia dla
sosnowieckich nauczycieli

Tegoroczna uroczystość obchodów Dnia Edukacji Narodowej odbyła się w Sali Koncertowej
przy Zespole Szkół Muzycznych. Nagrody Kuratora Oświaty oraz Medale Komisji Edukacji
Narodowej wręczone zostały podczas uroczystości w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

O tym, że warto czytać książki, przekonywali zaproszeni goście, jak i uczniowie. 

Spotkanie z Lechem Majewskim w „Muzie”

„Tro pem ba da czy Za głę bia Dą -
brow skie go” to pierw sze od kil ku -
dzie się ciu lat tak kom plek so we
ba da nie kul tu ry tra dy cyj nej Za głę -
bia Dą brow skie go. Re gio nal ny In -
sty tut Kul tu ry w Ka to wi cach pro -
wa dził ba da nia na te re nie po gra ni -
cza ma ło pol sko -ślą skie go przez
ostat nie dwa la ta, jed nak już wcze -
śniej Za głę bie sta no wi ło ob szar
ba daw cze go za in te re so wa nia in -
sty tu cji. – Przez ostat nie la ta pro -
wa dzi li śmy wy wia dy i do ku men -
ta cję, m. in. w miej sco wo ściach,
w któ rych ba da nia et no gra ficz ne
pro wa dzo ne by ły kil ka na ście i kil -
ka dzie siąt lat te mu – wy ja śnia
Alek san der Ly sko, ko or dy na tor
przed się wzię cia. – Dzię ki zde rze -
niu prze szło ści ze współ cze sno -
ścią mo gli śmy uchwy cić i przed -
sta wić ska lę zmian, ja kie do ko na ły
się w ostat nim cza sie w kul tu rze
Za głę bia ków – do da je.

Pu bli ka cja „Tro pem ba da czy
Za głę bia Dą brow skie go” opi su je
przede wszyst kim ob rzę do wość
do rocz ną i ro dzin ną oraz stan tra -
dy cyj ne go bu dow nic twa po gra ni -
cza ma ło pol sko -ślą skie go. To
pierw sze te go ty pu wy daw nic two
od lat. Na 400 stro nach książ ki
szcze gó ło we opi sy tra dy cyj nej
kul tu ry Za głę bia Dą brow skie go
uzu peł nia bo ga ty ma te riał fo to -
gra ficz ny.

– Po trze ba opi sa nia tra dy cyj -
nej i współ cze snej ob rzę do wo ści
do rocz nej i ro dzin nej wraz z do -
ku men ta cją tra dy cyj ne go bu dow -
nic twa wy ni ka z pra gnie nia uzu -
peł nie nia lu ki w do tych czas pro -

wa dzo nych ba da niach oraz bra ku
wy daw nic twa oma wia ją ce go ba -
da ną te ma ty kę – mó wi Do bra wa
Sko niecz na -Gaw lik.

Co waż ne pod kre śle nia, pro -
jekt zo stał wspar ty fi nan so wo
przez gmi nę So sno wiec oraz So -
sno wiec kie Cen trum Sztu ki – Za -
mek Sie lec ki. I to wła śnie w Zam -
ku od by ło się spo tka nie pro mo -
cyj ne, a za ra zem pod su mo wu ją ce
pro jekt. Czę ścią spo tka nia był
tak że wer ni saż wy sta wy fo to gra -
fii au tor stwa Ro ber ta Garst ki
i Bar to sza Gaw li ka. 

– Dzię ki zgro ma dze niu ar chi -
wal nych i współ cze snych zdjęć
uda ło się po rów nać daw ną i dzi -
siej szą ob rzę do wość do rocz ną
i ro dzin ną oraz ar chi tek tu rę Za -
głę bia Dą brow skie go. W wie lu
przy pad kach to ostat ni mo ment,
by uchwy cić, zba dać i udo ku -

men to wać za ni ka ją ce zwy cza je
czy tra dy cje – pod kre śla Alek -
san der Ly sko. – A to zbież ne jest
z jed nym z klu czo wych ce lów
Re gio nal ne go In sty tu tu Kul tu ry
w Ka to wi cach, czy li pro mo wa -
niem re gio nal ne go dzie dzic twa
kul tu ro we go – do da je Ły sko.

Pro jekt „Tro pem ba da czy Za -
głę bia Dą brow skie go” zo stał do -
fi nan so wa ny ze środ ków Mi ni -
stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro -
do we go. W re ali za cję dzia ła nia
za an ga żo wa ne by ły in sty tu cje
part ner skie: Mu zeum Za głę bia
w Bę dzi nie, Mu zeum Gór no ślą -
skie w By to miu, Mu zeum „Gór -
no ślą ski Park Et no gra ficz ny”
w Cho rzo wie, Mu zeum Miej skie
„Szty gar ka” w Dą bro wie Gór ni -
czej oraz Mu zeum Et no gra ficz -
ne im. Se we ry na Udzie li w Kra -
ko wie. KP

Badali tradycje i zwyczaje 
Zagłębia Dąbrowskiego 
Na rynku wydawniczym pojawiła się ważna pozycja dla wszystkich, którym bliskie jest
Zagłębie Dąbrowskie. „Tropem Zagłębia Dąbrowskiego” autorstwa Dobrawy
Skoniecznej-Gawlik, Roberta Garstki i Bartosza Gawlika to efekt kilkuletnich badań
zwyczajów i tradycji Zagłębia Dąbrowskiego.

arc SP nr 10 w Sosnowcu
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To pierwsza taka publikacja od lat, która odkrywa tradycje
i obrzędowość Zagłębia. 



W po nie dzia łek, 7 li sto pa da,
roz pocz nie się re mont frag men -
tu na wierzch ni jezd ni DK -94

(dro ga pro wa dzą ca przez So -
sno wiec, Ol kusz do Kra ko wa
i Ka to wic). Re mont obej mu je

frag men ty dro gi z łącz ni ca mi
(zjazd i wjazd na ul. 3 Ma -
ja) – od ci nek od gra ni cy z Dą -
bro wą Gór ni czą do sy gna li za -
cji świetl nej w re jo nie CH Au -
chan. 

W pierw szym eta pie prac,
od 7 li sto pa da, za mknię ty dla
ru chu zo sta nie wia dukt nad DK -
-94 w obu kie run kach. Kie row -
cy bę dą mo gli ko rzy stać je dy nie
ze zjaz du z ul. 3 Ma ja na DK -94
(kie ru nek Kra ków) oraz zjaz du
z DK -94 na ul. 3 Ma ja (ja dąc
od Ka to wic w kie run ku cen trum
So snow ca). Kie row cy, któ rzy
bę dą chcie li zje chać z DK -94
w ul. 3 Ma ja, ja dąc od stro ny
Kra ko wa, bę dą mu sie li po je chać
pro sto i za wró cić na węź le z ul.
Bę dziń ską. Z ko lei wszy scy
zjeż dża ją cy z ul. 3 Ma ja w kie -
run ku na Ka to wi ce, bę dą mu sie -
li po je chać w stro nę Kra ko wa,
na stęp nie skrę cić w le wo
na skrzy żo wa niu z ul. Dłu go sza
(przy Makro Cash), za wró cić
na ron dzie i po now nie wje chać
na DK -94, tym ra zem w kie run -
ku na Ka to wi ce.

W ko lej nych eta pach re mon -
tu zwężana bę dzie DK -94 oraz
za my ka ne bę dą łącz ni ce zjaz do -
we. Pra ce po trwa ją do koń -
ca 2016 ro ku. Cał ko wi ty koszt
to 2 mln zł, z cze go 1 mln zł po -
cho dzi z do fi nan so wa nia z Mi ni -
ster stwa In fra struk tu ry i Bu dow -
nic twa. KP
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„Sa mo chód za PIT. Roz licz po -
da tek w So snow cu” to ha sło lo te -
rii po dat ko wej, któ ra ru sza w So -
snow cu. Na gro dą głów ną, któ rą
moż na wy grać, jest sa mo chód
mar ki Fiat Pan da. W lo te rii z na -
gro da mi mo że wziąć udział każ -
dy, kto pła ci swo je po dat ki w So -
snow cu. – W lo te rii bę dą mo gły
wziąć udział wszyst kie oso by,
któ re w ze zna niu po dat ko wym
zło żo nym w 2017 ro ku wska żą
So sno wiec, ja ko miej sce za -
miesz ka nia w ostat nim dniu ro ku
po dat ko we go, tj. na 31 grud -
nia 2016 ro ku – mó wi Ar ka diusz
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.
Zgod nie z pra wem (w przy pad ku
po dat ku PIT) miej scem roz li cza -
nia się oso by fi zycz nej jest wła ści -
wy urząd skar bo wy we dług miej -
sca za miesz ka nia po dat ni ka
w ostat nim dniu ro ku. Ozna cza to,
że aby pła cić po dat ki w So snow -
cu, nie trze ba być tu taj za mel do -

wa nym. Wy star czy w So snow cu
miesz kać. Lo te rię bę dzie prze pro -
wa dza ła fir ma ze wnętrz na. 

Na gro da głów na to sa mo chód
oso bo wy mar ki Fiat Pan da, ufun -
do wa ny przez fir mę Szczę sny -
-Zja wio ny. Lo te ria wy star tu je w li -
sto pa dzie. Wów czas w So snow cu
po ja wią się bil l bo ar dy, pla ka ty
i ulot ki pro mu ją ce lo te rię. Lo so -

wa nie na gro dy głów nej oraz na -
gród do dat ko wych, m. in. ro we -
rów czy sprzę tu elek tro nicz ne go,
od bę dzie się na wio snę 2017 r.,
po zło że niu ze znań po dat ko wych
przez po dat ni ków. Na gro da zo sta -
nie wrę czo na w cza sie Dni So -
snow ca. Lo te ria bę dzie pro wa dzo -
na przy współ pra cy z Urzę dem
Skar bo wym w So snow cu.  SK

Rusza loteria podatkowa!

Podatniku, wygraj samochód 
arc

Wystarczy rozliczyć się w Sosnowcu, by wygrać atrakcyjne
nagrody. 

Syl wia Ko sman

Za koń czy ło się gło so wa nie na pro jek ty w ra mach
bu dże tu oby wa tel skie go w So snow cu. W te go rocz -
nej edy cji miesz kań cy wy bie ra li spo śród po nad 130
pro jek tów zgło szo nych w 17 Lo kal nych Stre fach
Kon sul ta cyj nych i w Stre fie Edu ka cji.  W gło so wa -
niu wzię ło udział po nad 37 ty się cy osób, z cze go
aż 17 ty się cy zde cy do wa ło się od dać swo je gło sy
dro gą in ter ne to wą. Każ dy z miesz kań ców mógł od -
dać dwa gło sy. Je den głos mógł prze zna czyć
na pro jekt z Lo kal nych Stref Kon sul ta cyj nych,
a dru gi na Stre fę Edu ka cji (szkol ną lub przed szkol -
ną). Gło so wać mo gli wszy scy miesz kań cy, nie za -
leż nie od wie ku.

Wię cej niż w ubie głej edy cji osób zde cy do wa ło
od dać się głos dro gą elek tro nicz ną. – To dla nas
bar dzo waż ny sy gnał, że co raz wię cej osób wy bie ra
gło so wa nie przez in ter net. To jed no cze śnie wska -

zów ka na przy szłość, tym bar dziej, że bar dzo do -
brym wy ni kiem mo że się po chwa lić gru pa 60
plus – mó wi pre zy dent So snow ca, Ar ka diusz Chę -
ciń ski.

Naj wię cej osób od da ło głos przez in ter net
ostat nie go dnia, w su mie po nad 4300 gło -
sów. – W elek tro nicz nym gło so wa niu do mi no wa -
ły trzy ob sza ry, w któ rych naj więk sza licz ba
miesz kań ców zde cy do wa ła się po przeć pro jek ty.
By ły to: Cen trum, Po goń oraz Za gó rze Po łu -
dnie – zdra dza Piotr Plu ta z Wy dzia łu Pro mo cji
i Roz wo ju Mia sta. 

Zgod nie ze sta ty sty ka mi, spo śród osób gło su ją -
cych przez in ter net, prze wa ża li miesz kań cy mię -
dzy 26 a 35 ro kiem ży cia oraz mię dzy 36 a 45 ro -
kiem. Prze wa gę, bo 54,91 proc. sta no wi ły ko bie ty.
Ak tu al nie trwa we ry fi ka cja gło sów od da nych dro gą
tra dy cyj ną. Zwy cię skie pro jek ty bę dą zna ne w po -
ło wie li sto pa da. 

Ponad 130 projektów zgłosili mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego 

Sosnowiczanie wybrali
najlepsze projekty 

Uwa ga kie row cy! Ru sza re mont DK -94 Tysiące roślin odmienią zapomniany plac

Za po mnia ny plac po mię dzy uli ca mi Wi to sa i Na ru -
to wi cza otrzy ma dru gie ży cie. Bę dą alej ki spa ce ro -
we, ła wecz ki, spo ro róż no rod nej ro ślin no ści, a tak że
sto ły do gry w sza chy.

