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Syl wia Ko sman

Edu ka cja łą czy po ko le nia. Pod ta kim ha -
słem od by ła się te go rocz na miej ska in au -
gu ra cja ro ku szkol ne go w roz po czy na ją -
cym tak że swo ją dzia łal ność i hi sto -
rię – IX Li ceum Ogólnokształcącym
w Za gó rzu.  Ro ku szkol ne go peł ne go pa -
sji, twór czej pra cy i po zy tyw nej ener gii
ży czy li wszyst kim zgro ma dzo nym go -
ściom pro wa dzą cy miej ską in au gu ra cję
ro ku szkol ne go. W uro czy sto ści, któ ra by -
ła swo istą sen ty men tal ną po dró żą przez
hi sto rię So snow ca, udział wzię li m. in.
Bar ba ra Dol niak, wi ce mar sza łek Sej mu
RP, po słan ka Bar ba ra Chro bak, wła dze
So snow ca, pre zy dent Arkadiusz Chę ciń -
ski z za stęp cą, Zbi gnie wem By szew skim,
Grze gorz Ka szak, bi skup Die ce zji So sno -
wiec kiej, przed sta wi cie le wyż szych uczel -
ni, ku ra to rium oświa ty, rad ni, dy rek to rzy
szkół, na uczy cie le oraz ucznio wie.  

Naj lep sze ży cze nia, skie ro wa ne
do uczniów i na uczy cie li, po pły nę ły za -
rów no ze stro ny Ewe li ny Sta sik, dy rek tor -
ki no we go IX LO, jak i władz mia sta. Nie
za bra kło jed nak tak że gorz kich re flek sji o
sposobie i konsekwencjach prze pro wa -
dzo nej re for my.  

– Mam na dzie ję, że szczę śli wie prze -
brnie cie przez czte ry la ta li ceum, uzy -
ska cie no we umie jęt no ści, sze ro ką wie -
dzę i fan ta stycz nie przy go to wa ni, roz -
pocz nie cie stu dia wyż sze – zwró cił się
do uczniów pre zy dent Ar ka diusz Chę -
ciń ski. – Gdy obej mo wa łem urząd pre -
zy den ta mia sta So snow ca, ra zem z rad -
ny mi, uzna li śmy, że naj więk szą war to -
ścią jest na sza mło dzież, na sze dzie ci, bo
to jest na dzie ja dla na sze go mia sta, wo -
je wódz twa i kra ju. Dzi siaj wi dząc, co się

dzie je w na szym kra ju, je stem jesz cze
bar dziej prze ko na ny, że w was jest na -
dzie ja, że kie dyś zno wu bę dzie my
miesz kać w pań stwie, kie dy czło wiek
roz ma wia z dru gim czło wie kiem, da rzy
go za ufa niem i sza cun kiem, mi mo po sia -
da nia in nych po glą dów i prze ko nań. Nie
tak daw no mó wio no o tym, że ta kie
zmia ny jak re for ma edu ka cji bę dą wpro -
wa dza ne la ta mi, że bę dzie słu cha ło się
na uczy cie li, ro dzi ców, uczniów. Nie po -
słu cha no na wet mi lio na lu dzi, któ rzy
pro si li tyl ko o to, by dać im szan sę, by
mo gli się wy po wie dzieć – pod kre ślił
Chę ciń ski. 

Dla sa mo rzą du, któ ry zo stał zo bo wią -
za ny do prze pro wa dze nia re for my oświa -
ty, ten rok szkol ny ozna czał ko niecz ność
po nie sie nia wy so kich kosz tów fi nan so -
wych zmian, a dla dy rek to rów pla có wek
ko niecz ność pod ję cia de cy zji o zwol nie -

niach na uczy cie li lub za trud nie niach
w nie peł nym wy mia rze eta tu. 

– Ten rok szkol ny, któ ry in au gu ru je my,
mo że się ja wić ja ko naj trud niej szy w po -
wo jen nej hi sto rii pol skiej oświa ty – nie
ukry wał Wil helm Zych, prze wod ni czą cy
Ra dy Miej skiej w So snow cu, ży cząc na -
uczy cie lom prze zwy cię że nia trud no ści,
a uczniom suk ce sów i sa tys fak cji. O przy -
ję cie ży czeń pro sił tak że Grze gorz Ka -
szak, bi skup Die ce zji So sno wiec -
kiej: – Ży czę, aby pra ca na uczy cie li
i uczniów wy da ła nie zwy kły owoc, ja kim
bę dzie świa tły oby wa tel naj ja śniej szej
Rze czy po spo li tej, o któ rym nasz wiel ki
ro dak i pa trio ta, świę ty Jan Pa weł II, mó -
wił: „Bądź cie chlu bą na szej oj czy zny”.
Sło wa otu chy, w szcze gól no ści do
uczniów, skie ro wa ła wi ce mar sza łek Sej -
mu RP, Bar ba ra Dol niak: – Nie ma ta kich
gra nic, któ rych nie moż na po ko nać. Za -

kre ślaj cie so bie sze ro kie ho ry zon ty i wiel -
kie per spek ty wy, bo wszyst ko jest do osią -
gnię cia – prze ko ny wa ła.  

Miej ska in au gu ra cja od by ła się no -
wym IX Li ceum Ogól no kształ cą cym
w So snow cu. Pla ców ka roz po czę ła dzia -
łal ność przy ul. Do rma na (daw na Ka la gi)
ra zem z Gim na zjum nr 9. Ucznio wie, któ -
rzy zde cy do wa li się na na ukę w no wym li -
ceum, bę dą cho dzić do dwóch od dzia łów:
bio lo gicz no -ma te ma tycz ne go z geo gra -
ficz no -ję zy ko wym oraz ar ty stycz no -me -
dial ne go z ele men ta mi edu ka cji te atral -
nej.   No wa szko ła pod pi sa ła umo wę
o współ pra cy z Wyż szą Szko łą Hu ma ni -
tas, któ ra ob ję ła pa tro na tem me ry to rycz -
nym od dział ar ty stycz no -me dial ny z ele -
men ta mi edu ka cji te atral nej. 

W So snow cu w szko łach pod sta wo -
wych na ukę roz po czę ło 11 496 uczniów,
w li ce ach 1998 osób, w tech ni kach 3027
osób, a w szko łach bran żo wych I stop nia
i za sad ni czych szko łach za wo do -
wych – 510 uczniów. Do tkli we kon se -
kwen cje re for my po nie śli już na uczy cie le.
We dług sta nu na 5 wrze śnia zo sta ło zwol -
nio nych sze ściu na uczy cie li, a na urlo py
zdro wot ne uda ło się 48 na uczy cie li. 72 na -
uczy cie li uzu peł nia etat, a nie peł no za trud -
nio nych jest aż 891 (w 2016 r. by ło
ich 855), co mo że ozna czać za rów no ob -
ni że nie eta tu, jak i do dat ko we za trud nie -
nie dla na uczy cie li, zwią za nych umo wą
z in nym pra co daw cą. Na przej ście na eme -
ry tu rę zde cy do wa ło się 22 na uczy cie li.
Świad cze nie kom pen sa cyj ne wy bra ło
trzech, a stan nie czyn ny dwóch na uczy cie -
li. Po nad to dy rek to rzy do tych cza so wych
szkół pod sta wo wych zgło si li, że wy ra zi li
zgo dę 23 na uczy cie lom peł no za trud nio -
nym na pra cę w in nej pla ców ce.

W przyszłym roku Szpital Miejski będzie
mógł się pochwalić nowoczesnym
blokiem operacyjnym. Obecnie
realizowana jest największa inwestycja
od czasu wybudowania szpitala. Obiekt, który
ma trzy kondygnacje, będzie składał się m.in.
z sześciu sal operacyjnych i oddziału
intensywnej opieki medycznej. Cała inwestycja
będzie kosztować ok. 45 mln zł.

Trener Dariusz Banasik tylko w czterech
ligowych meczach sezonu 2017/2018
poprowadził piłkarskie Zagłębie. Po jednym
zwycięstwie i trzech porażkach zarząd klubu
zadecydował o zmianie szkoleniowca. Nowym
trenerem piłkarzy został Dariusz Dudek (na zdjęciu),
który do tej pory samodzielnie nie prowadził żadnego
zespołu. Czy debiutant powtórzy sukces Jacka
Magiery?  Okaże się za kilka miesięcy.str. 2

Już po pierwszym dzwonku
Miejska inauguracja roku szkolnego w nowym IX Liceum Ogólnokształcącym w Zagórzu

Inwazja Food Trucków po raz kolejny w Parku Sieleckim!
Imprezie będzie towarzyszył Zagłębiowski Festiwal
Lodów, a także Piknik Obywatelski. 17 food trucków przez
cały weekend, od 8 września, będzie serwować
przysmaki, a miłośnicy lodów będą mogli spróbować
aż 80 różnych smaków. To nie koniec imprez. IV Piknik
Rodzinny Rady Dzielnicy „Południe” odbędzie się
9 września na terenie ośrodka wędkarskiego
„Rybaczówka” w Niwce. Dla uczestników przygotowano
moc atrakcji. Z jeszcze większą pompą, bo przez cały
tydzień, będą się bawić sosnowieccy seniorzy.
Sosnowieckie Dni Seniorów rozpoczną się
już 11 września i potrwają do 17 września.
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„500 PLUS” 
DLA PIERWSZOKLASISTÓW

Program „Wsparcie na starcie”
w tym roku szkolnym będzie
ponownie realizowany. Rodzice
dzieci, które rozpoczynają naukę
w pierwszej klasie, otrzymają 500
złotych na zakup artykułów
i przyborów szkolnych oraz
odzieży i obuwia. Ustalenie
wysokości refundacji wydatków
odbywać się będzie na podstawie
przedstawionych przez rodzica
imiennych faktur lub
rachunków. Rodzice
pierwszoklasistów muszą
w dniach od 1 do 15 września
złożyć w sekretariacie szkoły, do
której uczęszcza uczeń, wniosek
o przyznanie jednorazowego
świadczenia pieniężnego wraz
z zestawieniem zbiorczym
imiennych faktur lub rachunków
z ich opisem. Za realizację
programu „Wsparcie na starcie”
odpowiada Wydział Polityki
Społecznej. Odpowiedzi
na pytania udzielają urzędnicy
pod numerami telefonów: 32 296
23 22, 32 296 23 01 i 32 296 23
06. Można się kontaktować
za pomocą poczty elektronicznej,
pisząc na adres:
wps@um.sosnowiec.pl.
Z pierwszej edycji programu
skorzystało 604 dzieci,
a wypłacono prawie 300 tysięcy
złotych. 

Sosnowiec wreszcie doczeka się rynku z prawdziwego
zdarzenia. Pracownia Amaya Architekci Bartosz Majewski
wygrała konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-
architektonicznej na zagospodarowanie przestrzeni
przed dworcem PKP i ul. 3 Maja w Sosnowcu. Zwycięska
koncepcja zakłada m. in. likwidację parkingu przed dworcem,
połączenie Placu Stulecia z placem przed dworcem, częściowe
przykrycie pasażu, stworzenie fontanny, budowę rotundy oraz
przeniesienie pomnika Jana Kiepury. str. 4 str. 15
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To będzie szczególny rok szkolny dla uczniów i nauczycieli, także dla
„debiutującego” IX LO. 

M
aciej Łydek
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MIASTO

reklamareklama

Sylwia Kosman

Za nie speł na rok So sno wiec ki
Szpi tal Miej ski bę dzie mógł się
po chwa lić no wo cze snym blo -
kiem ope ra cyj nym i od dzia łem
in ten syw nej te ra pii. Akt erek cyj -
ny na pla cu bu do wy blo ku uro -
czy ście wmu ro wa no 26 lip ca,
a pod pi sy pod ak tem, na pa miąt -
kę i dla po tom nych, zło ży li
uczest ni cy tej uro czy sto ści.
W ten sym bo licz ny spo sób
pierw szy etap tej in we sty cji, czy -
li stan su ro wy za mknię ty, zo stał
już zre ali zo wa ny. Ra do ści z te go
fak tu nie ukry wał Ar tur No wak,
pre zes So sno wiec kie go Szpi ta la
Miej skie go sp. z o.o. 

– Dla na sze go szpi ta la to bar -
dzo waż na in we sty cja, sfi nan so -
wa na przez mia sto i je go miesz -
kań ców, za co je ste śmy szcze gól -
nie wdzięcz ni. Szpi tal Miej ski,
któ ry ma po nad 600 łó żek, od -
dzia ły za bie go we, no wo cze sny
sprzęt do wszel kich ope ra cji, nie
miał do tej po ry no wo cze sne go
blo ku ani od dzia łu in ten syw nej

te ra pii, co sta no wi ło ol brzy mią
prze szko dę w je go funk cjo no wa -
niu – stwier dził Ar tur No -
wak. – Za le ży nam na tym, że by
nasz szpi tal do rów ny wał do czo -
łów ki szpi ta li w wo je wódz twie.
Kon ku ren cja jest bar dzo du ża, ale
na sza po li ty ka jest po li ty ką roz -
wo ju – do dał. 