Alej ki zo sta ły już wy ty czo ne, a nie ba wem po ja -
wią się ro śli ny. W związ ku ze szko da mi gór ni czy mi
w tym miej scu moż li we jest tyl ko na sa dze nie ro ślin -
no ści z płyt kim sys te mem ko rze nio wym. Ro ślin -
ność bę dzie jed nak bar dzo zróż ni co wa na, tak aby
cie szy ła oko nie tyl ko w mie sią cach let nich, ale
przez ca ły rok. – Po sa dzo nych zo sta nie 490 gra bów

po spo li tych, któ re ide al nie spraw dza ją się w ży wo -
pło tach, 1000 mi skan tów chiń skich, 400 roz ple nic
ja poń skich, 230 ko strzew si nych, 950 krze wu szek
cu dow nych, po nad 300 ber be ry sów czer wo no list -
nych i set ki in nych ro ślin, krze wów i traw – wy li cza
An na Mak sym z Re fe ra tu ds. Kształ to wa nia Prze -
strze ni Pu blicz nej w Wy dzia le In we sty cji Miej skich
UM w So snow cu.

Po nad to na za aran żo wa nym na no wo pla cu po -
ja wią się no we ław ki oraz dwa sto ły do gry w sza -
chy. KP

zdjęcia: Paw
eł Leśniak

Prace potrwają do końca tego roku.

Zostały wytyczone już alejki, a niebawem zostaną nasadzone kwiaty. 

arc UM w Sosnowcu



listopad 2016 nr 10 11



listopad 2016 nr 1012

MIASTO

Syl wia Ko sman

O tym, jak za po bie gać ra ko wi pier si, by ła po świę -
co na XVI już kon fe ren cja, zor ga ni zo wa na przez
So sno wiec kie Sto wa rzy sze nie Ama zo nek „Ży cie”.
Kon fe ren cja od by ła się 18 paź dzier ni ka w Urzę dzie
Miej skim w So snow cu i zo sta ła za in au gu ro wa -
na przez wy stą pie nie An ny Je dy nak, za stęp cy pre -
zy den ta mia sta. Uczest ni cy mo gli wy słu chać wy -
kła du An drze ja Kał mu ka, dr n. med. o no wo cze snej
pro fi lak ty ce ra ka pier si i cho rób no wo two ro wych.
Z ko lei An na Ko czo tow ska przed sta wi ła funk cjo -
no wa nie i zna cze nie pa kie tu on ko lo gicz ne go oraz
je go wpły wu na szyb kość dia gno sty ki i włą cze nie
te ra pii, a psy cho log Ma rio la Las so ta -Bu jak prze ko -
ny wa ła, że war to się nie bać i zmo ty wo wać do prze -
pro wa dze nia ba dań. Nie bez zna cze nia przy wy stę -
po wa niu cho rób no wo two ro wych jest tak że zdro we
od ży wia nie, o czym mó wi ła Agniesz ka Bi lik, die te -
tyk kli nicz ny. Kon fe ren cję pod su mo wa ła Ja dwi ga

Kru pa, prze wod ni czą ca za rzą du sto wa rzy sze nia.
– O ba da niach pro fi lak tycz nych ra ka pier si mó wi
się od lat bar dzo du żo. Ale wciąż wie le ko biet je ba -
ga te li zu je al bo nie wy ko nu ją ich ze stra chu.
W przy pad ku ra ka pier si lęk jest złym do rad cą. Ba -
da nia pro fi lak tycz ne ra ka pier si ra tu ją bo wiem ży -
cie, mo gą rów nież za po biec utra cie pier si. Dzię ki
ba da niom pro fi lak tycz nym moż na wy kryć ra ka
w bar dzo wcze snym sta dium – stwier dzi ła jed -
na z uczest ni czek kon fe ren cji. 

Sto wa rzy sze nie Ama zo nek „Ży cie” jest or ga ni -
za cją sa mo po mo co wą i słu ży wspar ciem psy chicz -
nym i po mo cą ko bie tom cho rym na ra ka pier si. Sie -
dzi ba sto wa rzy sze nia mie ści się przy ul. 3 Ma ja 33
w So snow cu. W ce lu uzy ska nia in for ma cji, po mo -
cy lub wspar cia moż na dzwo nić pod nr
tel. 885 885 810 lub wy słać ma ila na ad res: ssa zy -
cie@wp.pl. Wię cej in for ma cji moż na zna leźć
na stro nie in ter ne to wej: http://www.ama zon ki so -
sno wiec.pl/.

XVI konferencja o profilaktyce raka piersi Energia dla seniora 
Badania, które uratują życie 

Onkolog Andrzej Kałmuk mówił o nowoczesnej profilaktyce raka piersi.  

Warsz ta ty „Ener gia dla Se nio ra”,
skie ro wa ne do osób star szych,
odbyły się 24 paź dzier ni ka w So -
snow cu. Ce lem spo tka nia by ło
prze ka za nie uczest ni kom wie dzy,
dzię ki któ rej bę dą się mo gli obro -
nić przed prak ty ka mi nie uczci -
wych  sprze daw ców  ener gii. Pa -
tro nat nad spo tka niem objęło
mia sto So sno wiec, a uczest ni ków
przy wi ta ła An na Je dy nak, za stęp -
ca pre zy den ta mia sta. 

Warsz ta ty or ga ni zo wa ne
przez rzecz ni ka praw klien ta,
dzia ła ją ce go w Gru pie TAU -
RON, od by ły się po raz  czter na -
sty. Ozna cza to, że już po nad ty -
siąc klien tów do wie dzia ło się, jak
bez piecz nie za wie rać umo wy
na sprze daż ener gii elek trycz -
nej. – Od kie dy w 2007 ro ku
uwol nił się  ry nek ener gii, po ja -
wi ła się prze strzeń do dzia ła nia
dla wie lu sprze daw ców ener gii.
Nie wszy scy dzia ła ją uczci wie.
Czę stą prak ty ką jest pod szy wa nie
się pod przed sta wi cie li Gru py
TAU RON. Ma my prze ko na nie,
że edu ko wa nie klien tów  jest naj -
lep szym spo so bem na prze ciw -
dzia ła nie ta kim prak ty kom – mó -
wi ła Iza be la Klu sek, dy rek tor ka
wy ko naw cza ds. klien ta, TAU -
RON Pol ska Ener gia S.A.

Gru pa TAU RON, we współ -
pra cy z rzecz ni ka mi kon su men -
tów, re ali zu je cykl warsz ta tów
„Ener gia dla Se nio ra” od 2015
ro ku. W ak cję za an ga żo wa ły się
tak że m. in. or ga ni za cje i sto wa -
rzy sze nia dzia ła ją ce na rzecz se -
nio rów, m.in. uni wer sy te ty
III Wie ku, klu by se nio ra, związ ki

eme ry tów, ren ci stów i in wa li dów.
W So snow cu warsz ta ty od by ły
się w ra mach UTW dzia ła ją ce go
przy Uni wer sy te cie Ślą skim.
O pra wach kon su men ta na ryn ku
ener gii mó wi ła   Ad rian na Peć,
miej ski rzecz nik kon su men tów
w So snow cu. 

– Każ de dzia ła nie, któ re po -
ma ga po sze rzyć wie dzę na szym
miesz kań com i w ja sny spo sób
po ka zać im, ja kie ma ją pra wa,
jest mi le wi dzia ne. Zwłasz cza
te raz, gdy tak wie le mó wi się
o przy pad kach na cią ga nia star -
szych osób do pod pi sa nia nie ko -
rzyst nych umów – tłu ma czy ła
An na Je dy nak, za stęp ca pre zy -

den ta So snow ca. Pod sta wo wym
ce lem ini cja ty wy  jest uświa do -
mie nie oso bom star szym, jak
nie dać się oszu kać przy za wie -
ra niu umo wy sprze da żo wej.
Uczest ni cy warsz ta tów otrzy -
ma li prak tycz ny  pa kiet wie dzy
na te mat spo so bów ochro ny
swo je go go spo dar stwa do mo we -
go przed nie uczci wy mi prak ty -
ka mi han dlo wy mi akwi zy to rów
pro po nu ją cych zmia nę sprze -
daw cy ener gii elek trycz nej. Słu -
cha cze   po zna li tak że za sa dy
funk cjo no wa nia ryn ku ener gii
oraz po wią za nia po mię dzy ob -
sza ra mi sprze da ży i dys try bu cji
ener gii. KP
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arc Tauron Polska Energia S.A.

Seniorzy uczyli się, jak nie dać się oszukać przy
podpisywaniu umowy sprzedaży. 

Osoby bez dachu nad głową mogą liczyć na schronienie w trzech noclegowniach w mieście

Nie bądź obojętny wobec bezdomnych Oddali hołd ofiarom reżimu
Ni skie tem pe ra tu ry, opa dy i trud -
ne wa run ki at mos fe rycz ne sta no -
wią za gro że nie nie tyl ko dla zdro -
wia, ale i ży cia osób naj słab szych
i bez dom nych. Okres zi my to
czas szcze gól nie nie bez piecz ny
dla osób, któ re nie po tra fią lub
nie są w sta nie za dbać o sie bie,
dla te go pra cow ni cy Miej skie go
Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej,
przy po mi na ją, że w ośrod ku i te -
re no wych punk tach in for ma cyj -
nych moż na uzy skać wszyst kie
nie zbęd ne in for ma cje, gdzie szu -
kać po mo cy. Oso by bez dom ne
mo gą li czyć na schro nie nie
w Ośrod ku Opie kuń czym dla
Bez dom nych przy ul. Piotr kow -
skiej 19, noc le gow ni Ca ri tas die -
ce zji so sno wiec kiej przy ul. Ka li -
skiej 25 i ogrze wal ni przy ul.
Piotr kow skiej 23. – Wła śnie
z my ślą o oso bach star szych, sa -
mot nych, bez dom nych, nie za rad -
nych ży cio wo, naj bar dziej na ra -
żo nych na ne ga tyw ne skut ki zi -
my, So sno wiec, rów nież w tym
ro ku jest go tów do pod ję cia
wzmo żo nych dzia łań w ra mach
ak cji „Zi ma” – mó wi Mo ni ka
Ho le wa, dy rek tor ka Miej skie go
Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej
w So snow cu. – Zwra caj my uwa -
gę na oso by bez dom ne, któ re
szu ka ją schro nie nia w piw ni cach,
na stry chach, klat kach scho do -
wych, w opusz czo nych bu dyn -
kach, wę złach cie płow ni czych

czy al ta nach ogro do wych. Prze -
ka zu ję apel, za wie ra ją cy in for ma -
cję o so sno wiec kich jed nost kach
udzie la ją cych po mo cy. Za cho -
waj my go i nie prze chodź my

obo jęt nie. Na sza re ak cja zwięk -
szy szan se, aby oso by po trze bu ją -
ce wspar cia, jak naj szyb ciej
otrzy ma ły od po wied nią po -
moc – pod kre śli ła. SK

GDZIE PYTAĆ O POMOC?
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 33, tel. 32 296 22 48
Osoby bezdomne w sprawie świadczeń pomocy społecznej powinny
zgłaszać się zgodnie z ostatnim miejscem zameldowania lub
faktycznego pobytu do pracowników socjalnych przyjmujących
w poniższych Punktach Terenowych Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej:
• Punkt Terenowy Nr 1 „ZAGÓRZE”, ul. Kisielewskiego 4, 

pokój od 1 do 7, tel. 32 263 18 30, 32 295 06 62, e-mail:
pt1@mopssosnowiec.pl

• Punkt Terenowy Nr 2 „CENTRUM”, ul. Warszawska 6, pokoje od 105
do 111, tel. 32 297 51-18, e-mail: pt2@mopssosnowiec.pl

• Punkt Terenowy Nr 3 „NAFTOWA”, ul. Naftowa 35, pokoje od 1 do 7,
tel. 32 293 44 36, e-mail: pt3@mopssosnowiec.pl

• Punkt Terenowy Nr 4 „WAWEL”, ul. Rzeźnicza 12, pokoje od 501
do 506, tel. 32 292 02 03, e-mail: pt4@mopssosnowiec.pl

• Punkt Terenowy Nr 5 „POGOŃ”, ul. Hallera 5, pokoje od 1 do 5 oraz
od 10 do 11, tel. 32 291 21 97, e-mail: pt5@mopssosnowiec.pl

• Punkt Terenowy Nr 6 „KLIMONTÓW”, ul. Hubala Dobrzańskiego 99,
pokoje od 1 do 4, tel. 32 296 98 18, 32 91 89 22, e-mail:
klimontow@mopssosnowiec.pl

OSOBY BEZDOMNE Z TERENU MIASTA MOGĄ UZYSKAĆ
SCHRONIENIE W:
• Ośrodku Opiekuńczym dla Bezdomnych w Sosnowcu, 

ul. Piotrkowska 19, tel. 32 294 70 52
• Noclegowni Caritas diecezji sosnowieckiej w Sosnowcu, 

ul. Kaliska 25, tel. 32 266 22 26
• Ogrzewalni w Sosnowcu, ul. Piotrkowska 23, tel. 501 358 211. 