Blok ope ra cyj ny bę dzie się
mie ścił w ob sza rze we wnętrz ne -
go wschod nie go dzie dziń ca szpi -
tal ne go. Trzy kon dy gna cyj ny pa -
wi lon ma pra wie 50 me trów dłu -
go ści i 26 me trów wy so ko ści. Sa -
le ope ra cyj ne bę dą znaj do wa ły
się na pierw szym pię trze i są za -
pro jek to wa ne zgod nie z po trze -

ba mi po szcze gól nych spe cjal no -
ści: chi rur gii ogól nej, gi ne ko lo -
gii, or to pe dii, uro lo gii i oto la ryn -
go lo gii. Co wię cej, sa le bę dą
w peł ni zin for ma ty zo wa ne, a cy -
fro wy sprzęt i apa ra tu ra do dia -
gno sty ki ob ra zo wej po zwo lą
na zwięk sze nie bez pie czeń stwa
za bie gów ope ra cyj nych i wpły ną

na kom fort pra cy le ka rzy i skró -
cą czas ope ra cji. 

Z ko lei na par te rze po wsta -
nie 12-łóż ko wy Od dział In ten -
syw nej Opie ki Me dycz nej,
a na po zio mie piw nic za pro jek to -
wa no za ple cze tech nicz ne blo ku
ope ra cyj ne go i OIOM -u. Szpi tal
pla nu je le czyć pa cjen tów głów nie
z po wo du do le gli wo ści i skut ków
scho rzeń kar dio lo gicz nych i ukła -
du od de cho we go. Pla ców ka chce
tak że roz wi nąć le cze nie pa cjen -
tów ba ria trycz nych, któ rzy, ze
wzglą du na uwa run ko wa nia spo -
wo do wa ne oty ło ścią, są szcze gól -
nie na ra że ni na cho ro by ukła du
krą że nia i ukła du od de cho we go. 

– Dla za cho wa nia bez pie czeń -
stwa pa cjen tów po ope ra cji
i zmniej sze nia do le gli wo ści zwią -
za nych ze znie czu le niem i je go
ustę po wa niem, a tak że w ce lu
sku tecz ne go le cze nia bó lu po ope -
ra cyj ne go w ob sza rze blo ku ope -
ra cyj ne go, wy dzie lo no ze spół po -
ope ra cyj ny, po sia da ją cy czte ry
łóż ka. Pa cjen ci prze by wa ją cy
w sa li po ope ra cyj nej bę dą sta le

mo ni to ro wa ni przez pie lę gniar ki
ane ste zjo lo gicz ne i nad zo ro wa ni
przez le ka rzy ane ste zjo lo -
gów – wy ja śnia Ar tur No wak. 

In we sty cja, któ ra bę dzie kosz -
to wać oko ło 38 mln zł, re ali zu je
spół ka War bud. Na wy po sa że nie
blo ku trze ba bę dzie wy dać ko lej -
ne 7 mln zł. 

– Gdy pod pi sy wa li śmy umo wę
na bu do wę blo ku, po wie dzia łem,
że to jest dla mnie je den z naj waż -
niej szych, je śli nie naj waż niej szy
dzień pod czas mo jej czte ro let niej
ka den cji. Ogrom nie się cie szę, pa -
trząc na to, jak mu ry pną się w gó -
rę. W tej chwi li to naj droż sza miej -
ska in we sty cja, któ ra jest re ali zo -
wa na ze środ ków mia sta. Ma my
plan dzia ła nia wo bec so sno wiec -
kie go szpi ta la, so sno wiec kiej służ -
by zdro wia i kon se kwent nie go re -
ali zu je my. Li czę na to, że do sta nie -
my tak że wspar cie ze stro ny Mi ni -
ster stwa Zdro wia i że pie nię dzy
w sys te mie bę dzie wię cej, tak by
le piej le czyć na szych miesz kań -
ców – pod su mo wał Ar ka diusz
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.

Akt erekcyjny wmurowany
Etap pierwszy budowy nowoczesnego bloku operacyjnego Szpitala Miejskiego zakończony 

Artur Nowak, prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego, prezentuje akt erekcyjny.  

Maciej Łydek

W cią gu ro ku na te re nie So snow ca wy mie -
nio nych zo sta nie 7694 lamp oświe tle nia
ulicz ne go. Miej sce wy słu żo nych opraw so -
do wych i rtę cio wych zaj mą lam py w tech no -
lo gii LED. To naj więk szy z do tych czas re ali -
zo wa nych w Pol sce pro jekt wy mia ny oświe -
tle nia ulicz ne go w jed nym pa kie cie. So sno -
wiec na re ali za cję pro jek tu otrzy mał 15,3
mln zł. To naj wyż sze do fi nan so wa nie ze
wszyst kich miast, któ re sta ra ły się o fun du sze
z Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Wo je wódz twa Ślą skie go 2014-2020 na po -
pra wę efek tyw no ści ener ge tycz nej oświe tle -
nia. Pier wot nie z wła snej kie sze ni mia sto
mia ło do ło żyć 6 mln zł. Umo wa w tej spra wie
zo sta ła pod pi sa na 18 sierp nia w Urzę dzie
Miej skim w So snow cu.

W ra mach po stę po wa nia o udzie le nie za -
mó wie nia pu blicz ne go wpły nę ło aż 11 ofert.
Osta tecz nie umo wa zo sta ła pod pi sa na z fir -
mą SAG El bud z Gdań ska, któ ra za kwo -
tę 14,7 mln zł zaj mie się wy mia ną. Do fi nan -
so wa nie z RPO wy nie sie 10,7 mln zł (pra -
wie 74%), wkład mia sta wy nie sie 4 mln
zł. – Fir ma bę dzie mia ła na to 12 mie się cy.
Oprócz wy mia ny lamp bę dzie mu sia ła wcze -
śniej wy ko nać do ku men ta cję pro jek to wą wy -
mia ny oświe tle nia, wy mie nić ste row ni ki oraz
uru cho mić sys tem po zwa la ją cy na za rzą dza -
nie oświe tle niem przy po mo cy kom pu te ra.
Sys tem za rzą dza nia od ra zu in for mu je nas
o nie świe cą cych la tar niach, da je nam rów -
nież moż li wość re gu la cji na tę że nia punk tów
świetl nych – wy li cza Ar ka diusz Chę ciń ski,
pre zy dent So snow ca.

Jak pod kre śla Pa weł Skow roń ski, pre zes za -
rzą du SAG El bud, fir ma ma mię dzy na ro do we
do świad cze nie w re ali za cji ta kich pro jek -
tów. – My ślę, że mia sto bę dzie za do wo lo ne ze
współ pra cy zna mi i że spraw nie uda nam się to
zro bić. Są dzę, że pierw sze lam py za mon tu je my
na prze ło mie ro ku – mó wi pre zes Skow roń ski.

W mo men cie skła da nia wnio sku o do fi -
nan so wa nie pro jek tu w ad mi ni stra cji mia sta
by ło 8811 punk tów świetl nych, z któ rych po -
nad ty siąc już wcze śniej zo sta ło wy mie nio -
nych. Oprócz na le żą ce go do mia sta oświe tle -
nia ulicz ne go w So snow cu by ło 11 ty się cy
punk tów świetl nych w za rzą dzie Tau ron
Dys try bu cja. – To już nie ak tu al ne sta ty sty ki,
po nie waż 1 sierp nia pod pi sa li śmy umo wę

z Tau ron Dys try bu cja, na mo cy któ rej za 1,4
mln zł od ku pi li śmy 5337 punk tów świetl -
nych. Rów nież te opra wy bę dzie my chcie li
wy mie nić. Za nim bę dzie my się ubie gać o ko -
lej ne do fi nan so wa nie, zro bi my in wen ta ry za -
cję i au dyt tych punk tów. Spraw dza li śmy
w in nych polskich mia stach po dob ne pro jek -
ty i oka za ło się, że nasz jest naj więk szy
w Pol sce – wy ja śnia pre zy dent So snow ca. 

W ska li ro ku So sno wiec wy da je pra wie 7
mln zł na oświe tle nie ulicz ne. Po za mon to -
wa niu lamp w tech no lo gii LED w bu dże cie
gmi ny mo że zo stać ok. 1,5 mln zł rocz nie.
Oprócz oszczęd no ści wzro śnie rów nież bez -
pie czeń stwo. Lam py LED gwa ran tu ją bo -
wiem lep szą wi docz ność na dro gach. KP

Fir ma Com plex Pro jekt bę dzie od -
po wie dzial na za opra co wa nie do ku -
men ta cji do ty czą cej po łą cze nia so -
sno wiec kie go od cin ka tra sy S1
(tzw. Wschod niej Ob wod ni cy
GOP) z te re na mi in we sty cyj ny mi
po daw nej ko pal ni pia sku Macz ki -
-Bór oraz z ob sza rem Ka to wic kiej
Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej
w dziel ni cy Dań dów ka. Do ku men -
ta cja mu si zo stać opra co wa na w cią -
gu 15 mie się cy.

To nie ko niec do brych wia do mo -
ści. Cho ciaż so sno wiec cy urzęd ni cy
wstęp nie osza co wa li war tość za mó -
wie nia na pra wie 3 mln zł, Com plex
Pro jekt za pro po no wał, że wy ko -
na za da nie za kwo tę 1,3 mln zł. – To
dla mia sta bar dzo waż ne za da nie,
któ re po win no być wy ko na ne już 10
lat te mu, w cza sie bu do wy frag men -
tu dro gi do te re nów in we sty cyj nych
So sno wiec ko -Dą brow skiej Pod stre -
fy KSSE. Nie wiem, dla cze go po -
przed ni za rząd mia sta nie do pil no -
wał tej spra wy – nie ukry wa Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow -
ca. – Jesz cze ja ko rad ny sły sza łem
o dro dze do ni kąd, któ ra wresz cie
prze sta nie być ta ką dro gą – do da je. 

Do ku men ta cja za ma wia na przez
urząd po dzie lo na jest na dwie czę ści.
Pro jekt obej mu je bu do wę czę ścio wo
bez ko li zyj ne go wę zła na dro dze S1,
wraz z jej prze bu do wą i po sze rze -
niem na dłu go ści ok. 1,1 km, a tak że

bu do wę dro gi o dłu go ści ok. 1,7 km
(w tym skrzy żo wa nia z łącz ni kiem
do ist nie ją cej dro gi na te re nach in we -
sty cyj nych). To efekt po ro zu mie nia,
ja kie gmi na za war ła z GDD KiA.
Po wy ko na niu do ku men ta cji jej
część zo sta nie prze ka za na wła śnie
do GDD KiA. 

Na eta pie bu do wy so sno wiec ki
sa mo rząd bę dzie od po wie dzial ny
za realizację wę zła, wia duk tu i po łą -
czeń z dro ga mi lo kal ny mi. Z ko lei
GDD KiA wy ko na prze bu do wę S1
wraz z po sze rze niem o pa sy wjaz du
i zjaz du do wę zła. Bu do wa po łą cze -
nia po zwo li na wy pro wa dze nie ru -
chu cięż kich po jaz dów z So snow ca,
któ re w tej chwi li, by do je chać
do du żych za kła dów, mu szą prze je -
chać przez pół mia sta. Z ko lei so sno -
wi cza nie wresz cie zy ska ją po łą cze -
nie z tra są S1.

W za ło że niu bu do wa wę zła ma
być sko or dy no wa na z in ną in we sty -
cją Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra -
jo wych i Au to strad, czy li re mon tem
oko ło 5 ki lo me trów S1. W ra mach
te go za da nia zo sta nie zmo der ni zo -
wa na tra sa na od cin ku od uli cy Le -
nar to wi cza do wy so ko ści gra ni cy
z My sło wi ca mi. Pro jekt za kła da, że
zo sta ną wy bu do wa ne tak że dwa
ron da w cią gu uli cy Le nar to wi cza,
przez co nie bez piecz ne dla kie row -
ców skrzy żo wa nia zo sta ną zli kwi -
do wa ne. SK

Do ku men ta cja na S1 za mó wio naLED-owy Sosnowiec

Moment podpisana umowy. Od lewej: Paweł Skowroński, prezes SAG Elbud,
Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca i Krzysztof Haładus, I zastępca
prezydenta Sosnowca.

Maciej Łydek
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Do ogól no pol skiej ak cji Na ro do -
we go Czy ta nia, któ re od by ło się 2
wrze śnia, do łą czył tak że So sno -
wiec. Or ga ni za to ra mi Na ro do we -
go Czy ta nia by li pra cow ni -
cy  Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz -
nej w So snow cu, CKZIU  przy ul.
Gro ta Ro wec kie go 64, Cen trum

In for ma cji Miej skiej oraz Ho te lu
Cen trum. Bo ha te ra mi te go rocz -
nej edy cji ogól no pol skie go pro -
jek tu by li Sta ni sław Wy spiań ski
i po sta cie z je go dra ma tu – „We -
se la”. 