Pre zy dent So snow ca Ar ka diusz
Chę ciń ski wraz z Ja nem Mu sia -
łem, przed sta wi cie lem Świa to -
we go Związ ku Żoł nie rzy Ar mii
Kra jo wej oraz Pio trem Kieł ty ką,
WR Ra dy So sno wiec kiej Ry ce -
rzy Ko lum ba, 31 paź dzier ni ka,
za pa li li znicz przy obe li sku,

sym bo licz nym gro bie za mor do -
wa nych ro dzi ny Mac kie wi czów
i Je rze go Pi wo war czy ka, ofiar
re żi mu ko mu ni stycz ne go. Zgod -
nie z obiet ni cą obok obe li sku
sta nął no wy krzyż. – Dzię ku ję
Świa to we mu Związ ko wi Żoł nie -
rzy Ar mii Kra jo wej ko ło So sno -

wiec oraz so sno wiec kiej Ra dzie
Za ko nu Ry ce rzy Ko lum ba
za do tych cza so wą współ pra cę,
któ ra przy czy nia się do od kry -
wa nia za po mnia nych kart hi sto -
rii na sze go mia sta i re gio -
nu – pod kre ślił pre zy dent So -
snow ca. KP

arc UM w Sosnowcu 

Przy obelisku, symbolicznym grobie zamordowanych rodziny Mackiewiczów i Jerzego
Piwowarczyka, stanął nowy krzyż. 
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Grypa to złośliwy chochlik. Dlatego lepiej zapobiegać, 
niż leczyć!  

Po łoż na Han na Am bro ziak w So sno wiec kim Szpi ta lu
Miej skim Sp. z o.o. prze strze ga przed gry pą

Zbli ża się se zon za cho ro wań na gry pę. War to więc przy po -
mnieć kil ka fak tów o tej cho ro bie, któ ra spra wia, że wie czo -
rem kła dzie my się zdro wi do łóż ka, a ra no nie mo że my się
z nie go pod nieść,  z wy czer pa nia plą ta ją się no gi, cia łem
wstrzą sa ją dresz cze, gwał tow nie ro śnie nam tem pe ra tu ra
i ma my uczu cie, jak by ple cy po le wał wo dą zło śli wy cho -
chlik. Nie na le ży lek ce wa żyć te go ty pu ob ja wów – to mo że
być gry pa! Na le ży skon tak to wać się z le ka rzem.

W Pol sce se zon wzmo żo nych za cho ro wań na gry pę
trwa od paź dzier ni ka do kwiet nia na stęp ne go ro ku. Naj -

więk szą licz bę za cho ro wań ob ser wu je się w mie sią cach zi -
mo wych – po mię dzy stycz niem a mar cem. Cho ro ba ta jest
ostrym, wi ru so wym za ka że niem gór nych dróg od de cho -
wych, wy wo ła ną przez wi ru sa gry py ty pu A lub B.

In fek cja prze no si się dro gą kro pel ko wą z oso by na oso -
bę pod czas ki cha nia, kasz lu lub w wy ni ku bez po śred nie go
kon tak tu ze świe żą wy dzie li ną z dróg od de cho wych osób
za ka żo nych.

Wy stę pu je na gle i cha rak te ry zu je się: wy so ką go rącz ką
(po nad 39 °C), dresz cza mi, bó la mi sta wów i mię śni, uczu -
ciem cał ko wi te go roz bi cia i wy czer pa nia. Do łą cza ją się bó -
le gło wy – naj czę ściej oko li cy czo ła i oczo do łów, świa tło -
wstręt. Wi rus sie je spu sto sze nie w na szych gór nych dro -
gach od de cho wych, nisz czy ślu zów kę gar dła, po wo du jąc
ból, dra pa nie lub uczu cie, jak by utknę ło nam tam piór ko,
któ re ła sko cze i zmu sza do cią głe go po ka sły wa nia. Na do -
miar złe go wy stę pu je su chy, na pa do wy, mę czą cy ka szel,
od któ re go bo lą nas mię śnie brzu cha, a na wet że bra. Ka -
tar rów nież nie od pu ści. Szczę ściem w nie szczę ściu jest to,
że ob ja wy te utrzy mu ją się oko ło 5 dni.

U ma łych dzie ci gry pa mo że ob ja wiać się w spo sób nie -
cha rak te ry stycz ny, tzn. bra kiem ape ty tu, wy mio ta mi, sen -
no ścią lub roz draż nie niem, ogól nie zmie nio nym za cho wa -
niem dziec ka.

Ob ser wu jąc ta kie ob ja wy, na le ży nie zwłocz nie udać się
do le ka rza. Pod sta wą le cze nia jest sto so wa nie pre pa ra tów
ma ją cych ła go dzić ist nie ją ce ob ja wy. Za le ca się po zo sta nie
w do mu i od po czy nek, le że nie w łóż ku, pi cie du żej ilo ści
pły nów, np. her ba ty z eks trak tem z czar ne go bzu, dzi kiej
ró ży, kwia tu li py, któ re dzia ła ją na po tnie i roz grze wa ją co.
Moż na przyj mo wać pre pa ra ty ob ni ża ją ce go rącz kę. Na le ży
pa mię tać, by dzie ciom do 16 ro ku ży cia nie po da wać sa li cy -
la nów i aspi ry ny.

Do na wil że nia po wie trza, w ce lu udroż nie nia dróg od de -
cho wych, moż na sto so wać ła god ne olej ki ete rycz ne np. eu -
ka lip tu so wy, so sno wy lub apli ko wać kil ka kro pel na ubra -
nie cho re go (dla dzie ci pla ster ki do przy kle ja nia na ubran -

ko). W ce lu ła go dze nia kasz lu moż na sto so wać sy rop zgod -
ny z ro dza jem kasz lu. Dla kasz lu su che go, mę czą ce -
go – sto so wać sy rop prze ciw kasz lo wy, dla kasz lu mo kre -
go – sy rop roz rze dza ją cy wy dzie li nę za le ga ją cą w dro gach
od de cho wych, dzia ła ją cy wy krztu śnie.

Gdy ob ja wy za czną po wo li ustę po wać, nie na le ży na -
tych miast wsta wać z łóż ka i wra cać 

do co dzien nych za jęć. Bar dzo waż na jest peł na re kon -
wa le scen cja i oszczę dza ją cy tryb ży cia bez po śred nio
po cho ro bie. Nie do le czo na gry pa gro zi bo wiem bar dzo po -
waż ny mi po wi kła nia mi.

W do mu naj le piej po zo stać jesz cze przez co naj mniej ty -
dzień i prze strze gać za le ceń le ka rza. Cho ro ba zwy kle ustę -
pu je po 3 – 7 dniach.

Pa mię tać na le ży, że w cho ro bach wy wo ła nych przez wi -
ru sy an ty bio ty ki nie są sku tecz ne! Chy ba, że do łą czą się po -
wi kła nia i le karz zle ci an ty bio tyk na wi zy cie kon tro l nej. 

Od lat wia do mo, że le piej za po bie gać niż le czyć, za tem
za dbaj my o zwięk sze nie od por no ści na sze go or ga ni -
zmu – w okre sie je sien no -zi mo wym sto suj my die tę bo ga tą
w skład ni ki od żyw cze, wi ta mi ny i mi ne ra ły. Waż ny jest od -
po czy nek, ak tyw ne spę dza nie wol ne go cza su na świe żym
po wie trzu, wła ści we do pa so wa nie ubio ru do wa run ków at -
mos fe rycz nych (nie wol no prze grze wać ani wy chła dzać or -
ga ni zmu), w dni desz czo we nie zbęd ne jest obu wie chro nią -
ce na sze sto py przed prze mo cze niem.

Jed nak naj sku tecz niej szą me to dą za po bie ga nia gry pie
są pro fi lak tycz ne szcze pie nia ochron ne. Wi rus gry py jest
bar dzo róż no rod ny, ła two ule ga mu ta cji, two rząc no we od -
mia ny. Z te go po wo du WHO (Świa to wa Or ga ni za cja Zdro -
wia) każ de go ro ku szcze gó ło wo ba da i okre śla li nie wi ru sa,
mo gą ce po wo do wać za cho ro wa nia w na stęp nym se zo nie,
dla te go szcze pie nia ochron ne na le ży po wta rzać co rocz nie.
Zgod nie z za le ce nia mi Ko mi te tu Do rad cze go ds. Szcze pień
(ACIP) WHO za szcze pić po win ni się wszy scy chęt ni,
a zwłasz cza oso by z grup wy so kie go ry zy ka, bez wzglę du
na wiek, człon ko wie ich ro dzin, dzie ci i mło dzież (od 6 mie -

sią ca ży cia do 18 ro ku ży cia, le czo ne prze wle kle kwa sem
ace ty lo sa li cy lo wym) oraz oso by opie ku ją ce się dzieć mi po -
ni żej 6 mie sią ca ży cia i oso by star sze po wy żej 65 ro ku ży -
cia, pra cow ni cy ochro ny zdro wia, ko bie ty cię żar ne, oso by
po prze szcze pie niu or ga nu.

Dbaj my też o hi gie nę – na le ży myć rę ce jak naj czę ściej
wo dą z my dłem w pły nie, do osu sza nia rąk uży wać ręcz ni -
ków jed no ra zo wych. W po dró ży moż na uży wać chu s te czek
na są czo nych środ ka mi czy sto ści na ba zie al ko ho lu. Pod -
czas ki cha nia i kasz lu na le ży za sła niać usta i nos chu s tecz -
ką hi gie nicz ną, któ rą na le ży na tych miast wy rzu cić do ko sza.
Je śli nie ma my chu s tecz ki na le ży ki chać lub kasz leć w zgię -
cie łok cio we – nie w dło nie. Uni kaj my do ty ka nia rę ka mi ślu -
zó wek oko li cy oczu, no sa, ust. Pa mię taj my o wie trze niu po -
miesz czeń, w któ rym prze by wa my przez co naj mnie j10 mi -
nut. Uni kaj my kon tak tu z oso ba mi cho ry mi, bli skie go kon -
tak tu „twa rzą w twarz”, po da wa nia rę ki, ca ło wa nia przy po -
wi ta niu, pi cia z tej sa mej bu tel ki, szklan ki. W miej scach pu -
blicz nych uni kaj my zbęd ne go do ty ka nia po wierzch ni i ele -
men tów sta no wią cych ich wy po sa że nie. Utrzy muj my w czy -
sto ści czę sto uży wa ne przed mio ty ta kie jak: klam ki, te le fo -
ny, kla wia tu rę kom pu te ra czy pi lot od te le wi zo ra.

Po wi kła nia gry py mo gą być bar dzo groź ne dla zdro wia.
Naj czę ściej są ni mi: za pa le nie ucha środ ko we go (zwłasz -
cza u dzie ci do 2 ro ku ży cia), an gi na pa cior kow co wa, za -
pa le nie płuc, oskrze li, za pa le nie mię śnia ser co we go, za pa -
le nie mó zgu i opon mó zgo wo -rdze nio wych. Na po wi kła nia
na ra że ni są rów nież do ro śli, zwłasz cza po 65 ro ku ży cia,
oso by prze wle kle cho re (z cu krzy cą, PO CHP, ast mą, z cho -
ro ba mi ser co wo -na czy nio wy mi, po prze szcze pach). Ostroż -
ność po win ny za cho wać rów nież ko bie ty w cią ży.
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Hanna Ambroziak
położna, specjalista ds. epidemiologii w Dziale
Epidemiologii Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego
Sp. z o.o.  

So sno wiec po ma ga ro dzi nom,
w któ rych dzie ci i mło dzież nie -
peł no let nia eks pe ry men tu ją
z nar ko ty ka mi, tzw. do pa la cza -
mi  i in ny mi  środ ka mi  psy cho -
ak tyw ny mi. 

W ra mach pro gra mu „La bi rynt
II”, fi nan so wa ne go przez Urząd
Miej ski, roz po czął dzia łal ność
Punkt In for ma cyj no -Kon sul ta cyj -
ny. Po rad udzie la spe cja li sta te ra pii

uza leż nie nia od środ ków psy cho -
ak tyw nych. Punkt mie ści się
w przy chod ni  Za kła du  Lecz nic -
twa Am bu la to ryj ne go w So snow -
cu przy ul. Wa wel 15, po kój 103.
Czyn ny  jest w śro dy  w godz.
od 16.00 do 18.00. Po ra dy, kon sul -
ta cje i in for ma cje udzie la ne są bez -
płat nie i nie wy ma ga ją skie ro wa -
nia. O po moc i wspar cie mo gą pro -
sić ro dzi ce dzie ci i mło dzie ży nie -

peł no let niej, uży wa ją cej lub eks pe -
ry men tu ją cej ze środ ka mi psy cho -
ak tyw ny mi, w tym nar ko ty ka mi,
środ ka mi odu rza ją cy mi, far ma ko -
lo gicz ny mi, tzw. do pa la cza mi, ro -
dzi ce wraz z dzieć mi nie peł no let -
ni mi oraz miesz kań cy, po trze bu ją -
cy po mo cy,  któ rzy chcą zmie nić
swo ją  sy tu ację ro dzin ną czy bo ry -
ka ją cy się z pro ble mem nar ko ma -
nii ich dziec ka. KP

Twoje dziecko eksperymentuje z narkotykami? 

Uzyskaj poradę specjalisty  w punkcie
konsultacyjnym

SOSNOWIECCY SENIORZY NIE ZWALNIAJĄ TEMPA.
OPRÓCZ BIEŻĄCYCH DZIAŁAŃ RADY SENIORÓW I OBRAD
KOMISJI PROBLEMOWYCH, CZŁONKOWIE RADY CHĘTNIE
WSPÓŁPRACOWALI Z WYDZIAŁEM POLITYKI
SPOŁECZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W SOSNOWCU
W ORGANIZACJI SOSNOWIECKICH DNI SENIORA.
IMPREZA ODBYŁA SIĘ 1 I 2 PAŹDZIERNIKA W PARKU
SIELECKIM. 

– Dzię ki du żej przy chyl no ści pre zy den ta mia sta Ar -
ka diu sza Chę ciń skie go i za an ga żo wa niu ca łe go ze -
spo łu Wy dzia łu Po li ty ki Spo łecz nej, Dni Se nio ra
w So snow cu mia ły bar dzo atrak cyj ny i uroz ma ico ny
pro gram – mó wi Je rzy Kar piń ski, prze wod ni czą cy
Ra dy Se nio rów 

w So snow cu. – Ob cho dy roz po czę ły się od prze -
mar szu barw ne go ko ro wo du uczest ni ków sprzed
Urzę du Miej skie go do Par ku Sie lec kie go, gdzie sta -
nę ła pro fe sjo nal na sce na. Dwu dnio wa za ba wa roz -
po czę ła się od prze ka za nia se nio rom sym bo licz nych
klu czy do mia sta na czas świę to wa nia. Uda ło nam
się prze pro wa dzić licz ne kon kur sy wie dzy o mie ście,
kon ku ren cje spor to we oraz zor ga ni zo wać wy stę py
miej sco wych ze spo łów ar ty stycz nych. W trak cie
wspól ne go świę to wa nia oka za ło się, że w im pre zie
licz nie wzię li udział miesz kań cy są sied nich miast,
w tym z od le głe go Ol ku sza, gdzie po wę dro wa ła jed -
na z atrak cyj nych na gród – do da je. 

W dniach od 7 do 9 paź dzier ni ka 15-oso bo wa gru -
pa przed sta wi cie li Ra dy Se nio rów  w to wa rzy stwie
pra cow ni ków Wy dzia łu Po li ty ki Spo łecz nej wy je -
cha ła na za pro sze nie se nio rów i władz do Dziw no -
wa, part ner skie go mia sta So snow ca. – Se nio rzy

uczest ni czy li  w co rocz nym już V Ba lu Se nio ra, or -
ga ni zo wa nym przez wła dze Dziw no wa. Przy oka zji
wi zy ty u se nio rów za przy jaź nio ne go mia sta zwie -
dzi li śmy uro kli we atrak cje i miej sca w oko li cach
Dziw no wa. Na ocz nie po twier dzi li śmy miej sce po sa -
do wie nia po da run ku od na sze go mia sta – wa go ni -
ków z wę glem, któ re prze ka za li śmy miesz kań com
Dziw no wa w re wan żu za ofia ro wa ną nam oka za łą
ko twi cę – mó wi Je rzy Kar piń ski. 

Po nad to na za pro sze nie pod opiecz nych z Do mów
Po mo cy Spo łecz nej w So snow cu przy ul. An der sa
i Ja giel loń skiej se nio rzy licz nie uczest ni czy li w co -
rocz nych pik ni kach, or ga ni zo wa nych przez te ośrod -
ki. Wzię li udział tak że w kon fe ren cji pt. „Ślą skie
Bez piecz ne dla Se nio ra”, któ ra od by ła się 18 paź -
dzier ni ka w My sło wic kim Ośrod ku Kul tu ry. Pod -
czas kon fe ren cji uczest ni cy mo gli wy słu chać sze re -
gu re fe ra tów i wy stą pień po świę co nych sy tu acji,
dzia ła niom na rzecz se nio rów oraz ich bez pie czeń -
stwu. Spo tka nie w My sło wi cach sta ło się rów nież
świet ną oka zją do na wią za nia no wych kon tak tów
z se nio ra mi są sia du ją cych z So snow cem
miast. – Mie li śmy oka zję roz ma wiać z człon ka mi
My sło wic kiej Ra dy Se nio rów, z któ ry mi je ste śmy
od pew ne go cza su za przy jaź nie ni i za mie rza my
pod jąć wspól ne dzia ła nia do ty czą ce re wi ta li za cji
tzw. Trój ką ta Trzech Ce sa rzy. Chcie li by śmy za ini -
cjo wać dzia ła nia władz obu na szych miast, aby to
miej sce sta ło się jesz cze bar dziej atrak cyj ną i przy ja -
zną prze strze nią dla se nio rów obu miast, jak rów -
nież łą czą cych spo łecz no ści Za głę bia i Ślą ska,
zgod nie z ha słem „So sno wiec łą czy” – pod su mo wał
Je rzy Kar piń ski. SK

Członkowie Sosnowieckiej Rady Seniorów hucznie obchodzili z mieszkańcami swoje święto

Region bezpieczny dla
seniora
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ŁU KASZ GOR GOŃ
Zmarł 26 czerw ca 2016 r. Pe da gog, mu -
zyk, gi ta rzy sta le gen dar nej gru py Skan -
kan. Był za ło ży cie lem i dy rek to rem
Ogni ska Mu zy ki Roz ryw ko wej So und
Im pres sion, dzia ła ją ce go w Miej skim
Klu bie im. Ja na Kie pu ry w So snow -
cu. Kom po zy tor i pe da gog, od kil ku na -
stu lat od da ny pra cy z dzieć mi i mło dzie -
żą. Ab sol went Wy dzia łu Jaz zu i Mu zy ki
Roz ryw ko wej Aka de mii Mu zycz nej
w Ka to wi cach oraz Wy cho wa nia Mu -
zycz ne go Uni wer sy te tu Ślą skie go w Ka -
to wi cach. 

ZYG MUNT KRA SIŃ SKI
Zmarł 20 mar ca 2016 r. By ły pił karz Za -
głę bia So sno wiec. Przy go dę z pił ką za -
czy nał w Pło mie niu Mi lo wi ce, skąd
w 1969 r. tra fił do so sno wiec kie go Za -
głę bia. W eks tra kla sie grał do 1971 ro ku.
Na stęp nie wy stę po wał w Sar ma cji Bę -
dzin, a po tem wy je chał do Fran cji.

PROF. JA NI NA KRAU PE
Zmar ła 3 mar ca 2016 r. Wy bit na ma lar -
ka i gra ficz ka, współ za ło ży ciel ka Gru py
Kra kow skiej, przez la ta wy kła da ła
na Aka de mii Sztuk Pięk nych w Kra ko -
wie. Ja ni na Krau pe -Świ der ska uro dzi ła
się w 1921 r. w So snow cu. Edu ka cję ar -
ty stycz ną ode bra ła w Aka de mii Sztuk
Pięk nych w Kra ko wie (stu dio wa ła m. in.
pod kie run kiem Paw ła Da dle za, prof.
Fry de ry ka Paut scha, Eu ge niu sza Eibi -
scha, Wa cła wa Ta ran czew skie go). W la -

tach 40. XX wie ku uczest ni czy ła w pra -
cach kon spi ra cyj ne go te atru Ta de usza
Kan to ra. Kry ty cy uzna ją ją za jed ną
z naj cie kaw szych i ory gi nal niej szych
pol skich ar ty stek II poł. ubiegłego wie -
ku. Miesz ka ła w Kra ko wie, gdzie zaj mo -
wa ła się ma lar stwem, gra fi ką i ry sun -
kiem. Jej pra ce cha rak te ry zu je wie lo war -
stwo wość kom po zy cji zło żo nej z płyn nie
prze ni ka ją cych się form i sym bo li.
Barw ne dzie ła za in spi ro wa ne są po ezją,
mu zy ką, ma gią i fi lo zo fią bud dy zmu
Zen, bo wiem ar tyst kę od naj wcze śniej -
szych lat fa scy no wa ła za rów no sztu ka,
jak i po głę bio ne stu dia fi lo zo ficz ne (ezo -
te ry ka, okul tyzm, Ka ba ła, czy da le ko -
wschod nie re li gie).

JA NUSZ OSIŃ SKI
Zmarł 2 wrze śnia 2016 r. Ukoń czył Stu -
dium Te atral ne w Ka to wi cach. Dzia łał
w wie lu in sty tu cjach kul tu ry w Za głę biu
Dą brow skim, m. in. w Te atrze Dzie ci Za -
głę bia w Bę dzi nie, Do mu Kul tu ry „Gór -
nik” czy w Mię dzy za kła do wym Do mu
Kul tu ry w Ząb ko wi cach. W 2013 r.
otrzy mał Na gro dę Ar ty stycz ną Mia sta
So snow ca za upo wszech nia nie kul tu ry.
Był au to rem ksią żek: „Ca łą gę bą, czy li
rzecz o cy ga ne rii so sno wiec kiej”, „4 ra -
zy ca łą gę bą” oraz „Lu dzie Kul tu ry
i Spor tu”. Je go ży cio wą pa sją by ła dzia -
łal ność es tra do wa. Ja ko kon fe ran sjer
zjeź dził wzdłuż i wszerz ca łe Za głę bie,
Śląsk i spo rą część kra ju. W la tach sie -
dem dzie sią tych pro wa dził kon fe ran sjer -

kę na stat ku fla go wym „Ste fan Ba to ry”.
Wiel ką mi ło ścią Ja nu sza Osiń skie go był
rów nież sport. W la tach mło dzień czych
grał wy czy no wo w te ni sa sto ło we go
w klu bach: Włók niarz So sno wiec, Stal
i Za głę bie So sno wiec.

JE RZY PA TO ŁA
Zmarł 3 lip ca 2016 r. By ły bram karz pił -
kar skie go Za głę bia. Bro nił barw so sno -
wiec kie go klu bu la tach 60. i 70. Łącz nie
wy stą pił w 140 spo tka niach. Trzy krot nie
się gnął z dru ży ną po ty tuł wi ce mi strza
Pol ski, wy stę po wał w roz gryw kach Pu -
cha ru UEFA oraz In ter to to. Po za koń -
cze niu ka rie ry wy je chał do Ka na dy,
gdzie osiadł z ro dzi ną na sta łe.

JAN RO DZOŃ
Zmarł 12 mar ca 2016 r. Twór ca po tę gi
ho ke jo we go Za głę bia, by ły pre zes Pol -
skie go Związ ku Ho ke ja na Lo dzie.
Ukoń czył Wy dział Gór ni czy AGH
w Kra ko wie. W la tach 1957-1974 pra -
co wał w KWK Niw ka - Mo drze jów, na -
stęp nie do 1981 ro ku był na czel nym in -
ży nie rem i dy rek to rem w KWK So sno -
wiec. Po tem zaj mo wał sta no wi sko dy -
rek to ra tech nicz ne go Dą brow skie go
Zjed no cze nia Wę glo we go w So snow cu,
a w la tach 1985-1992 dy rek to ra na czel -
ne go Dą brow skie go Gwa rec twa Wę glo -
we go (póź niej Przed się bior stwa Eks -
plo ata cji Wę gla „Wschód”). Przez ca ły
okres pra cy za wo do wej oraz po przej -
ściu na eme ry tu rę zwią za ny był ze spor -

tem. Pra cu jąc w KWK „Niw ka - Mo -
drze jów”, pre ze so wał klu bo wi AKS.
Po tem był wi ce pre ze sem ds. ho ke ja
na lo dzie GKS „Za głę bie”. Na stęp nie
pre ze sem so sno wiec kie go klu bu.
Od 1984 do 1992 r. przez dwie ka den -
cje peł nił funk cję pre ze sa PZHL. Był
sze fem pol skiej eki py ho ke jo wej
na dwóch olim pia dach i czte rech mi -
strzo stwach świa ta. Jan Ro dzoń był
współ za ło ży cie lem Szko ły Mi strzo stwa
Spor to we go w ho ke ju na lo dzie chłop -
ców i SMS w pił ce siat ko wej dziew cząt
w So snow cu. Był współ ini cja to rem bu -
do wy obiek tów spor to wych i Szpi ta la
Gór ni cze go w So snow cu. Był w So -
snow cu rad nym, w la tach 1998-2002
peł nił funk cję wi ce prze wod ni czą ce go
Ra dy Miej skiej. W 2002 ro ku od zna -
czo ny ty tu łem Za słu żo ny dla Mia sta
So snow ca. W ostat nich la tach cie szył
się ty tu łem ho no ro we go pre ze sa Pol -
skie go Związ ku Ho ke ja na Lo dzie.

KA ZI MIERZ SZMIDT
Zmarł 24 wrze śnia 2016 r. Pił karz i tre -
ner Za głę bia So sno wiec oraz AKS Niw -
ka. W la tach 1966-1968 re pre zen to wał
bar wy Za głę bia ja ko pił karz so sno wiec -
kiej eki py. Póź niej prze niósł się do AKS -
-u Niw ka, któ re go był pił ka rzem tak że
przez dwa la ta. Po za koń cze niu ka rie ry
po zo stał przy pił ce. W la tach 1974-1975
był tre ne rem AKS Niw ka. W 1981 r. ob -
jął pierw szą dru ży nę Za głę bia, któ rej tre -
ne rem był do 1983 r.

MI CHAŁ WA LIŃ SKI
Zmarł 28 mar ca 2016 r. Dłu go let ni  na -
uczy ciel ję zy ka pol skie go, fi lo zo fii i wie -
dzy o kul tu rze w II Li ceum Ogól no -
kształ cą cym im. E. Pla ter w So snow cu.
Kul tu ro znaw ca, folk lo ry sta, po lo ni sta,
ab sol went Uni wer sy te tu Wro cław skie go
z 1971 r. Pra cow nik Uni wer sy te tu Ślą -
skie go w la tach 1974-1982. Pe da gog od -
zna czo ny Brą zo wym i Zło tym Krzy żem
Za słu gi oraz Me da lem Ko mi sji Edu ka cji
Na ro do wej, wie lo krot ny lau re at Na gro dy
Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej. Zmar ły
od dał swo je cia ło Ślą skie mu Uni wer sy -
te to wi Me dycz ne mu w Ka to wi cach w ra -
mach Pro gra mu Świa do mej Do na cji
Zwłok.