Frag men ty „We se la” moż naby -
ło usły szeć wso sno wiec kich bi blio -

te kach, któ re zmie ni ły się w wiej -
skie cha ty igdzie czę sto wa no swoj -
skim ja dłem, na„Pa tel ni” oraz wre -
stau ra cji Ho te lu Cen trum So sno -
wiec – przy ul. War szaw skiej.
W pro gra mie oprócz frag men tów
lek tu ry „We se la” Sta ni sła wa Wy -
spiań skie go, zna lazł się tak że
konkurs wie dzy o Sta ni sła wie Wy -
spiań skim, kier masz ksią żek, roz -
wią zy wa nie qu izów i krzy żó wek. 

Ideą Na ro do we go Czy ta nia jest
po pu la ry za cja czy tel nic twa, zwró -
ce nie uwa gi na pięk no pol skiej li -
te ra tu ry oraz wzmoc nie nie po czu -
cia wspól nej toż sa mo ści. Sa ma ak -
cja Na ro do we go Czytania or ga ni -
zo wa na jest przez Pre zy den ta RP
od 2012 ro ku. Zo sta ła za ini cjo wa -
na wspól ną lek tu rą „Pa na Ta de -
usza” Ada ma Mic kie wi cza. W ko -
lej nych la tach czy ta no dzie ła Alek -
san dra Fre dry, „Try lo gię” Hen ry -
ka Sien kie wi cza, „Lal kę” Bo le sła -
wa Pru sa oraz „Quo va dis” Hen ry -
ka Sien kie wi cza. SK

Pięknie czytali nieśmiertelne „Wesele” 

Rozprawią się z… dzikami
52. sesja Rady Miejskiej 

reklama

Fragmenty „Wesela” czytano m. in. w Restauracji Warszawskiej. 
Pamięć poległych uczcili m. in. kombatanci, władze miasta, samorządowcy, uczniowie
i nauczyciele. 

Oko ło 1500 dar mo wych szcze -
pio nek cze ka na se nio rów po -
wy żej 60 ro ku ży cia w ra mach
pro gra mu pro fi lak tycz nych
szcze pień. So sno wiec ki sa mo -
rząd po raz ko lej ny uru cho mił
ak cję bez płat nych szcze pień
prze ciw ko gry pie. 

Za szcze pić moż na się od 1
wrze śnia do 30 li sto pa da
w kil ku punk tach na te re nie
mia sta. – Pla nu je my za szcze -
pie nie oko ło 1500 osób,
a nie wy klu czo ne, że uda się
za ku pić do dat ko wą par tię
szcze pio nek – mó wi  Ar ka -

diusz Chę ciń ski, pre zy dent
So snow ca.

Dla osób w wie ku 60 lat
i po wy żej, któ rzy po sia da ją ak -
tu al ne orze cze nie o nie peł no -
spraw no ści w stop niu znacz nym
o ko dzie R (upo śle dze nie na rzą -
du ru chu) lub N (cho ro by neu -

ro lo gicz ne) lub od po wied -
nio I gru pa z wy żej wy mie nio -
ny mi scho rze nia mi, szcze pie nia
bę dą wy ko ny wa ne w miej scu
za miesz ka nia pa cjen ta. Szpi tal
Miej ski bę dzie wy ko ny wał tak -
że szcze pie nia wy jaz do we
w sie dzi bach Za kła du Lecz nic -

twa Am bu la to ryj ne go oraz
w przy chod ni Mi lo wi ce, ale nie
są zna ne do kład ne ter mi nów
tych wy jaz dów. Szcze pie nia bę -
dę wy ko ny wa ne w So sno wiec -
kim Szpi ta lu Miej skim Sp.
z o.o. z sie dzi bą przy ul. Szpi tal -
nej 1 oraz przy chod niach For

Help. Sp. z o.o. przy ul. Woj ska
Pol skie go 73, NZOZ Na szej
Przy chod ni przy ul. Ki sie lew -
skie go 2, w Przy chod ni Brac kiej
Po rąb ka -Kli mon tów przy ul.
Dmow skie go 6a i w Przy chod ni
Brac kiej Ka zi mierz -Ju liusz
przy ul. Ogro do wej 1. SK

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie

78. rocznica wybuchu II wojny światowej

1 wrze śnia na cmen ta rzu przy ul. Smut nej w So -
snow cu od by ły się uro czy sto ści upa mięt nia ją -
ce 78. rocz ni cę wy bu chu II woj ny świa to wej. Wią -
zan ki kwia tów zło żo no na wo jen nym gro bie zbio -
ro wym roz strze la nych przez hi tle row ców
w dniach 4-6 wrze śnia 1939 ro ku oraz gro bie
zbio ro wym wo jen nym ofiar II woj ny świa to wej.
Pa mięć tam tych wy da rzeń uczczo no tak że

przy obe li sku z ta bli cą upa mięt nia ją cą Taj ne Or -
ga ni za cje Na uczy ciel skie (ron do przy ul. Bę dziń -
skiej). W uro czy sto ściach wzię li udział m. in.:
kom ba tan ci, ucznio wie szkół pod sta wo wych
nr 3, 10 i 35, pre zy dent So snow ca Ar ka diusz Chę -
ciń ski, prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej Wil helm
Zych, przed sta wi cie le par la men tu, sa mo rzą dow cy,
człon ko wie ZNP. KP
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Sylwia Kosman

Wła ści wie żad nych dłuż szych gło sów w dys ku sji
i wąt pli wo ści nie mie li rad ni w trakcie  przyj mo wa nia
uchwał pod czas ostat niej se sji Ra dy Miej skiej, a se sję
zdo mi no wał te mat… dzi ków, któ re re gu lar nie po ja -
wia ją się w Niw ce i Bo rze. Pre zy dent Ar ka diusz Chę -
ciń ski po in for mo wał, że jesz cze w tym ro ku pla no -
wa ny jest od strzał 50 dzi ków, na któ ry mia sto prze -
zna czy ło 25 tys. zł. Od strze lo no już zresz tą 15
dzi ków. Po nad to Mar cin Wę glar ski, na czel nik Wy -
dzia łu Bez pie czeń stwa i Za rzą dza nia Kry zy so we go,
wy ja śnił, że od strzał nie jest je dy nym spo so bem ra -
dze nia so bie z pro ble mem dzi ków. Sto so wa ne są tak -
że po let ka za po ro we, na któ rych wy kła da się m. in.
ku ku ry dzę i psze ni cę. Ta kie za po ry ma ją chro nić
głów nie go spo dar skie upra wy w od da lo nych od cen -
trum dziel ni cach. In nym spo so bem jest sto so wa nie

środ ków che micz nych. – Był czas, że ta kie środ ki roz -
da wa li śmy miesz kań com, ale w po ro zu mie niu z łow -
czym i fir mą wy ko nu ją cą od strza ły za nie cha li śmy
roz da wa nia środ ków. Te raz prze ka zu je my je łow cze -
mu – wy ja śnił Mar cin Wę glar ski. Wszyst ko po to,
jed no cze śnie nie sto so wać środ ków che micz nych
z za pla no wa nym na da nym te re nie od strza łem. 

Rad ni pod czas se sji przy ję li m. in. uchwa łę do ty -
czą cą zmian w spra wie za cią gnię cia kre dy tu dłu go -
ter mi no we go w Eu ro pej skim Ban ku In we sty cyj nym.
Środ ki w cią gu naj bliż szych lat zo sta ną prze zna czo -
ne na fi nan so wa nie in we sty cji w za kre sie dróg, trans -
por tu pu blicz ne go, re wi ta li za cję prze strze ni miej -
skich, bu dow nic two miesz kal ne, sport, ener gię,
a spła ta pra wie 120-mi lio no we go kre dy tu na stą pi
w la tach 2021 – 2040. Pod ję li tak że uchwa łę w spra -
wie przy stą pie nia do spo rzą dze nia miej sco we go pla -
nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go dla ob sza ru po -

ło żo ne go w re jo nie ulic: Dę bliń skiej, 3-go Ma ja, ks.
Wł. Se dla ka, S. Że rom skie go, ob sza ru „Ostro wy -
-Wschód” i „Macz ki -Wschód” oraz ob sza ru „Kon -
stan ty nów”, „Śro du la” i „Zu zan na”. 

Pod czas wa ka cji na stą pi ły tak że zmia ny w sa mym
Urzę dzie Miej skim. Po re zy gna cji pierw sze go za stęp -
cy pre zy den ta mia sta Ma te usza Ry ka ły, funk cję za -
stęp cy pre zy den ta 1 sierp nia ob jął Zbi gniew By szew -
ski, do tych cza so wy peł no moc nik pre zy den ta ds. edu -
ka cji i na czel nik Wy dzia łu Edu ka cji. No we mu
za stęp cy pod le ga ją Wy dział Edu ka cji, Wy dział Kul -
tu ry i Pro mo cji Mia sta, Wy dział Roz wo ju i Przed się -
bior czo ści, Wy dział Ko mu ni ka cji i Biu ro Miej skie go
Rzecz ni ka Kon su men tów. Obec nie obo wiąz ki na -
czel ni ka Wy dzia łu Edu ka cji peł ni Ka ta rzy na Wa nic.
To nie je dy ne zmia ny w UM. Od 1 sierp nia w struk -
tu rach urzę du dzia ła ją dwa no we wy dzia ły: Wy dział
Kul tu ry i Pro mo cji Mia sta oraz Wy dział Roz wo ju

i Przed się bior czo ści. Wy dział Kul tu ry i Pro mo cji po -
wstał w wy ni ku po łą cze nia Wy dzia łu Kul tu ry i Ko -
mu ni ka cji Spo łecz nej z czę ścią Wy dzia łu Roz wo ju
i Pro mo cji. Na czel ni kiem wy dzia łu zo stał Mi chał
Mer cik, do tych cza so wy na czel nik Wy dzia łu Roz wo -
ju i Pro mo cji Mia sta. Na czel ni kiem Wy dzia łu Roz -
wo ju i Przed się bior czo ści zo stał To masz Szy mo no -
wicz, któ ry do tej  po ry peł nił funk cję kie row ni ka Re -
fe ra tu Roz wo ju i Ob słu gi In we sto ra w Wy dzia le
Roz wo ju i Pro mo cji. 

Zmia ny na stą pi ły tak że w klu bie rad nych Plat for -
my Oby wa tel skiej. Do tych cza so wy prze wod ni czą cy
klu bu – Ja nusz Ku bic ki – zło żył re zy gna cję, a sze fem
klu bu rad ni wy bra li Wie sła wa Su wal skie go. Z ko lei
nie zrze szo ny rad ny Jan Bo sak zre zy gno wał z udzia -
łu w pro jek cie „Wspól nie dla So snow ca”, w któ rym
uczest ni czą sa mo rzą dow cy oraz spo łecz ni cy re pre -
zen tu ją cy róż ne śro do wi ska po li tycz ne. 



Od 1 kwiet nia do 5 ma ja 2017 ro -
ku wszy scy miesz kań cy So snow -
ca mie li oka zję wziąć udział w no -
wej ak cji pro mo cyj nej sto li cy Za -
głę bia – lo te rii Sa mo chód
za PIT – roz licz po da tek w So -
snow cu. Lo te ria, zor ga ni zo wa -

na przez Agen cję Pro mo cyj no -Re -
kla mo wą SMO LAR, przy współ -
udzia le Urzę du Mia sta So snow ca
to je den ze spo so bów mia sta
na przy cią gnię cie no wych, ale i za -
trzy ma nie obec nych miesz kań ców
mia sta, po zy tyw nie przy czy nia jąc

się do tren dów de mo gra ficz nych
oraz po ka zu jąc, że war to pła cić po -
dat ki wła śnie w So snow cu.

Każ dy miesz ka niec So snow ca,
któ ry na dzień 31 grud nia 2016 ro -
ku wska zał na sze mia sto ja ko miej -
sce za miesz ka nia oraz roz li czył po -

da tek do cho do wy wso sno wiec kim
Urzę dzie Skar bo wym, miał pra wo
wziąć udział w lo so wa niu na gro dy
głów nej: sa mo cho du Fiat Pan da,
oraz na gród do dat ko wych: 5 ta ble -
tów Sam sung oraz 5 ro we rów Me -
ri da. Szczę śli wym po sia da czem
na gro dy głów nej, Fia ta Pan dy, zo -
stał Krzysz tof Kru pa, któ ry ode brał
klu czy ki do au ta.

– Ak cja cie szy ła się ogrom ną
po pu lar no ścią. Aż 5048 so sno wi -
czan, w tym 4641 elek tro nicz nie
oraz 407 fi zycz nie po przez wrzu -
ce nie for mu la rza do gło so wa nia
do urny znaj du ją cej się w gma chu
głów nym Urzę du Miej skie go,
wzię ło udział w lo te rii. Co war te
pod kre śle nia, udział w lo te rii wzię -
ło 280 osób, któ re po raz pierw szy
roz li czy ły się w so sno wiec kim
Urzę dzie Skar bo wym – po wie dział
pre zy dent So snow ca.

Lo so wa nie „na ży wo”, po -
przez wy cią ga nie gło sów z urny
w obec no ści se tek so sno wi czan
i ko mi sji lo te ryj nej, mia ło miej sce
na głów nej sce nie w Par ku Sie lec -
kim pod czas Dni So snow ca, tuż
przed kon cer tem La dy Pank.

Dzię ki uprzej mo ści jed ne go
z lo kal nych pod mio tów, spon so -

rem na gro dy głów nej jest de aler
sa mo cho do wy Szczę sny Zja wio -
ny sp. z o.o., a sa ma lo te ria zo sta ła
prze pro wa dzo na na pod sta wie po -
zy tyw nej de cy zji Dy rek to ra Izby

Cel nej w Ka to wi cach, zgod nie
z obo wią zu ją cym pra wem,
w szcze gól no ści z Usta wą
z dnia 19 li sto pa da 2009 r. o grach
ha zar do wych. KP
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Syl wia Ko sman

Pracownia Amaya Ar chi tek ci Bar tosz Ma -
jew ski wygrała kon kurs na opra co wa nie
kon cep cji urba ni stycz no -ar chi tek to nicz nej
dla za da nia „Za go spo da ro wa nie prze strze -
ni przed dwor cem PKP – ul. 3 Ma ja”
w So snow cu. Kon kurs prze pro wa dzi ło
Sto wa rzy sze nie Ar chi tek tów Pol skich Od -
dział Ka to wi ce. Już zresz tą po raz dru gi.
Pierwszy kon kurs do ty czył opra co wa nia
kon cep cji urba ni stycz no -ar chi tek to nicz nej
dla Za głę biow skie go Par ku Spor to we go.
Słów uzna nia z te go po wo du nie szczę dził
Hen ryk Pią tek, se kre tarz za rzą du SARP,
któ ry ofi cjal ne wy ni ki ogło sił 25 lip -
ca. – Wiel kie sło wa uzna nia kie ru ję do pre -
zy den ta So snow ca za to, że wy brał, po raz
ko lej ny zresz tą, nie ła twą pro ce du rę kon -
kur so wą, któ ra ma za za da nie wy ło nić
pod miot od po wie dzial ny za opra co wa nie
kon cep cji prze bu do wy prze strze ni
przed dwor cem PKP. Dzię ki te mu mo że -
my z pro po zy cji na de sła nych na kon kurs
wy brać tę naj lep szą. Ma jąc przed so bą kil -
ka prac, ma my zu peł nie in ny ogląd sy tu -
acji – pod kre ślił Hen ryk Pią tek, któ ry peł -
nił funk cję prze wod ni czą ce go kon kur so -
we go są du. Po roz ko do wa niu wy ni ków,
oka za ło się, że człon ko wie są du uzna li, iż
naj lep sza pra ca zo sta ła przy go to wa -
na przez ar chi tek tów sku pio nych
w pracowni Amaya Ar chi tek ci Bar tosz
Ma jew ski.  Zwy cięz cy otrzy ma ją 15 tys.
zł. Nie są zresz tą w So snow cu nie zna ni,
po nie waż wcze śniej ka to wic ka pra cow nia
opra co wa ła kon cep cję prze bu do wy MDK
Ka zi mierz oraz am fi te atru w par ku w Ka -
zi mie rzu. Kon cep cję przy go to wał ze spół
w skła dzie: Bar tosz Ma jew ski, Sta ni sław

Ja sik, Mi chał Pio trow ski, Jo an na Now rot
i Mi chał Stan gel.

Sam kon kurs do ty czą cy za go spo da ro -
wa nia cen trum cie szył się du żym za in te -
re so wa niem. W su mie na pły nę ło aż 38
zgło szeń. Przez pierw szy etap prze brnę -
ły 23 fir my, a osta tecz nie na zło że nie prac
zde cy do wa ło się pięć pod mio tów. 

Ob szar, któ re go do ty czył kon kurs
na opra co wa nie kon cep cji urba ni stycz no -
-ar chi tek to nicz nej, zlo ka li zo wa ny jest
w re jo nie dwor ca PKP i ul. 3 Ma ja. Gra -
ni ce te re nu ob ję te go opra co wa niem wy -

zna cza ją m. in. ko ściół pw. Naj święt sze -
go Ser ca Pa na Je zu sa, plac Stu le cia wraz
z oko licz ny mi ka mie ni ca mi i tzw. „Se -
zam”. Zgod nie z za pi sa mi kon kur su,
mak sy mal ny koszt re ali za cji in we sty cji
nie mo że prze kro czyć 4 mln zło tych.

– Śmia ło mo gę po wie dzieć, że to je den
znaj waż niej szych mo men tów whi sto rii na -
sze go mia sta. W 115-let niej hi sto rii So sno -
wiec tak na praw dę ni gdy nie do cze kał się
ryn ku z praw dzi we go zda rze nia. Uli ca Ry -
nek mie ści się na Mo drze jo wie. Wpływ
na ten stan rze czy mia ły oczy wi ście uwa -

run ko wa nia hi sto rycz ne. Dziś sto imy
przed szan są, aby w cen trum mia sta po -
wsta ło miej sce, któ re bę dzie przy cią gać
miesz kań ców, wktó rym bę dą mo gli zła pać
chwi lę od de chu i się zre lak so wać. Oczy wi -
ście, mu szą być tu taj m. in. lo ka le, miej sca
roz ryw ki, tak aby miesz kań cy mie li tu taj
po co przy jeż dżać. Stąd szu ka my od po -
wied nich roz wią zań naoży wie nie cen trum
inazmia nę je go ob li cza. Wla tach70. ubie -
głe go stu le cia mie li śmy wiel ką prze bu do -
wę cen trum. Dzię ki te mu do dziś prze jazd
przez cen trum mia sta od by wa się nie mal

bez kor ków, ale prze cież cen tra mia sta nie
mo gą być dla sa mo cho dów, ale przede
wszyst kim dla lu dzi. Dla te go bę dzie my ro -
bić wszyst ko, aby cen trum mia sta wpe wien
spo sób od zy skać dla so sno wi czan, oczy wi -
ście tak, aby nie kom pli ko wać ży cia kie row -
com. Je stem prze ko na ny, że i jed no, i dru -
gie, nam się uda – pod kre śla pre zy dent So -
snow ca, Ar ka diusz Chę ciń ski.

Zwy cię ska kon cep cja przy go to wa -
na przez pra cow nię Amaya Ar chi tek ci
za kła da m. in. li kwi da cję par kin gu
przed dwor cem. Za miast par kin gu po -
wsta nie miej ski plac, na któ ry zo sta nie
prze nie sio ny po mnik Ja na Kie pu ry. Ar -
chi tek ci za mie rza ją po łą czyć Plac Stu le -
cia z pla cem przed dwor cem. Po mysł za -
kła da tak że czę ścio we przy kry cie pa sa żu,
stwo rze nie fon tan ny i bu do wę ro tun dy,
w któ rej znaj dą się to a le ty i Cen trum In -
for ma cji Miej skiej. Ma się po ja wić tak że
zie leń i dwa przej ścia dla pie szych.

Zwy cięz ca kon kur su, oprócz na gro dy
fi nan so wej, zo stał za pro szo ny do ne go -
cja cji w spra wie szcze gó ło we go opra co -
wa nia projektu. Przed mio tem za mó wie -
nia bę dzie opra co wa nie kon cep cji po kon -
kur so wej oraz spo rzą dze nie do ku men ta -
cji pro jek to wej.

Wi zu ali za cje przy go to wa ne przez
Amaya Ar chi tek ci Bar tosz Ma jew ski, jak
rów nież przez pra co wa nie, któ re wkon kur -
sie za ję ły od po wied nio dru gie miej -
sce – Ma ria Go łę biow ska, Wi told Sien kiel
oraz trze cie miej sce miej sce – Za lew ski Ar -
chi tec tu re Gro up Krzysz tof Za lew ski, moż -
na by ło oglą dać w Art Kwa rium – miej scu,
któ re po wsta ło dzię ki pro gra mo wi „Lo kal
na kul tu rę” przy ul. 3 Ma ja 1 oraz w Cen -
trum In for ma cji Miej skiej w So snow cu. 

Koncepcja na zagospodarowanie
centrum wybrana

Sosnowiec wreszcie doczeka się rynku z prawdziwego zdarzenia

Krzysztof Krupa zwycięzcą loterii Samochód za PIT

4

reklama

Wystarczyło rozliczyć się w Sosnowcu, wziąć udział w loterii
i... wygrać samochód. 

arc UM w Sosnowcu

M
aciej Łydek

Zwycięską koncepcję przygotowała pracownia Amaya Architekci Bartosz Majewski z Katowic. 
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Jo an na Bi niec ka, spe cja li sta
ds. ko mu ni ka cji spo łecz nej i edu ka cji

Od 11 do 15 wrze śnia w od dzia le ZUS -u w So snow cu zo sta nie
zor ga ni zo wa na ak cja in for ma cyj na dla przed się bior ców.
W tych dniach od godz. 9.00 w sa li kon fe ren cyj no -szko le nio -
wej nr 430 (IV pię tro) od by wać się bę dą se mi na ria, któ rych te -
ma ty ka to: „e -skład ka – no wy wy miar roz li czeń„(11.09), „ABC
przed się bior cy”, (13.09), „Pa kiet no we go przed się bior -
cy„(14.09) oraz „De le go wa nie pra cow ni ków w świe tle pra wa
unij ne go” (15.09). Dru gim te ma tem każ de go z se mi na riów bę -
dą elek tro nicz ne zwol nie nia le kar skie oraz ich ob słu ga przez
płat ni ka skła dek. Prze wi dzia no pre zen ta cję mul ti me dial ną
oraz fo rum dys ku syj ne, do któ re go za pro szo no przed sta wi cie li
Urzę du Miej skie go, Po wia to we go Urzę du Pra cy, Urzę du Skar -
bo we go oraz NFZ. Za in te re so wa ni pro sze ni są o za pi sy pod ad -
re sem e -ma il: so sno wiec_szko le nia@zus.pl. 
Wśród osób roz po czy na ją cych pro wa dze nie wła snej fir my nie -
jed no krot nie po ja wia ją się wąt pli wo ści do ty czą ce skła dek
na Fun dusz Pra cy i Fun dusz Gwa ran to wa nych Świad czeń Pra -
cow ni czych, kie dy na le ży je od pro wa dzać, a kie dy nie ma ta -
kie go wy mo gu. Otóż skład ki na te fun du sze obo wią zu ją w przy -
pad ku za trud nia nia pra cow ni ków, jed nak są wy jąt ki od tej za -
sa dy. 
Skład ki na Fun dusz Pra cy (FP) na le ży opła cać za oso by pod le -
ga ją ce obo wiąz ko wo ubez pie cze niom eme ry tal ne mu i ren to -
wym (w tym za sie bie), dla któ rych pod sta wa wy mia ru skła dek
na te ubez pie cze nia, w prze li cze niu na okres mie sią ca (łącz nie
ze wszyst kich ty tu łów, u wszyst kich płat ni ków) wy no si co naj -
mniej ty le, ile mi ni mal ne wy na gro dze nie, na to miast w przy pad -

ku pra cow ni ków w pierw szym ro ku ich pra cy (w ogó le, nie tyl -
ko u da ne go pra co daw cy) co naj mniej 80 pro cent mi ni mal ne -
go wy na gro dze nia za pra cę.
Jed nak je śli przed się bior ca za trud nia oso by wy łącz nie na umo -
wę zle ce nia, to nie mu si opła cać skła dek na FP.
Na to miast skład ki na Fun dusz Gwa ran to wa nych Świad czeń
Pra cow ni czych (FGŚP) są opła ca ne za oso by za trud nio ne (np.
pra cow ni ków i zle ce nio bior ców), pod le ga ją ce obo wiąz ko wo
ubez pie cze niom eme ry tal ne mu i ren to wym, bez wzglę du
na wy so kość pod sta wy wy mia ru skła dek na te ubez pie cze nia. 
Nie trze ba opła cać skła dek na FGŚP za oso bę pro wa dzą cą po -
za rol ni czą dzia łal ność go spo dar czą oraz za oso by współ pra -
cu ją ce z nią, jak też za oso by za trud nio ne, któ re są: mał żon -
kiem pro wa dzą ce go dzia łal ność, a tak że je go dzieć mi wła sny -
mi, dzieć mi dru gie go mał żon ka i dzieć mi przy spo so bio ny mi,
ro dzi ca mi, ma co chą lub oj czy mem, oso ba mi przy spo sa bia ją -
cy mi, a tak że ro dzeń stwem, wnu ka mi, dziad ka mi, zię cia mi i sy -
no wy mi, bra to wy mi, szwa gier ka mi i szwa gra mi oraz oso ba mi
wy ko nu ją cy mi pra cę za rob ko wą w go spo dar stwie do mo wym.
Są też sy tu acje zwal nia ją ce z obo wiąz ku od pro wa dza nia skła -
dek, zarówno na FP, jak i FGŚP. 
A więc skła dek tych nie opła ca się:
– za pra cow ni ków po wra ca ją cych z urlo pu ma cie rzyń skie go,

urlo pu na wa run kach urlo pu ma cie rzyń skie go (i do dat ko -
wych tych urlo pów), urlo pu ro dzi ciel skie go lub wy cho waw -
cze go w okre sie 36 mie się cy, po cząw szy od pierw sze go mie -
sią ca po po wro cie z ta kie go urlo pu;

– za pra cow ni ków, któ rzy ukoń czy li 50 lat i w okre sie 30 dni
przed za trud nie niem po zo sta wa li w ewi den cji bez ro bot nych
po wia to we go urzę du pra cy; zwol nie nie przy słu gu je przez 12
mie się cy po cząw szy od pierw sze go mie sią ca po za war ciu
umo wy o pra cę;

– za skie ro wa nych do pra cy bez ro bot nych, któ rzy nie ukoń czy -
li 30 lat przez 12 mie się cy, po cząw szy od pierw sze go mie sią -
ca po za war ciu umo wy o pra cę;

– za ko bie ty, któ re osią gnę ły co naj mniej 55 lat i męż czyzn, któ -
rzy osią gnę li co naj mniej 60 lat.