JAN ZĄB CZYŃ SKI
Zmarł 27 kwiet nia 2016 r. Wie lo let ni
pił karz oraz dzia łacz so sno wiec kich
klu bów pił kar skich. Pierw sze pił kar skie
kro ki sta wiał w bar wach Ko le ja rza So -
sno wiec. W la tach 1957-1961 re pre zen -
to wał so sno wiec ką Stal, roz gry wa jąc
w jej bar wach 40 spo tkań. Peł nił funk -
cję asy sten ta tre ne ra pierw szej dru ży ny
w se zo nie 1980/1981 oraz tre ne ra dru -
gie go ze spo łu se nio rów w se zo -
nie 1984/1985. Oszli fo wał wie le ta len -
tów Za głę bia ja ko tre ner dru żyn mło -
dzie żo wych. Re pre zen to wał tak że bar -
wy Gór ni ka So sno wiec, za rów no ja ko
za wod nik i tre ner. 

Opra co wał: Krzysz tof Po lacz kie wicz

Listopadowe Zaduszki

Wspomnienie o Tych, 
którzy odeszli…
Początek listopada to czas
zadumy. Zadumy nad tym,
co przemija i odchodzi...
Odchodzi już na zawsze.
Na łamach listopadowego
„KM” przypominamy dziś
sylwetki Tych sosnowiczan
i osób związanych przez
lata z naszym miastem,
którzy odeszli
na przełomie ostatnich
dwunastu miesięcy.
Wspominając ludzi nauki,
kultury, sportu, oddajemy
im hołd i podziękowanie
za wkład, jaki wnieśli
w rozwój naszego miasta
i jego godne
reprezentowanie. 
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Krzysz tof Po lacz kie wicz

Po li sto pa do wych spo tka niach wie le po win no się
wy ja śnić w I -li go wej ta be li. Je śli li de ru ją ce Za głę -
bie oraz GKS Ka to wi ce, a tak że Choj ni czan ka za -
cho wa ją kilkupunktowy dy stans nad resz tą staw ki,
to wła śnie po mię dzy ty mi ze spo ła mi po win na się
ro ze grać wal ka o dwa pre mio wa ne awan sem miej -
sca. Przed roz po czę ciem roz gry wek nie mal
w ciem no wśród kan dy da tów do awan su wy mie -
nia no spad ko wi czów: eki py Gór ni ka Za brze i Pod -
be ski dzia Biel sko -Bia ła. Po sta wa obu dru żyn roz -
cza ro wu je. W Za brzu fru stra cja się gnę ła ze ni tu kil -
ka dni te mu, kie dy Gór nik uległ ostat nie mu wów -
czas w ta be li Zni czo wi Prusz ków na wła snym sta -
dio nie. W Biel sku jest nie wie le le piej, choć tam
cier pli wość dzia ła czy skoń czy ła się jesz cze szyb -
ciej, bo Da riusz Dźwi ga ła sto li cę Be ski dów, a tym
samym ław kę tre ner ską Pod be ski dzia już opu ścił.
Na chwi lę obec ną oba ze spo ły do miejsc pre mio -
wa nych awan sem tra cą 9 punk tów.

W gór nej po łów ce staw ki są jesz cze ta kie ze spo -
ły jak San de cja No wy Sącz, By to via By tów, Miedź
Le gni ca czy Wi gry Su wał ki. Pa trząc na sy tu ację
sprzed ro ku, gdy prym wio dły Ar ka Gdy nia i Wi -
sła Płock, któ re od po cząt ku roz gry wek do mi no -
wa ły na za ple czu eks tra kla sy, śmia ło moż na po -
wie dzieć, że Za głę biu, któ re nie mu si już łą czyć
gry w li dze z pu cha ra mi, jak mia ło to miej sce
przed ro kiem, po win no być znacz nie ła twiej po -
wal czyć o awans. Klu czo we bę dą przy go to wa nia
do run dy wio sen nej, ale za nim do te go doj dzie, nie
moż na roz trwo nić wy pra co wa ne go do rob ku pod -
czas czte rech naj bliż szych spo tkań. O czym przy -

po mi na m. in. Se ba stian Du dek, ka pi tan Za głę -
bia. – Je ste śmy wy so ko, pro wa dzi my w li dze, ale
mu si my jesz cze spo ro po pra co wać, aby zi ma by ła
spo koj na. Ta ki mecz, jak ten w Miel cu, nie mo że
się już przy tra fić. Mo men ta mi nie moc i bez sil ność
by ły fru stru ją ce. Wie my o co gra my, po ka za li śmy,

że ma my sil ny ko lek tyw. Wnio ski szyb ko wy cią -
gnie my. Nie oglą da my się na in nych, mu si my
po pro stu zdo by wać punk ty, ale nie ma co ukry -
wać, że sy tu acja w ta be li i po sta wa in nych dru żyn
nam sprzy ja. Pa mię taj my jed nak, że cza sem wy -
star czy mecz, dwa i ktoś się od bi je. Naj waż niej sze

to nie wpaść w do łek. Wio sna bę dzie krót ka.
W du żej mie rze zde cy du je do ro bek z je sie ni.
A z mu ra wy możemy pod nieść jesz cze dwa na ście
punk tów – pod kre śla po moc nik Za głę bia.

Tre ner so sno wi czan, któ ry prze jął ze spół w trak -
cie run dy je sien nej, w swo jej ka rie rze za pra co wał
na pseu do nim „Eks pert od Awan sów”. Z Po go nią
Szcze cin (2009) i GKS Ty chy (2012) awan so wał
do I li gi, na to miast RKS Ra dom sko (2001), Pia sta
Gli wi ce (2008) i Ter ma li cę Bruk -Bet Nie cie cza
(2015) wpro wa dzał do ekstraklasy. Ko lej ny awans
w So snow cu jest mi le wi dzia ny. – Wia do mo, o co
się gra w ta kim klu bie jak Za głę bie. Oczy wi ście,
ina czej jest, gdy przej mu je się ze spół przed se zo -
nem niż w je go trak cie, ale pew ne rze czy już uda ło
nam się wspól nie z dru ży ną wy pra co wać. Ze spół
je sie nią uzbie rał już spo ro punk tów, ale jesz cze kil -
ka gier przed na mi. Po nich na pew no bę dzie my
mą drzej si. To bę dzie cięż ki li sto pad, ale je śli chce -
my na dal być na szczy cie, to po pro stu mu si my wy -
gry wać  – pod kre śla tre ner Man drysz.

Od miej sca i sy tu acji w ta be li za le żeć za pew ne
bę dą zi mo we de cy zje per so nal ne. Na ra zie pew nym
jest, że ze spół wzmoc ni Mi chał Fi dziu kie wicz, naj -
lep szy strze lec ubie głe go se zo nu, któ ry je sień spi -
sał na stra ty z po wo du kon tu zji. Pa trząc po ilo ści
stra co nych bra mek, ko niecz na wy da je się re kon -
struk cja li nii de fen syw nej. Tu taj wpraw dzie w od -
wo dzie tak że po zo sta je  kon tu zjo wa ny gracz, w tym
przy pad ku Serb Jo van Nin ko vic, ale Za głę bie po -
trze bu je wzmoc nień a nie uzu peł nień skła du. Środ -
ko wy i pra wy obroń ca to na dziś prio ry tet, je śli ze -
spół ze Sta dio nu Lu do we go chce sku tecz nie wal -
czyć o eks tra kla sę.

Nie oddać fotelu lidera
Czy piłkarze Zagłębia spędzą zimę na fotelu lidera zaplecza ekstraklasy? Sosnowiczanom do rozegrania zostały jeszcze cztery mecze – dwa z rundy jesiennej
i dwa spotkania z rundy rewanżowej, które odbędą się awansem jeszcze w tym roku. Po niespodziewanej porażce w Mielcu ekipa Piotra Mandrysza nieco
skomplikowała sobie sytuację, ale zarówno sztab szkoleniowy, jak i sami piłkarze zapowiadają, że nie zamierzają roztrwonić jesiennego dorobku. Wiosną
do rozegrania zostanie tylko piętnaście spotkań, a szanse na grę w ekstraklasie są naprawdę spore. Patrząc na sytuację w lidze, powinno być znacznie
łatwiej niż przed rokiem…Poza tym na trenerskiej ławce mamy specjalistę od awansów…

IX Otwar ty Tur niej Bry dża Spor -
to we go o pu char pre zy den ta mia -
sta z oka zji 98. rocz ni cy od zy -
ska nia nie pod le gło ści od bę dzie
się 11 li sto pa da. Tur niej tra dy cyj -
nie od bę dzie się ka wiar ni 
Do rJan, znaj du ją cej się w ha li
spor to wej w Za gó rzu, przy ul.
Bra ci Mie ro szew skich. Or ga ni za -
to ra mi tur nie ju są TKKF „Za gó -
rze” i MO SiR. – Za pra sza my za -
rów no pro fe sjo na li stów bry dża,
jak i ama to rów. Roz gryw ki są za -
wsze pa sjo nu ją ce i do star cza ją
wielu emo cji. Sam tur niej z ro ku
na rok cie szy się co raz więk szą

po pu lar no ścią i fre kwen cją – za -
po wia da Adam Bę dzie szak, pre -
zes TKKF „Za gó rze”. 

Tur niej zo sta nie ro ze gra ny
w dwóch ka te go riach, sa mo rzą -
dow ców i rad nych oraz open dla
wszyst kich. Za pi sy od bę dą się
w dniu tur nie ju, w ka wiar ni 
Do rJan, od godz. 8.00. Za wo dy
roz pocz ną się o godz. 9.00. Pu -
cha ry dla zwy cięz ców ufun do wał
MO SiR, a ga dże ty pro mo cyj ne
Urząd Miej ski w So snow cu. Wię -
cej in for ma cji moż na uzy skać,
dzwo niąc do Ada ma Bę dzie sza ka
pod nr tel. 501 454 825. SK

Zo stań naj lep szym bry dży stą 

W Za wier ciu od by ła się „Wo je -
wódz ka In au gu ra cja Spor to we -
go Ro ku Szkol ne go 2016/2017”.
By ła to tak że oka zja do pod su -
mo wa nia spor to wej ry wa li za cji
o Pu char Ślą skie go Ku ra to ra
Oświa ty za rok szkol -
ny 2015/2016.

Wśród na gro dzo nych szkół
po nad gim na zjal nych wo je wódz -
twa ślą skie go zna lazł się rów nież
so sno wiec ki Ze spół Szkół Elek -
tro nicz nych i In for ma tycz nych.
„Elek tro nik” w kla sy fi ka cji
za rok szkol ny 2015/2016 za jął
pierw sze miej sce w ka te go rii
chłop ców. Jest to ko lej ny spor to -
wy suk ces so sno wiec kich
uczniów, któ rzy oka za li się naj -
lep si w So snow cu w kla sy fi ka cji
na „Naj bar dziej Uspor to wio ną
Szko łę Po nad gim na zjal ną”
w ka te go rii chłop ców w ro ku
szkol nym 2015/2016. Pod czas
uro czy stej ga li Ze spół Szkół
Elek tro nicz nych i In for ma tycz -
nych re pre zen to wa li: dy rek tor
szko ły Krzysz tof Będ kow ski
oraz na uczy cie le wy cho wa nia fi -
zycz ne go: Alek san der Ga bry el
i To masz Ra ko czy. Nie za bra kło
tak że pre ze sa so sno wiec kie go
Szkol ne go Związ ku Spor to we go
Da nie la Ga łuż ne go. KP

W Olsz ty nie od by ły się XVII Mi strzo stwa Pol -
ski Ka ra te Ky oku shin Ju nio rów młod szych
oraz Se nio rów Open i Ka ta. Z War mii ze zło -
tym me da lem po wró ci ła re pre zen tant ka So sno -
wiec kie go Klu bu Ka ra te sen sei Ka mi la Krzak,
któ ra wy gra ła ry wa li za cję w ka ta. Ja ko tre ner
i sę dzia So sno wiec ki Klub Ka ra te re pre zen to -
wał Shi han Eu ge niusz Da dzi bug.

So sno wiec cy ka ra te cy ry wa li zo wa li tak że
w II Tur nie ju Ka ra te o Pu char Pre zy den ta Mia -
sta Ka to wic. Za mie dzą na si re pre zen tan ci wy -
wal czy li sie dem me da li. Naj wię cej po wo dów
do ra do ści mia ła Va nes sa Goj, któ ra wy wal czy -
ła sre bro w ku mi te i brąz w ka ta. Po nad to
na po dium sta nę li: Da wid Dwo rak (sre bro
w ku mi te), Pa weł Zię bo wicz (sre bro w ku mi -
te), Oskar Pia sec ki (brąz w ku mi te), Ja go da
Moż dzeń (brąz w ku mi te) i Fa bian Czep czyk
(brąz w ku mi te). KP

Pod czas roz gry wa nych w War sza wie Mi strzostw Pol ski w Trój bo -
ju Si ło wym Kla sycz nym Ju nio rek i Ju nio rów do lat 18 i 23 spo ry
suk ces od nio sła szes na sto let nia Klau dia Po szwa. So sno wi czan ka
re pre zen tu ją ca Sto wa rzy sze nie Cen trum For my Dą bro wa Gór ni -
cza się gnę ła po zło ty me dal w kat. wa go wej 47 kg do lat 18.