Wy so kość skła dek okre śla usta wa bu dże to wa –mi ni mal -
na skład ka na FP wy no si 2,45 pro cent pod sta wy wy mia ru,
a skład ka na FGŚP – 0,10 pro cent pod sta wy wy mia ru.
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Ad rian na Peć, 
rzecznik praw konsumenta

„Pod czas po ka zu, któ ry od by wał się w sa li we sel nej w So -
snow cu, zo sta łam wy lo so wa na i mo głam po pro mo cyj nej ce -
nie za ku pić ma tę ma su ją cą oraz otrzy mać gra tis ze staw na -
czyń, alo es, ma ły od ku rzacz ręcz ny. Po po wro cie do do mu
prze my śla łam spra wę i do szłam do wnio sku, że nie stać mnie
na ta ki za kup i na pła ce nie rat kre dy tu. Za dzwo ni łam do fir -
my i oświad czy łam, że de fi ni tyw nie re zy gnu ję z za ku pu. Po in -
for mo wa no mnie, że de cy zję i zgo dę na re zy gna cję mo że pod -
jąć tyl ko kie row nik. Skon tak to wał się ze mną męż czy zna, któ -
ry przed sta wił się, że jest kie row ni kiem i nie ste ty, nie ma moż -
li wo ści re zy gna cji z umo wy, gdyż za kup na stą pił w dro dze lo -
so wa nia. Z uwa gi na pro mo cyj ne wa run ki umo wy pra wo ta kie
mi nie przy słu gu je, a w dro dze wy jąt ku moż li wa bę dzie re zy -
gna cja tyl ko z czę ści za mó wie nia. Czy rze czy wi ście lo so wa nie
lub pro mo cja po zba wia klien ta pra wa do re zy gna cji z za ku -
pu?”.

Sprze daż to wa rów po za lo ka lem przed się bior stwa
od 25.12.2014 r. re gu lu je usta wa z dnia 30.04.2014 r. o pra -
wach kon su men ta (Dz. U. z 2014r. poz. 827). W opar ciu o te
prze pi sy kon su ment jest upraw nio ny do od stą pie nia od umo -
wy za war tej po za lo ka lem przed się bior stwa 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 po za lo ka lem przed się bior stwa umo wę uwa ża się
za nie za war tą.  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. 

Ka ta log wy łą czeń, tj. przy pad ków, w któ rych kon su ment
nie ma moż li wo ści od stą pie nia, tak że jest okre ślo ny w pra -
wie (art. 38 usta wy o pra wach kon su men ta). Wy jąt ków
prze wi dzia nych w usta wie nie na le ży in ter pre to wać roz sze -
rza ją co, gdyż pro wa dzi ło by to wy pa cze nia za my słu usta wo -
daw cy i znie kształ ca ło cel wpro wa dze nia re gu la cji. W ka ta -
lo gu usta wo wych wy łą czeń brak jest za pi sów do ty czą cych
za ku pów pro mo cyj nych, czy w dro dze lo so wa nia. Za ku py
w trak cie po ka zów zwy kle są pro mo cyj ne i wią żą się czę sto
z ofe ro wa niem ku pu ją cym ko rzy ści w po sta ci ob ni żo nej ce -
ny czy też wy da wa nia tzw. gra ti so wych pro duk tów. W przy -
pad ku ta kiej umo wy klient ma peł ne pra wo do od stą pie nia
od umo wy w ca ło ści. In for ma cja – po ucze nie o pra wie
do od stą pie nia – po win na być do rę czo na kon su men to wi po -
dob nie jak wzór ta kie go od stą pie nia. Aby od umo wy od stą -
pić, wy star czy na pi sać oświad cze nie we dług wzo ru lub sa -
mo dziel nie bez je go uży cia, ale tak aby jed no znacz nie wy ni -
ka ło, że wo lą ku pu ją ce go jest od stą pie nie oraz nadać je
na po czcie przed upły wem 14 dni od da ty za ku pu. Brak in -
for ma cji o pra wie do od stą pie nia czy też prze ka zy wa nie
kon su men tom błęd nych in for ma cji o przy słu gu ją cych im
pra wach, mo że sta no wić nie uczci wą prak ty kę ryn ko wą za -
ka za ną prze pi sa mi usta wy z dnia 23 sierp nia 2017 r. o prze -
ciw dzia ła niu nie uczci wym prak ty kom ryn ko wym. W przy -
pad ku za rzu tu sto so wa nia nie uczci wych prak tyk ryn ko -
wych, cię żar do wo do wy zo stał prze rzu co ny na przed się bior -
cę, któ ry mu si wy ka zać, że da na prak ty ka nie no si zna mion
nie uczci wej prak ty ki ryn ko wej. 

W opi sa nym przy pad ku pra wo do od stą pie nia nie pod le ga
wy łą cze niu. Sprze daw ca wi nien uznać je za sku tecz ne,
a po otrzy ma niu zwro tu to wa ru do ko nać zwro tu otrzy ma nej
od ku pu ją ce go na leż no ści. 

PORADY

ZUS RADZI

Ważne dla przedsiębiorców

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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RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Losowanie towaru na pokazie a prawo
odstąpienia od umowy
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MIASTO

KOMUNIKAT
ZMIANA NAZW ULIC W SOSNOWCU

Szanowni Mieszkańcy,
ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego 
z 1 kwietnia 2016 roku, nakłada na samorządy konieczność zmiany nazw, jeśli
upamiętniają osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub
inny ustrój totalitarny. W związku z tym otrzymaliśmy zalecenia z Instytutu Pamięci
Narodowej dotyczące części nazw ulic z terenów naszego miasta, które należy
zmienić.
Zdajemy sobie sprawę, że przez ostatnie dziesięciolecia patroni ulic stali się częścią historii
naszego miasta i naszego myślenia o Sosnowcu, dlatego zmiany mogą spotkać się
z dezaprobatą części mieszkańców. Naszym zdaniem poważne wątpliwości budzi fakt, że
ustawodawca nie przeprowadził konsultacji w tej kwestii z samorządami. Niektórzy patroni
wskazani przez IPN do zmiany budzą bowiem wątpliwości samych historyków. Jednak jest to
ustawowy obowiązek, który my, jako Gmina, musimy zrealizować. Rada Miejska w Sosnowcu
przyjęła uchwały zmieniające nazwy 12 ulic, a w przypadku 4 dodano uzasadnienie. Staraliśmy
się, aby nowi patroni i nazwy były związane z miastem, a także honorowały ważne osoby. Ulica
Ignacego Kalagi stanie się ulicą Jana Dormana. Braci Śliwów zmieni się w Braci Altman.
Adama Śliwki będzie ulicą Śliwki, z Brunona Jasieńskiego zmieniamy na Armii Krajowej
(na odcinku od torów kolejowych do skrzyżowania z ulicą Nową) oraz Anki Kowalskiej dla
numerów 4-31. Z Lucjana Szenwalda na KWK Kazimierz-Juliusz, z Jana Gacka na Gacka,
z Janka Krasickiego na Ignacego Krasickiego, z Jana Szewczyka na Wilhelma
Fitznera – Konrada Gampera, z Bronisława Wesołowskiego na Józefa Pomian-
Pomianowskiego, z Tomasza Zapały na Władysława Jagiełły, z Hanki Sawickiej
na Kryptologów i z Dąbrowszczaków na Henryka Dietla. Bez zmian, ale z nowymi
uzasadnieniami pozostaną: 27 stycznia, Przyjaźni, Braterstwa Broni oraz Przyjaciół
Żołnierza.

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW
W związku z uchwaleniem przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia
1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez
nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i uchwałami Rady Miejskiej
Sosnowca w wyżej wymienionej sprawie informuje się: Zgodnie z ustawą z 1 kwietnia 2016 r.
mieszkańcy nie mają obowiązku wymiany dokumentów. Wszystkie dokumenty zawierające
starą nazwę ulicy (dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów,
umowy najmu, umowy z bankami lub innymi kontrahentami itp.) zachowują swoją ważność.
Stwierdza to jednoznacznie art. 5 ust. 2 ustawy, przesądzając, że zmiana nazwy ulicy dokonana
na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę
dotychczasową. Zmiany w rejestrach i ewidencjach prowadzonych przez Urząd Miejski
w Sosnowcu wprowadzane są z urzędu (ewidencja gruntów i budynków, ewidencja ludności,
ewidencja podatków lokalnych). 

Mieszkańcy zamieszkali przy ulicach, których nazwy zmieniono, powinni: 
• przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym w Sosnowcu zgłosić zmianę danych

poprzez złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego ZAP-3, 
• zgłosić zmianę danych adresowych: w ZUS-ie (osoby pobierające świadczenia),

w przychodniach i gabinetach lekarskich, u dostawców energii elektrycznej, gazu oraz innych
usługodawców świadczących usługi na podstawie umowy. 

Osoby fizyczne (w tym wspólnicy spółki cywilnej) posiadające wpis do CEIDG (centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) powinny zgłosić zmianę nazwy ulicy poprzez
złożenie wniosku o zmianę wpisu do CEIDG na formularzu CEIDG-1 w Wydziale Rozwoju
i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Sosnowcu (ul. Małachowskiego 3 – pok. 39).
Prezydent Miasta Sosnowca zawiadomił Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg
Wieczystych o zmianach nazw ulic i przekazał dokumenty niezbędne do wprowadzenia
stosownych zmian we wszystkich księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości
położonych przy ulicach, których nazwy zostały zmienione. O wprowadzonych zmianach
w księgach wieczystych Sąd poinformuje właścicieli lub użytkowników wieczystych
nieruchomości. Zgodnie z ustawą dekomunizacyjną (art. 5 ust. 1) pisma oraz postępowania
sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz
uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej
na podstawie ustawy są wolne od opłat. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wymiany
tabliczek zawierających numer porządkowy i nazwę ulicy na koszt własny. Zgodnie z art. 47b
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1629
z późn. zm.) – obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku
tabliczki z numerem porządkowym ciąży na właścicielach nieruchomości lub innych
podmiotach uwidocznionych w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami
władają.

Szczegółowych informacji w sprawie udziela Urząd Miejski w Sosnowcu:
• Wydział Spraw Obywatelskich, tel. 32 296 05 35
• Wydział Gospodarki Nieruchomościami, tel. 32 296 04 47 
• Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości, tel. 32 296 06 52

So sno wiec ku pił dwa al ko ma ty i 2800 al ko te stów. W ta ki
spo sób za in au gu ro wał pro gram „Trzeź wy kie row ca na dro -
gach So snow ca”, któ ry bę dzie re ali zo wa ny przy współ pra cy
z Ko men dą Miej ską Po li cji w So snow cu. Sta cjo nar ne al ko -
ma ty bę dą mie ścić się w dwóch miej scach. – Je den już prze -
ka za li śmy po li cji i bę dzie do dys po zy cji praw do po dob nie
w Ko men dzie Miej skiej przy uli cy Pił sud skie go – mó wi Ar -
ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. 

Dru gi al ko mat sta nie w cen trum mo ni to rin gu na tzw.
„Pa tel ni”. Każ dy bę dzie mógł zba dać, czy jest trzeź -
wy. – Zda rza się, że kie row com wy da je się, że jest w po -
rząd ku, ale nie za wsze tak jest. Prze strze gam jed nak, aby nie
jeź dzić sa mo cho dem na spraw dze nie trzeź wo ści – żar to wał
pod czas śnia da nia pra so we go Ar ka diusz Chę ciń ski.

Ba da nie trzeź wo ści w bu dyn ku po li cji bę dzie bez płat ne,
na to miast w cen trum bę dzie kosz to wa ło 2 zło te. Uzy ska ne
w ten spo sób środ ki zo sta ną prze zna czo ne na za kup ko lej -
nych ust ni ków i al ko te stów. Gmi na za ku pi ła już tak że dwa
ty sią ce ust ni ków. 

Sa ma ob słu ga al ko ma tu jest pro sta. Po wrzu ce niu 2 zło -
tych po ja wia się od po wied ni ko mu ni kat. Wów czas na le ży
przy sta wić słom kę do cen tral ne go punk tu na fron cie al ko -
ma tu i dmuch nąć. Po chwi li już po ja wi się po miar. Sa me al -
ko te sty na to miast bę dą prze ka zy wa ne miesz kań com przez
po li cję i roz da wa ne pod czas miej skich im prez, kon cer tów
i in nych wy da rzeń. Ta ką nie spo dzian kę otrzy ma ją rów nież
kie row cy, któ rzy bę dą od bie ra li pra wo jaz dy po je go wcze -
śniej szej utra cie za jaz dę „na po dwój nym ga zie”. Po raz
pierw szy po li cjan ci roz da wa li al ko te sty pod czas Eska la to -
ra, któ ry od był się 4 sierp nia. 

Al ko ma ty i al ko te sty zo sta ły za ku pio ne w ra mach
Gmin ne go Pro gra mu Pro fi lak ty ki i Roz wią zy wa nia Pro -
ble mów Al ko ho lo wych. W ra mach wspól nych dzia łań,
pro wa dzo nych przez urzęd ni ków i po li cjan tów, w bu dyn -
kach m. in. Urzę du Miej skie go, po li cji, Stra ży Miej skiej,
Izby Wy trzeź wień, po rad niach, szpi ta lach czy ap te kach
po ja wią się pla ka ty pro mu ją ce trzeź wość kie row ców
na dro gach. SK

Kie row cy ma ją być trzeź wi 

BLISKO 50 DZIECI Z POSZKODOWANEJ
W CZASIE NAWAŁNICY, W NOCY Z 11
NA 12 SIERPNIA, GMINY NAKŁO
NAD NOTECIĄ W WOJEWÓDZTWIE
KUJAWSKO-POMORSKIM, BĘDZIE
PRZEBYWAĆ NA POCZĄTKU WRZEŚNIA
W SOSNOWCU. PIERWSZA GRUPA
DZIECIAKÓW JEST JUŻ W NASZYM
MIEŚCIE.

– Skon tak to wa li śmy się z ku jaw sko -
-po mor skim urzę dem mar szał kow -
skim z proś bą o wska za nie gmi ny,
któ ra zo sta ła do tkli wie po szko do wa -
na w cza sie na wał nic. Chce my, aby
dzie ci trosz kę od po czę ły od te go
zgieł ku i choć na chwi lę za po mnia ły
o tra gicz nych prze ży ciach. Mie li śmy
też spo ro te le fo nów od na szych mie -
szań ców, któ rzy py ta li nas, w ja ki
spo sób mo gą po móc po szko do wa -
nym przez na wał ni ce – wy ja śnia Ar -
ka diusz Chę ciń ski,  pre zy dent So -
snow ca.

Pierw sza gru pa dzie ci przy je -
cha ła do So snow ca 3 wrze śnia, dru -
ga do trze ty dzień póź niej. – W cza -
sie po by tu w So snow cu bę dą
uczęsz cza ły do szko ły pod sta wo wej,
re ali zu jąc tym sa mym obo wią zek
szkol ny w na szych pla ców kach.
Mło dzi lu dzie ży ją nie tyl ko na uką,
dla te go czas wol ny na szym go -
ściom wy peł ni my cie ka wy mi za ba -
wa mi i atrak cja mi – mó wi pre zy -
dent So snow ca.

W związ ku z ape lem Miej sko -
-Gmin ne go Ośrod ka Po mo cy Spo -

łecz nej w Na kle nad No te cią, zwra -
ca my się z proś bą do miesz kań ców
o zbiór kę nie uży wa nej odzie ży i bu -
tów, a tak że ar ty ku łów che micz nych,
go spo dar stwa do mo we go, hi gie nicz -
nych, ko cy, koł der, po ście li, ręcz ni -
ków oraz in nych ar ty ku łów nie zbęd -
nych do pro wa dze nia go spo dar stwa
do mo we go. Zbiór kę da rów pro wa dzi
Ca ri tas Die ce zji So sno wiec kiej.

– Za pra sza my wszyst kich, któ rzy
chcą po móc, do przy no sze nia po -
trzeb nych rze czy do na sze go ma ga -
zy nu w So snow cu, przy uli cy Ka li -
skiej 25. My ze stro ny Ca ri ta su już
zde cy do wa li śmy o przy go to wa niu
wy pra wek szkol nych dla uczniów,
któ rzy przy ja dą do So snow ca – mó -

wi ksiądz To masz Fol ga, dy rek tor
Ca ri tas Die ce zji So sno wiec kiej.

Moż na rów nież wes przeć po szko -
do wa ne ro dzi ny fi nan so wo, wpła ca -
jąc pie nią dze na kon to so sno wiec kie -
go Ca ri ta su: 25 2490 0005 0000
4520 4459 1536 z do pi skiem „SO -
Sno wiec dla Na kła”.

Do po mo cy włą czył się rów nież
klub pił kar ski Za głę bie So sno wiec,
któ ry prze ka że środ ki jed ne mu z po -
szko do wa nych klu bów z te re nu wo je -
wódz twa ku jaw sko -po mor skie go.
Oprócz te go, w cza sie spo tka nia
z Choj ni czan ką Choj ni ce, któ re zo sta -
nie ro ze gra ne 16 wrze śnia w So snow -
cu, zo sta nie prze pro wa dzo na zbiór ka
fun du szy dla po szko do wa nej gmi ny. KP

SO Sno wiec dla Na kła

Masz ory gi nal ny po mysł, by pro mo -
wać So sno wiec i wspie rać lo kal ną kul -
tu rę, ale bra ku je ci pie nię dzy? Mo żesz
wziąć udział w So sno wiec kim Pro gra -
mie Wspie ra nia Ini cja tyw Kul tu ral -
nych, któ ry pro wa dzi Miej ski Dom
Kul tu ry „Ka zi mierz” w So snow cu. 

Wła śnie ru szy ła VII edy cja So sno -
wiec kie go Pro gra mu Wspie ra nia Ini -
cja tyw Kul tu ral nych 

Ce lem pro gra mu jest roz bu dza nie
za in te re so wań kul tu ral nych miesz -
kań ców So snow ca, in spi ro wa nie spo -
łecz no ści lo kal nej do od bio ru i ak -
tyw ne go uczest ni cze nia w przed się -
wzię ciach kul tu ral nych, pro mo cja

wa lo rów ar ty stycz no -kul tu ral nych
mia sta So snow ca, roz wój in wen cji
twór czej w dzie dzi nie kul tu ry i wspie -
ra nie przed się wzięć kul tu ral nych
o cha rak te rze lo kal nym.

Wnio ski oce niać bę dzie ko mi sja,
a pod uwa gę bę dą bra ne wa lo ry kul -
tu ral ne przed się wzię cia oraz je go
zna cze nie dla spo łecz no ści lo kal nej,
ory gi nal ność i kre atyw ność ini cja ty -
wy kul tu ral nej.

Wspar cie nie bę dzie wią za ło się
z bez po śred nim prze ka za niem pie nię -
dzy wy bra nej przez ko mi sję oso -
bie – naj wy żej oce nio ne pro jek ty
i po my sły bę dą re ali zo wa ne we

współ or ga ni za cji z MDK „Ka zi -
mierz”. Po mię dzy or ga ni za to rem pro -
gra mu (czy li MDK „Ka zi mierz”)
a wnio sku ją cym jest za wie ra na umo -
wa cy wil no praw na, tj. od po wied nio
w przed mio cie współ or ga ni za cji lub
współ pra cy przy re ali za cji przed się -
wzię cia kul tu ral ne go. Każ da umo wa
szcze gó ło wo okre śla zo bo wią za nia
stron w za kre sie prze pro wa dze nia
przed się wzię cia kul tu ral ne go. Ter min
skła da nia wnio sków mi ja 22 wrze śnia
o godz. 15.00. Po mysł ma zo stać zre -
ali zo wa ny do 28 grud nia. Nie ist nie je
moż li wość prze dłu że nia ter mi nu re -
ali za cji przed się wzię cia. SK

Ru sza ko lej na edy cja So sno wiec kie go Pro gra mu Wspie ra nia Ini cja tyw Kul tu ral nych 

Li czą się do bre po my sły 

– Jesteśmy mocno zaskoczeni ilością atrakcji czekających na nasze
dzieci. Można powiedzieć, że to dla nich taka „zielona
szkoła” – podkreśla towarzysząca dzieciom z Potulic opiekunka
Elżbieta Wit-Borowczyk.

Maciej Łydek
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Wszyst ko wska zu je na to, że bu -
do wa ho spi cyj ne go cen trum
przy ul. Hu ba la Do brzań skie go,
w któ rym bę dą się mie ścić m. in.
ho spi cjum sta cjo nar ne, ośro dek
po by tu dzien ne go, re ha bi li ta cja
oraz po rad nia me dy cy ny pa lia -
tyw nej, zo sta nie za koń czo -
na zgod nie z pla nem. Do peł ne go
za koń cze nia in we sty cji bra ku je
jesz cze m. in. sprzę tu re ha bi li ta -
cyj ne go i me bli. Środ ki bę dą po -
trzeb ne tak że na za go spo da ro wa -
nie prze strze ni wo kół bu dyn ków,
ele men ty ma łej ar chi tek tu ry.

– Ada pta cja szko ły prak tycz nie
do bie ga koń ca mi mo sze ro kie go
fron tu ro bót, zmia ny wszyst kich
in sta la cji, no wych ścian, pod łóg
i su fi tów. Do bu do wa ny pa wi lon
do opie ki ca ło do bo wej wy ma ga
jesz cze ogrom ne go za an ga żo wa -
nia, ale wy sił ki wy ko naw cy idą
w kie run ku ter mi no we go za koń -
cze nia ro bót. Bra ku je nam jed nak
środ ków na wie le rze czy, przede
wszyst kim na nie zbęd ne wy po sa -
że nie po miesz czeń, wy strój i de -
ko ra cje – mó wi Jo an na Śli wiń ska,
rzecz nik pra so wy Ho spi cjum So -
sno wiec kie go im. św. To ma -
sza. – Na stro nie in ter ne to wej ho -
spi cjum za mie ści li śmy spis rze -

czy, któ rych jesz cze nie ma my,
a są nie zbęd ne do funk cjo no wa nia
ho spi cyj ne go cen trum. Bra ku je
przede wszyst kim wy po sa że nia
dla od dzia łu re ha bi li ta cji, któ re go
otwar cie w moż li wie szyb kim ter -
mi nie jest dla nas bar dzo waż ne. 

Na li ście po trzeb nych rze czy
zna la zły się m. in. sprzęt re ha bi li -
ta cyj ny, łóż ka dla pa cjen tów, ko -
zet ki i pa ra wa ny, biur ka, krze sła,
sto ły, drob ny sprzęt RTV i AGD,
ta ki jak lo dów ka na le ki, pral ka,

kom pu te ry, dru kar ki. Przy dał by
się tak że sa mo chód do prze wo że -
nia osób nie peł no spraw nych. 

Ca ła in we sty cja bę dzie kosz to -
wać oko ło 10 mln zł, z cze go ze
środ ków unij nych na bu do wę
ośrod ka i wy po sa że nie uda ło się
po zy skać w Urzę dzie Mar szał -
kow skim w ra mach RPO WSL,
EFRR Dzia ła nie 10.2.1 kwo tę 5,5
mln zł. Dzię ki pro wa dzo nym
zbiór kom, fe sty nom, kon cer tom
i od pi som 1 pro cen ta po dat ku

uzbie ra no przez wie le lat pra wie 4
mln zło tych. Bra ku je już na praw -
dę nie wie le, by in we sty cja, któ ra
no si na zwę Za głę biow skie go Cen -
trum Wspar cia Opie kuń czo -Re ha -
bi li ta cyj no -Psy cho lo gicz ne go, zo -
sta ła cał ko wi cie za koń czo na. Sto -
wa rzy sze nie przez ca ły czas po -
szu ku je ofia ro daw ców, za rów no
osób pry wat nych, jak i pod mio tów,
pro wa dzą cych dzia łal ność go spo -
dar czą, któ rzy chcie li by do ło żyć
swo ją ce gieł kę do bu do wy. 

Jesz cze w tym mie sią cu, bo 27
wrze śnia o go dzi nie 18.00 w Pa ła -
cu Scho ena w So snow cu, od bę -
dzie się au kcja cha ry ta tyw na dzieł
prze ka za nych na rzecz ho spi cjum.
Po prze dzi ją wy sta wa wszyst kich
ofia ro wa nych dzieł w mu zeum.
Wśród au to rów ob ra zów znaj du ją
się naj więk si ar ty ści Aka de mii
Sztuk Pięk nych Ka to wic i Kra ko -
wa. Moż na zna leźć mię dzy in ny -
mi pra ce Jac ka Ry ka ły, Cze sła wa
Ga łuż ne go, Ewy Ję dryk -Czar no -
ty, Zbi gnie wa Blu ka cza, Ro ma -
na Chru ście la, Ta de usza Drąż kie -
wi cza, Elżbiety Ko ze ry, Ja nu sza
Kar bow nicz ka, Mi cha ła Mi no ra
i in nych. Peł na li sta prac wraz
z au to ra mi znaj du je się na na szej
stro nie ho spi cjum: www.ho spi -
cjum.so sno wiec.pl. Ca ły do chód
z au kcji prze zna czo ny bę dzie
na za kup wy po sa że nia do cen -
trum ho spi cyj ne go. 