Klau dia już w czerw co wych Mi strzo stwach Pol ski Ju nio rek
do lat 16 w Kiel cach zdo by ła srebr ny me dal z wy ni kiem 180 kg
w ka te go rii wa go wej 47 kg. Tym ra zem by ło jesz cze le piej. Wy -
nik 202,5 kg, ja ki uzy ska ła w trój bo ju, to no wy re kord Pol ski ju nio -
rek za rów no do lat 16, 18 jak i do 20, po pra wio ny aż o 22,5 kg. Klau -
dia w po szcze gól nych bo jach uzy ska ła na stę pu ją ce wy ni ki: w przy -
sia dzie 70 kg, w wy ci ska niu 37,5 kg oraz w mar twym cią gu 95 kg. 

W kla sy fi ka cji open ju nio rek do lat 18 za ję ła wy so kie pią te
miej sce, uzy sku jąc w punk ta cji Wilks’a 276,98 pkt. i przy czy ni -
ła się do zdo by cia dru gie go miej sca dru ży no we go ju nio rek
do lat 18. KP

W Ło dzi od by ły się za wo dy I Pu -
cha ru Pol ski se nio rów w sza bli
ko biet,, O Zło tą Klin gę”. W ry wa -
li za cji pań świet nie za pre zen to wa -
ła się za wod nicz ka TMS Za głę bie
So sno wiec Mar ta Pu da, któ ra
ukoń czy ła za wo dy na dru gim
miej scu.

Zwy cię ży ła Mał go rza ta Ko za -
czuk z AZS AWF War sza wa. Pią -
te miej sce wy wal czy ła An ge li ka
Wą tor z Za głę biow skie go Klu bu
Szer mier cze go So sno wiec.

Bez suk ce sów za koń czy ły się
z ko lei star ty na szych sza bli stów
pod czas za wo dów Pu cha ru Świa -
ta Ju nio rów, któ re już po raz trzy -
na sty od by ły się w So snow cu.
W zma ga niach in dy wi du al nych,

za rów no za wod ni cy TMS Za głę -
bie, jak i ZKSz So sno wiec, za ję li
od le głe po zy cje. Nie co le piej za -
koń czy ły się star ty na szych re pre -
zen tan tów w ry wa li za cji mie sza -
nej. Po raz pierw szy pod czas pu -
cha ro wych zma gań w na szym
mie ście ry wa li zo wa no w wal kach
dru ży no wych mix, czy li dru ży -
nach zło żo nych z dwóch za wod -
ni ków i dwóch za wod ni czek.

W kla sy fi ka cji koń co wej tur -
nie ju dru ży no we go Pol ska za ję -
ła 4 miej sce, ustę pu jąc eki pom
Włoch, Ro sji i Wiel kiej Bry ta nii.
W eki pie bia ło -czer wo nych ry wa -
li zo wa li Zu zan na Cie ślar i Krzysz -
tof Kacz kow ski (obo je ZKSz So -
sno wiec). KP

Srebr na Mar taNajbardziej
usportowieni
uczniowie są
w„Elektroniku”

Sil na Klau dia w zło cie

Sen sei Krzak trium fu je w Olsz ty nie

Piotr Mandrysz (drugi z lewej) już pięciokrotnie wprowadzał zespoły do wyższej klasy
rozgrywkowej. Kolejny, szósty awans, tym razem w Sosnowcu, jest mile widziany.

Sensei Kamila Krzak w kata seniorek nie miała
sobie równych.

Klaudia Poszwa zdobyła złoty
medal w kat. wagowej do 48 kg. 

Maciej Wasik/zaglebie.eu

arc Stowarzyszenie Centrum Formy Dąbrowa Górnicza
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Na początku był dworzec

Mówią, że powstał
w szczerym polu i zapewne
wiele jest w tym prawdy.
W pewnym stopniu
potwierdza to
wydana w 1856 roku tzw.
mapa Hempla, na której
próżno szukać śladów
jakichkolwiek zabudowań
w sąsiedztwie przyszłej
stacji. Piękny, lśniący
świeżym tynkiem gmach
musiał wyglądać dość
irracjonalnie na tle lasów,
pól i mizernych
włościańskich chałup. Tylko
leciwe mury Zamku
Sieleckiego próbowały
dotrzymywać kroku
nowoczesnej budowli
powstałej z wielkim
architektonicznym
rozmachem.

Po mysł zbu do wa nia w So snow cu
sta cji o zna cze niu mię dzy na ro do -
wym po ja wił się w związ ku
z wcze śniej szym (1848 r.) do pro -
wa dze niem Dro gi Że la znej War -
szaw sko -Wie deń skiej do Gra ni -
cy, czy li dzi siej szych Ma czek.
Pier wot nie wła śnie przez Macz ki
wio dła je dy na li nia ko le jo wa łą -
czą ca Kró le stwo Pol skie z resz tą
Eu ro py. W owym cza sie ko lej
roz wi ja ła się bar dzo dy na micz -
nie. Za tem i u nas po sta no wio no
nie co za gę ścić sieć dróg że la -
znych, wy ty cza jąc no we skró to -
we po łą cze nie z Ząb ko wic przez
Dą bro wę, Bę dzin i So sno wi ce
do gra ni cy z Pru sa mi, gdzie funk -
cjo no wa ła już Ko lej Gór no ślą ska.
Co praw da, pier wot nie roz wa ża -

no opcję bu do wy li nii przez Cze -
ladź, ale osta tecz ny wy bór padł
na So sno wi ce. Pra ce ru szy ły
wio sną 1858 r., a już 24 sierp -
nia 1859 r. do ko na no uro czy ste go
otwar cia, o czym nie omiesz kał
po in for mo wać war szaw ski „Ty -
go dnik Ilu stro wa ny” w ar ty ku le
pt. „Od no ga Dro gi Że la znej War -
szaw sko -Wie deń skiej pod na zwą
Ząb ko wic ko – Ka to wic kiej”. Oto
frag ment te go ar ty ku łu: „Na sta -
cyi Dą bro wa sta nął tyl ko nie -
wiel ki bu dy nek sta cyj ny, po łą -
czo ny ze skła dem to wa ro wym,
oraz do mek miesz kal ny dla of fi -
cy ali stów miej sco wych; w So -
sno wi cach zaś po sta wio no ob -
szer ny dwo rzec, miesz czą cy
w so bie po ko je dla Naj do stoj niej -
szych Osób, sa le 1éj, 2éj i 3éj
klas sy, lo kal dla eks pe dy cyi
celnéj, biu ro pasz por to we i róż ne
miesz ka nia. Oprócz te go znaj du -
je się tam jesz cze dom miesz kal -
ny dla niższéj służ by, szo pa
na pa ro wo zy i wa go ny, po most
ob ro to wy i t. d. Bu dow le dla wy -
dzia łu cel ne go, co nim na stą pi,
w tym cza sowém za bu do wa niu
czyn no ści cel ne się od by wa ją”*.

Jak wi dać, bu dy nek dwor ca
nie był je dy nym obiek tem wznie -
sio nym w owym cza sie. W ro ku
1860 ukoń czo no bu do wę ko mo ry
cel nej, a obok sta cji ni czym grzy -
by po desz czu za czę ły po ja wiać
się roz ma ite mniej i bar dzie uda -
ne bu dow le. Wy ty czo no no we
uli ce i ze zwo lo no, aby nie któ re z
nich sa me się wy ty czy ły... W ka -
mie ni cach otwie ra no ho te le, re -
stau ra cje, mniej i bar dziej eks klu -
zyw ne skle py. So sno wi ce roz wi -
ja ły się, moż na by rzec w spo sób
pio ru nu ją cy i nie okieł zna ny. By -
ło to spo wo do wa ne gwał tow nym
na pły wem ży wio łu ludz kie go,
po śród któ re go rów nie ła two
moż na by ło zna leźć po spo li tych

awan tur ni ków, co lu dzi przed się -
bior czych i zde ter mi no wa nych
osią gnąć swój wy ma rzo ny suk -
ces. Za pew ne nie wszy scy, ale
zna ko mi ta więk szość z nich przy -
by ła do wsi So sno wi ce ko le ją.

Na prze strze ni lat zmie nia ły
się So sno wi ce, zmie niał się rów -
nież dwo rzec. Do zna czą cej prze -
bu do wy do szło na prze ło mie XIX
i XX w. Wte dy to do bu do wa no
ha lę głów ną, w któ rej po dziś
dzień miesz czą się ka sy bi le to we.
W la tach 70. XX wie ku, nie ste ty,
do ko na no gwał tu na za byt ko wej
bry le bu dow li, wy bu rza jąc część
pół noc ne go skrzy dła. W miej scu
tym wznie sio no biu ro wiec PKP
„In for ma ty ka”. Ko lej nej me ta -
mor fo zy do ko na no w la tach
1998-2000. Wów czas grun tow nie
zmo der ni zo wa no bu dy nek, od re -
stau ro wa no elewację i ku nie za do -
wo le niu po dróż nych, usu nię to z
ha li głów nej ka sy bi le to we,
umiesz cza jąc je w no wo po wsta -
łym pod ziem nym pa sa żu han dlo -
wym. Po pięt na stu la tach, 7 ma ja
2015 ro ku, na pra wio no ten błąd i
dzi siaj bi le ty na pen do li no do
Gdy ni, „So bie skie go” do Wied -
nia czy oso bo wy do Za wier cia
mo że my na być w tym sa mym
miej scu co nie gdyś Po la Ne gri,
Jan Kie pu ra, Jó zef Pił sud ski,
Wła dy sław Szpil man i wie lu,
wie lu in nych.

*Cytat pochodzi z wikizagłebie.pl. 
Tam można również znaleźć tekst
wspomnianego artykułu.

Tekst i zdjęcie: Artur Ptasiński

Centrum Informacji Miejskiej
w Sosnowcu, ul. Warszawska 3/20,
tel. 32 265-60-04,
e-mail: cim@um.sosnowiec.pl
Wiecej zdjęć na:
www.kuriermiejski.com.pl

Zabytkowy budynek w całej okazałości. Po drugiej stronie torowiska, od ulicy Kilińskiego, znajduje się jeszcze kilka kolejowych budynków o różnym przeznaczeniu. Wśród nich
na szczególną uwagę zasługuje dawna lokomotywownia wachlarzowa.

Dworcowe zabudowania pamiętają czasy Powstania Styczniowego. To właśnie tutaj w nocy
z 6 na 7 lutego 1863 roku doszło do krwawej bitwy oddziału Apolinarego Kurowskiego
z rosyjską strażą graniczną. Pocztówka przedstawia dworzec jeszcze przed dobudowaniem
hali głównej.

Z Sosnowca Głównego można bezpośrednio dojechać do Belgradu, Bratysławy,
Budapesztu, Mińska, Moskwy, Pragi, Sofii, Wiednia i Warszawy.
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Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

30 września 2016 r. w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 60- i 50-lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości udział wzięli: zastępca prezydenta miasta Sosnowca, Krzysztof Haładus, kierownik
USC, Arkadiusz Trzuskowski oraz zastępca kierownika USC, Barbara Tkacz.

60-lecie pożycia małżeńskiego
obchodzili Państwo:
Wanda i Adolf Urbanowie
Maria i Zdzisław Królowie
Krystyna i Czesław Pawlusowie
Jadwiga i Bronisław Wilczewscy
Stanisława i Czesław Jędrszczakowie
Romana i Ryszard Krajewscy
Zofia i Jan Kilianowie
Halina i Emil Kowalczykowie
Elżbieta i Stanisław Chmurowie
Irena i Jan Florkowie
Irena i Władysław Nirowie
Helena i Kazimierz Gbylowie

Bożenna i Stanisław Choma
Maria i Jan Nowakowie
Stanisława i Adam Nowińscy
Krystyna i Andrzej Nowakowie
Stanisława i Stanisław Nazarkowie
Stanisława i Andrzej Mackowie
Irena i Wiesław Mierzwowie
Anna i Jacek Pogoda
Henryka i Tadeusz Porembscy
Gizela i Kazimierz Paluchowie
Anna i Kazimierz Pierugowie
Halina i Włodzimierz Raszewscy
Zofia i Wiesław Rotermanowie

Maria i Tadeusz Sadowscy
Wanda i Henryk Senkowie
Anna i Maciej Siejkowie
Wiesława i Stanisław Siudakowie
Teresa i Andrzej Skorodzieniowie
Wiesława i Wiesław Skotniccy
Halina i Zbigniew Starnawscy
Teresa i Jan Stępniowie
Sabina i Waldemar Stryszowscy
Krystyna i Jerzy Szotowie
Józefa i Jan Śmiałkowie
Zofia i Marian Śmieszkowiczowie
Zofia i Stanisław Świątkowscy

Wiesława i Henryk Warscy
Irena i Czesław Warwasowie
Marianna i Roman Wiechoczkowie
Weronika i Jerzy Wnukowie
Krystyna i Piotr Zachariaszowie
Wanda i Adam Zygułowie
Danuta i Wiesław Wolni
Regina i Marek Zającowie
Anna i Jerzy Bątkiewiczowie
Elżbieta i Henryk Sadowscy
Aleksandra i Grzegorz Wandraszowie
Teodora i Marek Nawroccy
Anna i Wiesław Januszczykowie
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Poziomo: 1 – po śmierci dla grzeszników, 5 – nienaturalnie
wysoki głos męski, 8 – sposób odżywiania, 9 – wskaże, czy to
kwas czy zasada, 10 – imię żeńskie lub leśny owoc, 11 – rodzaj
ciastka, 12 – tajemnica, 14 – bogini przeznaczenia, 16 – leci
z niego dym i sadza, 17 – plażowe obuwie, 19 – pojazd
do wywożenia dyrektorów, 21 – Edith, francuska piosenkarka,
22 – dyskiem lub oszczepem, 25 – olbrzymie, długowieczne
drzewo afrykańskie, 28 – niemowlę, 29 – inaczej archaik,
30 – durszlak, 32 – mieszka za ścianą, 34 – Dymsza lub Hitler,
35 – o kimś wysokim, 36 – nauka o świetle, 37 – przyprawa
korzenna o mocnym zapachu i smaku, 38 – ma je nóż
i siekiera, 39 – dyskusja. 