– Dla nas li czy się każ dy grosz.
Przed koń cem ro ku chce my roz -
po cząć przyj mo wa nie pierw szych
pa cjen tów. Je śli wszyst ko pój dzie
zgod nie z pla nem, to już w li sto -
pa dzie lub w grud niu roz pocz nie -
my na szą dzia łal ność. Nie pro wa -
dzi my jesz cze za pi sów do opie ki
ca ło do bo wej sta cjo nar nej, ani
do dzien ne go do mu opie ki – wy -
ja śnia Jo an na Śli wiń ska. Wciąż

po szu ki wa ni są le ka rze i pie lę -
gniar ki do pra cy w ho spi cyj nym
cen trum. 

Przy po mnij my. Bu do wa cen -
trum trwa od li sto pa da ubie głe go
ro ku. We dług za ło żeń do ce lo wo
pod rów no cze sną opie ką bę dzie
mo gło prze by wać w pla ców ce 25
pod opiecz nych wy ma ga ją cych
sta łej opie ki ca ło do bo wej oraz za -
pla no wa no 25 miejsc w dzien nym
ośrod ku po by tu. Dłu gość po by tu
w ośrod ku bę dzie do sto so wa -
na do po trzeb pod opiecz nych.
Łącz nie każ de go ro ku z ho spi cyj -
nej no wo bu do wa nej pla ców ki bę -
dzie ko rzy stać bli sko 1000 be ne fi -
cjen tom, bo oprócz wy żej wy mie -
nio ne go za kre su opie ki, w cen -
trum bę dzie za pew nio na tak że re -
ha bi li ta cja, wspar cie psy cho lo -
gicz ne oraz wy po ży czal nia sprzę -
tu re ha bi li ta cyj ne go.

Na ostatniej prostej
Hospicyjne centrum opiekuńcze rozpocznie działalność jeszcze przed końcem roku

Każda złotówka na wagę
pomocy: 
Hospicjum Sosnowieckie 
im. św. Tomasza Ap.
ul. 3 Maja 1, 41-200 Sosnowiec
www.hospicjum.sosnowiec.pl
Nr konta: 30 2490 0005 0000
4530 2242 6524 
KRS: 0000056797
Tel. 32 290 81 07

Do zakończenia inwestycji brakuje już naprawdę niewiele, więc teraz szczególnie liczy się
każdy grosz. 

arc H
ospicjum

 Sosnow
ieckie im

. św. Tom
asza Ap. 
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W żłobku miejskim przybyło kolejnych 25 miejsc. 

Sosnowiec „bo gat szy” o ko lej ne – tym ra -
zem 25 – miej sca w żłob ku miej skim.
Wszyst ko to dzię ki ko lej ne mu od dzia ło wi,
któ ry po wstał w dziel ni cy Ju liusz

– W tej czę ści So snow ca bra ko wa ło
miejsc opie ki nad dzieć mi do lat 3. Utwo -
rze nie no we go od dzia łu od cią ży po zo sta łe
pla ców ki – wy ja śnia An na Je dy nak, za stęp -
ca pre zy den ta So snow ca. Żło bek zlo ka li zo -

wa ny jest na par te rze bu dyn ku przy ul.
Czoł gi stów 5. Z my ślą o naj młod szych
na czę ści te re nów zie lo nych po wstał tak że
no wy plac za baw. Wszyst kie po miesz cze -
nia speł nia ją wy ma ga nia za war te w prze pi -
sach praw nych. Ca łość przed się wzię cia by -
ła współ fi nan so wa na ze środ ków UE w ra -
mach Zin te gro wa nych In we sty cji
Te ry to rial nych. KP

Nowy oddział żłobka
miejskiego już otwarty

M
ac

ie
j Ł

yd
ek

 

Miesz kań cy osie dla Trau gut ta prze sy łek awi zo wa nych nie mu szą już od bie rać z od da lo nej
o 5 km pla ców ki przy ul. Za pol skiej w Kli mon to wie. Te raz mo gą od bie rać prze sył ki awi -
zo wa ne na uli cy Ka li no wej, od da lo nej od ul. Trau gut ta za le d wie o oko ło 600 me trów. To dla
miesz kań ców spo re udo god nie nie. – Chcie li by śmy ser decz nie po dzię ko wać, że uda ło się
do pro wa dzić do tej zmia ny. Ta ką de cy zję za wdzię cza my pa ni na czel nik pocz ty Wio let cie To -
kar skiej, któ ra do strze gła, jak bar dzo uła twi to ży cie zwłasz cza oso bom star szym. Bra wo
pa ni na czel nik! Ta kich urzęd ni ków trze ba nam wię cej – pod kre śla ją miesz kań cy osie dla,
któ rzy na ta kie roz wią za nie cze ka li kil ka lat. SK

Mała zmiana i wielkie brawa 
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Mecz cha ry ta tyw ny Re pre zen ta cji
Ar ty stów Pol skich i Dru ży ny Fun -
da cji Rób Do bro od bę dzie się 9
wrze śnia na Sta dio nie Lu do wym
w So snow cu. Nie za brak nie wspa -
nia łych emo cji, ale naj waż niej szy
jest szczyt ny cel, czy li po moc 7-
let nie mu Ma ciu sio wi – chłop czy -
ko wi, któ ry cier pi na 4-koń czy no -
we po ra że nie mó zgo we dzie cię ce.
Or ga ni za to rzy bę dą zbie rać środ -
ki na za kup urzą dze nia NF -wal -
ker, któ re kosz tu je 30 tys. zł. Ma
za pew nić Ma ciu sio wi po sta wę
pio no wą, umoż li wić kro cze nie,
a na wet cho dze nie. Po za tym cho -
dze nie w urzą dze niu NF -Wal ker,
oprócz da wa nia moż li wo ści lep -
sze go roz wo ju umy sło we go dziec -
ka, przede wszyst kim ma za za da -
nie ko do wa nie u dziec ka pra wi -
dło we go sche ma tu cho du.

W Re pre zen ta cji Ar ty stów Pol -
skich za gra ją m. in. Prze my sław
Cy priań ski, Ma ciej „Gle ba” Flo -
rek, Bil gu un Ariun ba atar i Ja ro -
sław Ja ki mo wicz. Sam dru ży -
na Ar ty stów Pol skich w pił ce noż -
nej ist nie je od 1999 r. Została
powołana do życia przez Ry szar da
Ada mu sa, Ola fa Lu ba szen ko, Ce -
za re go Pa zu rę i Pio tra Ku bia czy -
ka. Li czą ca 50 za wod ni ków dru -
ży na skła da się ze zna nych i lu bia -
nych ar ty stów. W jej sze re gach

gra ją ak to rzy, mu zy cy, wo ka li ści,
zna ni spor tow cy i oso bo wo ści me -
dial ne, któ rych łą czy mi łość
do pił ki noż nej i ry wa li za cji spor -
to wej. Z ko lei w Dru ży nie Fun da -
cji Rób Do bro, po wo ła nej spe cjal -
nie z oka zji te go wy da rze nia, za -
gra Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy -
dent So snow ca, part ne rzy wspie -
ra ją cy or ga ni za cję wy da rze nia
oraz przy ja cie le Fun da cji.

Po my sło daw cą i or ga ni za to rem
wy da rze nia jest Fun da cja Rób Do -
bro, a sa ma im pre za uzy ska ła do fi -
nan so wa nie gmi ny So sno wiec
w kon kur sie na wy da rze nia spor -
to we. Po zo sta łe kosz ty or ga ni za cji
wy da rze nia zo sta ną po kry te

z wpłat da ro wizn, o któ re fun da cja
cią gle za bie ga. Part ne rem wy da -
rze nia jest so sno wiec ki MO SiR,
któ ry uży czył sta dion przy ul. Kre -
so wej 1 wraz z przy le głą in fra -
struk tu rą. Sprze daż bi le tów pro wa -
dzi Cen trum In for ma cji Miej skiej
przy ul. War szaw skiej 3 oraz Pal -
ma Chill Out na Gór ce Śro dul skiej
przy ul. 3 Ma ja 51. Bi le ty bę dzie
moż na ku pić tak że w dniu me czu
od godz. 12.00 przy wej ściu
od stro ny try bun kry tych. Bi le ty
dla do ro słych są w ce nie 10 zł, dla
mło dzie ży w wie ku od 13 do 18 lat
w ce nie 5 zł, a dzie ci do 13 ro ku
ży cia, pod opie ką oso by do ro słej,
ma ją wstęp wol ny. Mecz roz pocz -
nie się o godz. 15.00.

Maciuś musi chodzić!
Wielki mecz charytatywny na Stadionie Ludowym

PROGRAM IMPREZY:
12.00 – 14.30: animacje dla
dzieci
13.00: autografy i zdjęcia
z gwiazdami na rzecz wsparcia
Maciusia
14.00: licytacje przedmiotów
Każdy, kto nie może się zjawić
na meczu, a chciałby wesprzeć
zakup Walkera, może przekazać
darowiznę na ten cel:
Nr konta 26 1750 0012 0000
0000 3355 0383
Fundacja Rób Dobro
Plac Kościuszki 5

41-205 Sosnowiec
arc

Fe styn z oka zji po że gna nia la ta i wa ka -
cji z fun da cją „Po da ruj od dech” od bę -
dzie się już 23 wrze śnia na pla cu szkol -
nym przyCKZiU przyul. Gro ta Ro wec -
kie go64. Wpro gra mie im pre zy prze wi -
dzia no gry i za ba wy spor to we, za ba wy
i kon kur sy dla dzie ci, po ka zy ar ty stycz -
ne, m. in. po kaz mo dy uczniów CKZiU,
wy stęp gru py Che er le aders Gi mo ne, po -
ka zy klu bu ka ra te ky oku shin. Za pla no -
wa no rów nież stre fę zdro wia i uro dy,
gdzie bę dzie moż na za się gnąć po ra dy
spe cja li stów z dzie dzi ny zdro wia i ko -
sme to lo gii oraz stre fę spor tu. Dla pod -
nie bie nia bę dzie grill i cia sta do mo we.
Pod czas fe sty nu bę dą zbie ra ne dat ki
do pu szek na do fi nan so wa nie le cze nia
i re ha bi li ta cji osób cho rych na mu ko wi -
scy do zę. Fe styn, któ ry bę dzie podpa tro -
na tem pre zy den ta So snow ca, roz pocz -
nie się o godz. 11.00 i po trwa
do godz. 16.00. Jest fi nan so wa ny ze
środ ków gmi ny So sno wiec. SK

Festyn
na pożegnanie
lata 

„Ale szum, ale tłum…”, czy li wy jąt ko wy wie czór
twór czo ści Agniesz ki Osiec kiej w wy ko na niu Rok -
sa ny Ro ga li wraz z ze spo łem in stru men tal nym i Sto -
wa rzy sze niem Twór ców Sztu ki „PAS SIO NIS”, od -
bę dzie się 29 wrze śnia w Miej skim Do mu Kul tu ry
„Ka zi mierz”. Ten je dy ny w swo im ro dza ju, nie po -
wta rzal ny re ci tal, zo stał przy go to wa ny z my ślą
o uczcze niu pa mię ci tej nie sa mo wi tej pi sar ki. Ca łość
wzbo ga co na zo sta nie o ta niec oraz ak tor skie wy ko -
na nie wy bra nych wier szy au tor ki. Sen ty men tal -

na mu zycz na po dróż w Miej skim Do mu Kul tu ry
„Ka zi mierz” przy ul. Głów nej 19 w So snow cu roz -
pocz nie się o godz. 19.00.

Pod czas kon cer tu prze pro wa dzo na bę dzie do -
bro wol na zbiór ka pu blicz na na le cze nie i re ha bi li -
ta cję 12-let niej nie wi do mej Ka ro lin ki. Wstęp jest
wol ny. 

Wie czór zo sta nie zor ga ni zo wa ny w ra mach Pro -
gra mu wspie ra nia ini cja tyw kul tu ral nych. „Ku rier
Miej ski” ob jął pa tro nat nad tym wy da rze niem. SK

Sentymentalna podróż muzyczna w „Kazimierzu” 

Ze bra ne pie nią dze zo sta ną
prze zna czo ne na za kup 
NF -wal ke ra dla Ma ciu sia. 
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To było lato na medal!
Bitwa na balony z wodą i otwarcie Stawików

Eskalator 2017 w Parku Sieleckim

XI Festiwal Reggae w Kazimierzu

Wakacyjne grillowanie 2017 na Górce Środulskiej

Wakacje upłynęły pod znakiem zabawy, koncertów,
balonowej bitwy, muzycznej  potęgi Eskalatora, rytmów
reggae  i wspólnego grillowania na Górce Środulskiej. 
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ZDROWIE

LEK. MED. AGNIESZKA WOLNY,
STARSZY ASYSTENT ODDZIAŁU
OTOLARYNGOLOGII
SOSNOWIECKIEGO SZPITALA
MIEJSKIEGO SP. Z O.O.
PODKREŚLA, ŻE DECYZJA
O TONSILLEKTOMII POWINNA BYĆ
PODJĘTA ROZWAŻNIE
I ODPOWIEDZIALNIE 

Tonsillektomia –usunięcie migdałków
podniebiennych jest jednym z naj czę -
ściej wy ko ny wa nych za bie gów ope ra -
cyj nych na świe cie. Zdro we mig dał ki
pod nie bien ne oraz mig da łek gar dło wy
two rzą ba rie rę im mu no lo gicz ną dla an -
ty ge nów wni ka ją cych do or ga ni zmu
z po wie trzem i po kar mem.