Pionowo: 1 – mogą być z sezamem, makiem lub solą,
2 – uciążliwy owad, 3 – procent od oszczędności, 4 – dźwignia
handlu, 5 – po śląsku: koniec dniówki, 6 – warszawski klub
sportowy, 7 – dramat, 13 – stary instrument muzyczny,
15 – Edmund – autor m.in. „Księgi urwisów” i „Sposobu
na Alcybiadesa”, 18 – autor „Procesu”, 20 – 41-800 Zabrze, 
ul. Dworcowa 9, 23 – alfabet, 24 – Bułat, gruziński kompozytor
i autor popularnych ballad, 26 – suszone owoce dodawane
do ciasta, 27 – stolica Sri Lanki, 28 – słynna brytyjska uczelnia,
31 – odmierza czas, 33 – siedziba dowództwa.

Rozwiązanie krzyżówki nr 9 /2016, BEN KANE – ZAPOMNIANY LEGION 
Na gro dy otrzy mu ją: Mariola Perłowska, Lidia Tolik oraz Szymon Stępień z Sosnowca.
UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.                                  

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) 296 06 53-54

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

Izba Wytrzeźwień

(32) 266 10 30

Schronisko dla zwierząt

(32) 293 75 56 

KUPON
krzyżówka nr  10

✂

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych 
w prawym dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które
prosimy przesyłać do 25 listopada  pod adres
redakcji:  41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11.

Wśród autorów poprawnych rozwiązań
rozlosowane zostaną nagrody, które prosimy
odbierać osobiście w redakcji.

Nagrody ufundowało Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

„Kul tu ra Do stęp na” w ki nach to ak cja ki na „He lios”, któ ra roz po czę -
ła się w 2015 ro ku. 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 zo ba czyć je 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 je dy nie 10 zł. Wię cej na: www.kul tu ra -
do step na.pl. red

NA DUŻYM EKRANIE W NAJBLIŻSZYM CZASIE ZOSTANĄ WYŚWIETLONE: 

10 listopada „PITBULL, NOWE PORZĄDKI” 
17 listopada „W SPIRALI” 
24 listopada „BABY BUMP” 

Dla naszych Czytelników mamy do rozdania dwa podwójne zaproszenia
na każdy z seansów w ramach programu „Kultura Dostępna” w kinach,
do odbioru w naszej redakcji.

Kulturalne czwartki w kinie „Helios”
Per ła trosz czy się o smu tek, prze szłość i do bro. Stu sia od po wia da
za ra dość, przy szłość i zło. 

Jest rok 1944, bliź niacz ki Per ła i Stu sia Za mor skie wraz z mat -
ką i dziad kiem tra fia ją do Au schwitz. Sio stry szu ka ją si ły i uciecz -
ki od po nu re go obo zo we go świa ta w swo jej bli sko ści, w ję zy ku
im tyl ko zna nym, w grach wy uczo nych we wcze snym dzie ciń -
stwie. 

Ja ko część eks pe ry men tu po pu la cyj ne go, ma ją ce go na ce lu ba da -
nie dzie ci uro dzo nych z ciąż mno gich, zna ne go ja ko Zoo Men ge le -
go, dziew czyn ki do świad cza ją cier pień i przy wi le jów nie zna nych in -
nym więź niom, zo sta ją oka le czo ne psy chicz nie i fi zycz nie, odar te
ze wspól nej oso bo wo ści. Ich toż sa mość zmie nia się pod brze mie -

niem bó lu oraz po czu cia wi ny.  Zi mą, w cza sie
kon cer tu zor ga ni zo wa ne go przez Men ge le go,
Per ła zni ka, a Stu sia po grą ża się w ża ło bie, lecz
wciąż nie tra ci na dziei, że bliź niacz ka ży je.

Po wy zwo le niu obo zu przez Ar mię Czer wo ną ru sza na po szu ki -
wa nia sio stry wraz z przy ja cie lem, Fe lik sem – chłop cem, któ ry stra -
ciw szy bra ta, pra gnie ze msty – przez Pol skę znisz czo ną w cza sie dru -
giej woj ny świa to wej.

Jak prze żyć trau mę, co zro bić, by prze trwać, jak po zo stać so bą i za -
cho wać w pa mię ci to, co by ło pięk ne w tra dy cji ro dzin nej, jak od na -
leźć się w no wej rze czy wi sto ści po wy zwo le niu?

Pre mie ra: 8 li sto pa da 2016 r.

Affinity Konar

Mischling, czyli kundel (Wyd. Prószyński i S-ka)

Jak od na leźć na dzie ję i zna leźć praw dzi wą mi łość w Szpi ta lu dla
Cięż ko Cho rych Dzie ci?

Bo ha te rem de biu tanc kiej po wie ści Scot ta Stam ba cha jest Iwan
Isa jen ko, zde for mo wa ny fi zycz nie sie dem na sto la tek o bły sko tli -
wym umy śle i upodo ba niu do wi siel cze go hu mo ru, od uro dze nia
miesz ka ją cy w Szpi ta lu dla Cięż ko Cho rych Dzie ci w Ma zy rzu
na Bia ło ru si. Po nie waż każ dy dzień w tym miej scu wy glą da tak sa -
mo, dla za bi cia nu dy Iwan na mięt nie czy tu je książ ki i wszyst ko za -
mie nia w grę, ma ni pu lu jąc zda rze nia mi oraz ludź mi. I do pie ro po -
ja wie nie się no wej pa cjent ki wy wra ca je go spo koj ny, po ukła da ny
świat do gó ry no ga mi. Po cząt ko wo Iwan nie da rzy Po li ny sym pa -
tią. Dziew czy na pod kra da mu książ ki. Nisz czy usta lo ny od daw -

na po rzą dek dnia. I na do da tek jest pięk na. Nie -
chęć szyb ko ustę pu je jed nak miej sca cie ka wo -
ści, aż wresz cie mię dzy dwoj giem mło dych lu -
dzi ro dzi się uczu cie, o któ rym żad ne z nich nie
śmia ło na wet ma rzyć. Te raz Iwan, któ ry do tąd
sta rał się tyl ko ja koś prze trwać, od gro dzo ny od świa ta mu rem obo -
jęt no ści, za czy na pra gnąć od ży cia cze goś wię cej. Pra gnie, by Po -
li na ży ła…

Hi sto ria Iwa na to wzru sza ją ca opo wieść o od naj dy wa niu na dziei
w naj bar dziej na wet nie sprzy ja ją cych oko licz no ściach. Czy tel nik dłu -
go jej nie za po mni. 

Pre mie ra: 15 li sto pa da 2016 r.

Scott Stambach

Niewidzialne życie Iwana Isajenki (Wyd. Prószyński i S-ka)

Opo wieść o od wa dze, si le prze trwa nia i mi ło ści ro dzi ny roz dzie lo -
nej mu rem ber liń skim.

Czy czter dzie ści lat to du żo w dzie jach ludz ko ści lub w hi sto rii
Eu ro py? Być mo że nie aż tak wie le jak w lo sach nie miec kiej ro dzi -
ny, któ rej ży cie śle dzi my od mo men tu, kie dy przy cho dzi jej bo ry kać
się z wpro wa dza niem no we go po rząd ku po 1945 ro ku, gdyż zna la zła
się w so wiec kiej stre fie oku pa cyj nej. Śle dzi my lo sy praw dzi wych,
ży wych lu dzi, któ re prze pla ta ją się z hi sto rią NRD i re alia mi ży cia
w tym kra ju. Dla jed nych to okres kon for mi zmu, pró ba do sto so wa nia
się i prze trwa nia. In ni czu li, że wię zie nie, ja kim sta je się ich pań stwo,

to kosz mar… Han na, naj star sza cór ka, pra gnąc
zre ali zo wać za szcze pio ne w niej przez oj ca w in -
nej epo ce ide ały, de cy du je się na de spe rac ką
uciecz kę na Za chód, któ ra wpraw dzie ma swo je
re per ku sje dla tych, któ rzy po zo sta li, ale jej przy -
naj mniej po zwa la na ży cie w wol nym świe cie. W wol no ści, ja ką
uosa bia dla niej za mek w He idel ber gu. Ni gdy jed nak nie za po mni
o swej mi ło ści do ro dzi ny, któ ra po zo sta ła za że la zną kur ty ną i z któ -
rą przez czter dzie ści lat nie bę dzie jej się wol no zo ba czyć…

Pre mie ra: 17 li sto pa da 2016 r.

Nina Willner

Lata rozłąki (Wyd. Prószyński i S-ka)
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HO RO SKOP
SKORPION (23.10. – 21.11.) –
Od jakiegoś czasu cieszysz się niezwykłym
powodzeniem u płci przeciwnej. Pamiętaj
jednak, że nie ilość, a jakość jest
ważniejsza – pora zatem zawęzić grono
adoratorów. Zacznij częściej korzystać
z kalendarza, bo ostatnio stanowczo
za często zapominasz o ważnych
spotkaniach. W ten sposób może ominąć
cię ważna zawodowa sprawa. Drugiej
szansy nie będzie. 
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Dobra
passa trwa. Korzystaj więc zatem dalej
z życia i nie bój się nowych wyzwań.
Pamiętaj, aby w tym wszystkim zachować
jednak równowagę i nie baw się
w niepotrzebne ryzyko. Pod koniec
miesiąca czeka Cię trudne
zadanie – zorganizowanie przyjęcia. Nie
martw się jednak, najbliżsi jak zwykle
z chęcią posłużą Ci pomocą. 
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) – Czekają
Cię drobne problemy zawodowe. Nie ma
jednak powodów do obaw, wszystko
przy odpowiedniej organizacji uda się
rozwiązać, a Ty będziesz mogła wreszcie
odpocząć. Nie lekceważ problemów
swoich dzieci. Dla Ciebie ich rozterki mogą
być śmieszne, a dla nich to pierwsze
zawody miłosne. Łatwo możesz je zranić,
dlatego uważaj na słowa i staraj się być
wyrozumiała. 
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Końcówka
roku będzie dla Ciebie niezwykle
pracowita. Będziesz z tego powodu
bardzo zadowolona, gdyż ostatnio
narzekałaś na brak zajęć. Ciężka praca
zostanie jednak Ci należycie
wynagrodzona. Ktoś bliski przyjdzie
do Ciebie po poradę. Zanim mu jednak
cokolwiek podpowiesz, dobrze się
zastanów. Nie zawsze, to co dla ciebie
najlepsze, jest też takie dla innych. 
RYBY (19.02. – 20.03.) – Zacznij już
myśleć o liście świątecznych prezentów
dla najbliższych. W przeciwnym razie, jak
co roku, będziesz stresować się tłokiem
w sklepach i brakiem czasu. Może wraz
z końcem roku warto pomyśleć o małych
zmianach wizerunkowych? Nowa fryzura
z pewnością doda Ci odwagi i pewności
siebie, a ta będzie Ci teraz niezwykle
przydatna. 
BARAN (21.03. – 19.04.) – Początek
miesiąca nie zapowiada się najlepiej, ale
wszystkie problemy uda się zażegnać
niezwykle szybko i wszystko wróci
do normy. Postaraj się więcej dbać o swoje
zdrowie. Zła dieta sprawi, że zamiast czuć
się lżej i lepiej, będziesz osłabiona i ciągle
zdenerwowana. Nie prowokuj swojej
drugiej połówki, gdyż każda kłótnia może
skończyć się gorzej niż myślisz.
BYK (20.04. – 22.05.) – W tym miesiącu
u byków nastąpią drastyczne zmiany
w życiu uczuciowym. Samotnicy będą
cieszyć się dużym powodzeniem.
Listopadowe wieczory nie będą takie
długie i nudne, jak przewidywałaś. Byki
w związkach powinny jednak uważać.
Jeśli nie zadbasz o swoją drugą połówkę,
może ona uznać, ze ktoś inny zadba o nią
lepiej. Zastanów się, czy nie zbyt dużo
oczekujesz od życia. 
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Dobra
passa dla samotnych bliźniąt właśnie się
skończyła. Jeśli jeszcze nie znalazłaś swojej
drugiej połówki, w tym roku raczej się już
na to nie zanosi. Zacznij lepiej myśleć
o świętach, a konkretniej o generalnych
porządkach w domu. W ostatnich
miesiącach nie miałaś na to czasu
i w Twoim otoczeniu panuje stanowczo
zbyt duży chaos. Postaraj się też znaleźć
trochę czasu na spotkanie z przyjaciółmi.
RAK (22.06. – 22.07.) – Na początku
miesiąca dostaniesz niezwykłą
propozycję. Zastanów się jednak dwa razy,
zanim podejmiesz ostateczną decyzje,
gdyż może to być życiowa szansa lub też
porażka. Nie rób nic pochopnie, a najlepiej
zasięgnij rady kogoś bliskiego. Postaraj się
znaleźć więcej czasu dla męża. Kiedy
ostatnio byliście gdzieś tylko we dwoje? 
LEW (23.07. – 23.08.) – Pora zapomnieć
o haśle „od jutra …”.  Przez ciągłe
odkładanie czegoś na później od jakiegoś
czasu otacza Cię niezwykły bałagan, nie
tylko w domu, ale i w życiu. Dla samotnych
lwów listopad nie będzie najlepszym
miesiącem. Przestań szukać miłości na siłę,
bo w ten sposób niczego nie osiągniesz.
Czas pomyśleć o planach sylwestrowych,
w przeciwnym razie rok zakończysz
przed telewizorem. 
PANNA (24.08. – 22.09.) – W relacjach
z drugą połówką czeka Cię niezwykle
nerwowy okres. Zastanów się jednak
nad sobą, gdyż większość nieporozumień
wynika z twojej winy. Samotne panny
w najbliższym czasie mogą natomiast
liczyć na duże powodzenie, szczególnie
u raków. W tym roku święta spędzisz poza
domem. Nie oznacza to jednak, że nie
warto zrobić większych porządków
w mieszkaniu. Twoja szafa będzie Ci za to
wdzięczna. 
WAGA (23.09. – 22.10.) – Twoje życie
rodzinne w najbliższym czasie będzie
lepsze niż mogłaś sobie wymarzyć. Nie
szukaj więc zatem problemów na siłę
i wyciągaj z życia, ile się da. Nie przejmuj
się w tym roku świątecznymi porządkami.
Los sprawi, że święta spędzisz z dala
od domu i z pewnością będą one
niezapomniane. red

KINOreklama

RE PER TU AR 
KI NA HE LIOS SO SNO WIEC
04-10.11.2016 R.

FILMOWE PORANKI: WYŁĄCZNIE
W NIEDZIELĘ
„PRZYGODY SŁONICZKI ELLI”
GODZ. 10: 30
Animacja, b/o, USA, 60min, DUBBING
KULTURA DOSTĘPNA: WYŁĄCZNIE
W CZWARTEK
„PITBULL. NOWE PORZĄDKI”
GODZ. 18: 00
Kryminał, od 15lat, Polska, 133min, 
PREMIERY:
„TROLLE” DUBBING
11: 00, 13: 30, 15: 45, 18: 00*, 18: 30**
Animacja, b/o, USA, 93min, DUBBING
* z wyjątkiem czw. ** wyłącznie w czw.
„3D TROLLE” DUBBING 10: 15*, 12: 30
Animacja, b/o, USA, 93min, DUBBING
* z wyjątkiem nd.
„ZA NIEBIESKIMI DRZWIAMI”
10: 00, 15: 00, 17: 00

Przygodowy, od 10lat, Polska, 84min,
„JESTEM MORDERCĄ” 19: 30, 21: 30*
Thriller, od 12lat, Polska, 112min
* z wyjątkiem czw.
FILMY TYGODNIA:
„OUIJA: NARODZINY ZŁA”
17: 15, 21: 15*, 22: 00** 
Horror, od 15lat, USA, 99min, napisy
* z wyjątkiem czw.
** wyłącznie w czw.
„KSIĘGOWY” 18: 30*, 20: 45** 
Dramat, od 15lat, USA, 128min, napisy
* z wyjątkiem czw. ** wyłącznie w czw.
„INFERNO” 13: 15 
Thriller/Akcja, od 15lat,
USA/Japonia/Węgry/Turcja, 121min,
napisy 
„JACK REACHER: NIGDY NIE WRACAJ”
16: 00 
Akcja/Kryminał, od 15lat, USA, 118min,
napisy
„DOCTOR STRANGE” DUBBING 12: 00 
Fantasy, od 12lat, USA, 115min, DUBBING
„3D DOCTOR STRANGE” DUBBING 14: 30 

Fantasy, od 12lat, USA, 115min, DUBBING
„DOCTOR STRANGE” 19: 00 
Fantasy, od 12lat, USA, 115min, napisy
„3D DOCTOR STRANGE”
21: 30*, 22: 00** 
Fantasy, od 12lat, USA, 115min, napisy
* wyłącznie w czw. ** z wyjątkiem czw.
„WOŁYŃ” 10: 30, 20: 15*, 20: 30** 
Historyczny, od 15lat, Polska, 150min 
* z wyjątkiem czw. ** wyłącznie w czw.
ZASTRZEŻONE FILMY W TYM TYGODNIU:
„3D DOCTOR STRANGE”
„3D DOCTOR STRANGE” DUBBING
„3D TROLLE” DUBBING

Dla naszych Czytelników
przygotowaliśmy pojedyncze

zaproszenia do kina, do odbioru
w naszej redakcji. 

Regulamin odbioru nagród znajduje
się na stronie:

www.kuriermiejski.com.pl. 

TEATR – listopad  2016

05 So godz.18:00 Cesarz / R. Kapuściński, T. Man
06 Nd godz. 18:00 Cesarz / R. Kapuściński, T. Man
08 Wt godz. 10:00 Cesarz / R. Kapuściński, T. Man
09 Śr godz. 10:00 Cesarz / R. Kapuściński, T. Man
10 Cz godz. 10:00 Cesarz / R. Kapuściński, T. Man
11 Pt godz. 18:00 Prywatna klinika / J. Chapman, 
D. Freeman
12 So godz. 18:00 Dobry wojak Szwejk / J. Haszek
13 Nd godz. 18:00 Dobry wojak Szwejk / J. Haszek
15 Wt godz. 10:00 Wakacje z duchami / A. Bahdaj, 
P. Rowicki
16 Śr godz. 10:00 Wakacje z duchami / A. Bahdaj, 
P. Rowicki
18 Pt godz. 19:00 Boeing, Boeing / M. Camoletti
19 So godz. 18:00 Historie łóżkowe / gościnnie Teatr 
im. A. Mickiewicza z Częstochowy

20 Nd godz.  18:00 Historie łóżkowe / gościnnie Teatr 
im. A. Mickiewicza z Częstochowy
22 Wt godz. 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza / 
L. M. Montgomery
23 Śr godz. 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza / 
L. M. Montgomery
24 Cz godz. 10:00 Pyza na polskich dróżkach / 
H. Januszewska
25 Pt godz. 19:00 Sala Królestwa / T. Śpiewak
26 So godz. 18:00 Sala Królestwa / T. Śpiewak
27 Nd godz. 18:00 Najdroższy / F. Veber
29 Wt godz. 10:00 Wakacje z duchami / A. Bahdaj, 
P. Rowicki
30 Śr godz. 10:00 Wakacje z duchami / A. Bahdaj, 
P. Rowicki

Te atr Za głę bia, ul. Te atral na 4, Sekr. tel./fax 32/266 07 91, cen tra la tel. 32/266 04 94,
biuro obsługi widzów 32/266 11 27, kasa Teatru 32/266 87 66
www.teatrzaglebia.pl, bow@teatrzaglebia.pl, www.facebook.com/TeatrZaglebia

Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem
„Kuriera Miejskiego” nr 10 do naszej redakcji (Sosnowiec,
ul. 3 Maja 11) i podadzą swoje imię i nazwisko, otrzymają
bezpłatne zaproszenie, które będzie do odebrania w kasie
Teatru. Warunkiem odebrania biletu jest zapłacenie za jedno
podwójne zaproszenie symbolicznej kwoty 2 zł.

• 1 podwójne zaproszenia na spektakl „Cesarz”
w dniu 06.11.2016 r. (niedziela), godz. 18.00

• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Sala Królestwa”
w dniu 25.11.2016 r. (piątek), godz. 19.00

• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Sala Królestwa”
w dniu 26.11.2016 r. (sobota), godz. 18.00

Znajdź ukry te w te atrze eg zem pla rze sztu ki, zmierz się z ję zy ko wy mi
ła mań ca mi i za da nia mi zwią za ny mi z „Ze mstą” i wy graj za pro sze nie
na uro czy stą pre mie rę z oka zji 120. uro dzin Te atru Za głę bia. To wszyst -
ko w te atral nych prze strze niach – rów nież tych nie do stęp nych na co
dzień dla wi dzów. Start gry: 10 li sto pa da o godz. 19.00. Po za na gro dą
głów ną do wy gra nia są rów nież za pro sze nia na przed sta wie nia w se zo -
nie 2016/2017.

Te atr Za głę bia, or ga ni za tor gry, za pra sza uczest ni ków in dy wi du al nie
oraz dru ży no wo (mak sy mal nie 4 oso by). Udział jest bez płat ny. Za pi sy
przyj mu je Biu ro Ob słu gi Wi dzów, tel. 32 266 11 27, e -ma il: bow@te -
atrza gle bia.pl do 8 li sto pa da. 

Wy da rze nie za po wia da ju bi le usz 120-le cia Te atru Za głę bia w So -
snow cu, któ re bę dzie mia ło miej sce 6 lu te go przy szłe go ro ku. Z tej
oka zji w lu tym od bę dzie się uro czy sta pre mie ra „Ze msty” Alek san -
dra Fre dry w re ży se rii Ada ma Na le py. To wła śnie tę sztu kę wy sta wił
no wo po wsta ły w So snow cu te atr, wów czas Te atr Zi mo wy – 6 lu te -
go 1897 r. red

Te atral na gra wo kół „Ze msty”

„Ce sarz” – jed na z naj bar dziej
zna nych ksią żek Ry szar da Ka pu -
ściń skie go, uni wer sal na opo wieść
o wła dzy – wra ca na de ski te atral -
ne. Przed sta wie nie re ży se ru je
w Te atrze Za głę bia Ane ta Głuch -
-Klucz nik. Pre mie rę za pla no wa -
no na 5 li sto pa da.

Ry szard Ka pu ściń ski, wy bit -
ny re por ta ży sta, na zy wa ny też
ce sa rzem re por ta żu, mię dzy na -
ro do wą sła wę zdo był wła śnie
dzię ki „Ce sa rzo wi”. Uzna no ją
za naj lep szą książ kę ro ku we -
dług „Sun day Ti mes”. „Ce sarz”
stał się świa to wym be st sel le rem
i był wie lo krot nie wy sta wia ny

na te atral nych sce nach, ostat nio
przed 15 la ty. 

Ry szard Ka pu ściń ski opi su je
ostat nie la ta pa no wa nia wład cy
Etio pii Haj le Sel la sje. Dzię ki roz -
mo wom z ludź mi z naj bliż sze go
oto cze nia ce sa rza – urzęd ni ka mi,
służ bą, ludź mi pa ła cu -Ka pu ściń -
ski za głę bia się w se kre ty ży cia
na dwo rze wład cy. Opo wia da ją
oni o słu żal czo ści, stra chu, kon -
ku ro wa niu o wzglę dy, in try gach,
ule gło ści i li zu so stwie, któ re
przez la ta bu do wa ły ab so lut ną
wła dzę ce sa rza. 

– „Ce sarz” jest mo im zda niem
w du żo więk szym stop niu for mą

re flek sji o isto cie wła dzy niż opi -
sem kon kret nej sy tu acji w Etio pii.
Opi sy wa ne wy da rze nia w isto cie
ni czym nie róż nią się od te go, co
moż na za ob ser wo wać w in nych
pań stwach. Dla mnie jest to książ -
ka nie o ce sa rzu, a o lu dziach
dwo ru, a do kład niej o tym, jak
wy glą da, czym się cha rak te ry zu -
je i co ro bi z ludź mi fakt, kie dy
się ga ją po wła dzę. Si ła książ ki
Ka pu ściń skie go le ży wła śnie
w umie jęt no ści po ka za nia me cha -
ni zmów i za leż no ści mię dzy „ty -
mi wy żej” a „ty mi ni żej” w hie -
rar chii.  Jak ni sko po tra fi my
upaść, się ga jąc po za szczy ty, cze -
mu się sprze nie wie rzyć dla wła -
snych par ty ku lar nych in te re -
sów? – ana li zu je Ane ta Głuch -
-Klucz nik, re ży se ru ją ca przed sta -
wie nie. 

Ada pta cję przy go to wał To masz
Man, sce no gra fię – Ma rian na Li -
siec ka, cho re ogra fię – Mać ko
Pru sak, mu zy kę – Ma rek Otwi -
now ski. Świa tła re ży se ru je Ro bert
Ba liń ski. 

Na sce nie zo ba czy my:
Agniesz kę Ba ła gę -Okoń ską,
Agniesz kę Bień kow ską, Ma rię
Bień kow ską, Ry szar dę Ce liń ską,
Be atę Deut sch man, Mi cha ła Ba -
ła gę, Prze my sła wa Ka nię,
Krzysz to fa Ko rze niow skie go, To -
ma sza Mu szyń skie go i Se ba stia -
na Wę grzy na. 

Ko lej ne wie czor ne po ka zy
spek ta klu od bę dą się 6 li sto pa -
da, 9 i 10 grud nia. red

Cesarz w Teatrze Zagłębia

Aneta Głuch-Klucznik (reżyserka) podczas pierwszej próby
czytanej.

Miłośnicy zagłębiowskiego teatru mają szansę zmierzyć się
z przygotowanymi zadaniami i wygrać zaproszenia
na uroczystą premierę „Zemsty”.
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