De cy zja o ton sil lek to mii mu si być pod ję ta roz waż nie i in dy wi du al nie.
Wska za nia dousu nię cia mig dał ków pod nie bien nych zpo wo du ostre go sta nu za pal -
ne go to - na wro ty 3 lub wię cej an gin w cią gu 12 mie się cy, 5 lub wię cej an gin w cią -
gu24 mie się cy,7 lub wię cej wcią gu36 mie się cy. Ty po wa an gi nacha rak te ry zu je się
sil nym bó lem gar dła, zwyż ką tem pe ra tu ry cia ła po nad38 st.C, bo le snym po więk sze -
niem wę złów chłon nych szyi, na lo ta mi na po wierzch ni mig dał ków, ogól nym roz bi -
ciem i osła bie niem ca łe go or ga ni zmu. An gi nę naj czę ściej wy wo łu ją bak te rie – pa -
cior kow ce be ta -he mo li zu ją ce.
Wska za niem dousu nię cia mig dał ków pod nie bien nych są rów nież po wta rza ją ce się
rop nie i na cie ki oko ło mig dał ko we – wy ma ga ją ce na cię cia i dre na żu tre ści rop nej. 
Wska za nia doton sil lek to mii wprzy pad ku prze wle kłe go sta nu za pal ne go mig dał ków
pod nie bien nych po win ny być usta lo ne podłuż szej ob ser wa cji cho re go. Na le ży zwró -
cić uwa gę naprze wle kłe bó le gar dła, za le ga nia de try tu wkryp tach mig dał ków, utrzy -
mu ją ce się prze krwie nie przed nich łu ków pod nie bien nych, po więk szo ne wę zły
chłon ne szyj ne oraz obec ność  pa cior kow ców be ta -he mo il zu ją cych  w wy ma zach
z gar dła. 
Ist nie ją rów nież wska za nia do ton sil lek to mii z po wo du za le ceń spe cja li stów in nych
dzie dzin – kar dio lo ga, reu ma to lo ga, der ma to lo ga czy oku li sty.
Istot nym wska za niem do usu nię cia mig dał ków pod nie bien nych jest prze rost mig -
dał ków po wo du ją cych ob tu ra cję dro gi od de cho wej i po kar mo wej. Jest to szcze gól -
nie istot ne u dzie ci, gdyż mo że pro wa dzić do za bu rzeń mo wy, roz wo ju ja my ust nej,
uzę bie nia  i twa rzo czasz ki. Udo ro słych prze rost mig dał ków pod nie bien nych pro wa -
dzi do za bu rzeń od dy cha nia, włącz nie z bez de chem sen nym. 
Wska za niem bez względ nym dousu nię cia mig dał ków pod nie bien nych jest po dej rze -
nie zmian no wo two ro wych. Zmia ny jed no stron ne ta kie jak – roz rost mig dał ka, owrzo -
dze nie, ból pro mie niu ją cy doucha, są pil nym wska za niem doton sil lek to mii idia gno -
sty ki hi sto pa to lo gicz nej tkan ki mig dał ko wej po bra nej pod czas ope ra cji.
Za bieg usu nię cia mig dał ków pod nie bien nych jest prze pro wa dza ny w znie czu le niu
miej sco wym lub ogól nym. La ryn go log jest od po wie dzial ny zakwa li fi ka cję iprzy go to -
wa nie cho re go do za bie gu. Przed ope ra cją na le ży wy ko nać ba da nia la bo ra to ryj ne
krwi – mor fo lo gię, elek tro li ty, glu ko zę, kre aty ni nę, układ krzep nię cia. Pa cjen ci ob cią -
że ni cho ro ba mi ogól ny mi po win ni być przy go to wa ni do za bie gu pod nad zo rem od -
po wied nich spe cja li stów. 
Pa cjent za wsze mu si być po in for mo wa ny o prze bie gu za bie gu oraz moż li wo ści wy -
stą pie nia po wi kłań. Naj częst szym po wi kła niem po ton si lek to mii jest krwa wie nie.
Krwa wie nie wcze sne mo że wy stą pić w dniu ope ra cji, krwa wie nie tzw. póź ne mo że
wy stą pić w 5-10 do bie po ope ra cji, kie dy pa cjent jest już wy pi sa ny do do mu.
In ne po wi kła nia to bó le gar dła pod czas po ły ka nia, nad ka że nie nisz po ope ra cyj nych
czy su chość w ja mie ust nej. Go je nie in dy wi du al ne prze bie ga od 7 do 21 dni. W tym
cza sie pa cjent jest pod opie ką ośrod ka ope ru ją ce go. 
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Czy i kiedy należy 
usunąć migdałki?

Spe cjal ny au to bus do prze wo zu se nio rów już jeź dzi
w So snow cu. Zo stał uru cho mio ny na po cząt ku
sierp nia, a dzię ki tej ini cja ty wie mia sta, so sno wi cza -
nie mo gą szyb ko do stać się do pla có wek zdro wia czy
do urzę dów, by za ła twić swo je spra wy. 

Zgło sze nia są przyj mo wa ne pod spe cjal nym nu -
me rem: 32 263 50 16 (wew. 214). 

Moż na dzwo nić mię dzy go dzi ną 7.30 a 11.00
i za mó wić bu sik na ko lej ny dzień, a na wet na ten sam
dzień, pod wa run kiem, że są jesz cze wol ne miej sca.
Z prze wo zu mo gą ko rzy stać oso by po wy żej 60. ro ku
ży cia, jak rów nież oso by nie peł no spraw ne. Pa sa że -
ro wie z orze czo ną nie peł no spraw no ścią mo gą po -
dró żo wać z opie ku nem lub prze wod ni kiem. W tym
przy pad ku do dat ko wa opla ta nie jest po bie ra na. 

Urzęd ni cy za chę ca ją jed no cze śnie do wy ro bie -
nia tzw. kar ty se nio ra. Z kar tą do jazd do pa sa że ra,
prze wóz we wska za ne miej sce z cza sem ocze ki wa -
nia 30 mi nut, kosz tu je 5 zło tych. Po wrót to rów nież
koszt 5 zło tych. Ta ką sa mą kwo tę za pła ci se nior
za każ de ko lej ne 30 mi nut ocze ki wa nia. Je że li bę dzie

chciał się udać do le ka rza po za gra ni ca mi So snow -
ca, to bę dzie to tak że moż li we, ale do każ de go prze -
je cha ne go ki lo me tra bę dzie mu siał do pła cić zło tów -
kę. Bez kar ty se nio ra, prze jazd, po wrót i ko lej ne 30
mi nut to koszt po 7 zło tych.

Sa mi se nio rzy po zy tyw nie oce nia ją ten po -
mysł. – Uwa żam, że to du ża po moc dla osób star -
szych, zwłasz cza dla tych, któ rym cięż ko po ru szać
się środ ka mi ko mu ni ka cji pu blicz nej. Bę dzie to du że
uła twie nie, nie mal jak pry wat ny au to bus, któ ry
w kom for to wych wa run kach do wie zie szyb ko se nio -
ra w miej sce do ce lo we – uwa ża Jan Zwie rzyń ski
z So snow ca. 

Li nię ob słu gu je PKM So sno wiec, a po jazd jest
przy sto so wa ny do prze wo zu osób nie peł no spraw -
nych.

– Zo ba czy my, jak ten mo del bę dzie się spraw -
dzał. Na ra zie to tyl ko pi lo taż. Do koń ca ro ku bę dzie -
my mo ni to ro wać za in te re so wa nie i po dej mie my de -
cy zję, czy tę dzia łal ność kon ty nu ować – pod su mo -
wał Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. SK

Bus dla seniorów już jeździ 

Przez ca ły ty dzień so sno wiec cy se nio rzy bę dą
świę to wać Dni Se nio ra. W pro gra mie za pla no -
wa no moc wy da rzeń i atrak cji, za rów no kul tu -
ral nych, jak i spor to wych. Obec nie peł ną pa rą
to czą się ostat nie pra ce nad ob cho da mi te go -
rocz ne go świę ta se nio rów, któ re od bę dzie się
od 11 do 17 wrze śnia. – Chcie li by śmy po przez
cie ka wy i róż no rod ny pro gram za chę cić
do udzia łu w na szym świę cie jak naj więk szą
licz bę miesz kań ców w wie ku 60+ wraz ze swo -
imi bli ski mi. Roz pocz nie my bar dzo uro czy ście
przy współ udzia le mar szał ka wo je wódz twa ślą -
skie go – pa na Woj cie cha Sa łu gi, a tak że władz
So snow ca – od kon fe ren cji w Wyż szej Szko le
Hu ma ni tas, w trak cie któ rej za pre zen to wa ne zo -
sta ną wy kła dy do ty czą ce kwe stii praw nych,
zdro wot nych oraz bez pie czeń stwa se nio rów.
W ko lej nych dniach se nio rzy świę to wać bę dą
w róż nych dziel ni cach na sze go pięk ne go mia -
sta. W za leż no ści od re ali za cji okre ślo ne go
punk tu pro gra mu: kul tu ra, zdro wie, sport, roz -

ryw ka, bę dzie my go ścić w Pa ła cu Scho ena,
Zam ku Sie lec kim, ki nie „Mu za” oraz Par ku
Sie lec kim, któ ry sta nie się głów ną are ną atrak cji
w so bo tę i nie dzie lę – za po wia da Je rzy Du dek,
rzecz nik Ra dy Se nio rów w So snow cu. 

W so bo tę wszy scy so sno wiec cy se nio rzy
spo ty ka ją się już o godz. 10.00 pod Urzę dem
Miej skim w So snow cu, skąd na stęp nie wy ru -
szą w barw nym ma sko wym ko ro wo dzie, pro -
wa dzo nym przez or kie strę dę tą do Par ku Sie -
lec kie go. – O wszyst kich szcze gó łach wrze -
śnio we go świę ta se nio rów w So snow cu in for -
mu ją przy go to wy wa ne na tę oko licz ność pla -
ka ty oraz miej sco we me dia jak: „Ku rier Miej -
ski”, Ra dio Eska, „Two je Za głę bie” i „Dzien -
nik Za chod ni”. Za chę ca my do uważ ne go śle -
dze nia in for ma cji o tym wy da rze niu. W pro -
gra mie świę ta se nio rów znaj dzie się czas
na roz ryw kę i ry wa li za cję spor to wą, tur niej
gry w sza chy i w bul le, raj dy pie sze i ro we ro -
we – do da je. 

Człon ko wie So sno wiec kiej Ra dy Se nio rów
za an ga żo wa li się tak że w przy go to wa nie i re ali -
za cję Gmin ne go Pro gra mu Po li ty ki Se nio ral nej
dla mia sta So snow ca. – Wy ko rzy stu jąc zdo by te
do świad cze nie w pra cy na rzecz se nio rów oraz
wie dzę o pro ble mach zdro wot nych i by to wych
se nio rów ży ją cych wna szym mie ście, an ga żu je -
my się wor ga ni za cję no wo cze snych form po mo -
cy spo łecz nej za war tych w przy go to wy wa nym
pro gra mie – pod kre śla Je rzy Du dek. 

So sno wiec cy se nio rzy bra li udział tak że wza -
wo dach spor to wych wWoj ko wi cach, zor ga ni zo -
wa nych przez Sto wa rzy sze nie Ak tyw ny Woj ko -
wic ki Se nior. Z me da la mi  z tej im pre zy wró ci li
dwaj człon ko wie So sno wiec kiej Ra dy Se nio -
rów – Je rzy Kar piń ski oraz Ire ne usz Świer kot. 

Po nad to ak tu al nie wy bra ni przez za rząd Ra dy
Se nio rów człon ko wie opra co wu ją pro po zy cje
do Re gu la mi nu Ra dy Se nio rów So snow ca, któ -
ry do pre cy zo wu je po szcze gól ne za pi sy za war te
w Sta tu cie So sno wiec kiej Ra dy Se nio rów. SK

Święto seniorów zbliża się wielkimi krokami

Sosnowieckie Dni Seniora czas zacząć!

Z po cząt kiem wrze śnia ru szył na bór do no we -
go pro jek tu pt. „Je ste śmy do usług”, któ ry bę -
dzie re ali zo wa ny w la tach 2017 – 2019 na te re -
nie na sze go mia sta. Ma po móc oso bom po wy -
żej 65. ro ku ży cia.

Od 1 wrze śnia te go ro ku do 31 sierp -
nia 2019 r. MOPS w So snow cu pla nu je re ali za -
cję pro jek tu „Je ste śmy do usług”, któ ry bę dzie
fi nan so wa ny ze środ ków ze wnętrz nych. – W su -
mie po moc skie ro wa na bę dzie do 40 osób.
W okre sie od paź dzier ni ka 2017 do wrze -
śnia 2018 r. z wy so kiej ja ko ści usług opie kuń -
czych sko rzy sta 20 miesz kań ców mia sta, a ko -
lej na gru pa w okre sie od paź dzier ni ka 2018
do wrze śnia 2019 ro ku. Po mo cą ob ję te zo sta ną
przede wszyst kim oso by, któ re znaj du ją się
w trud nej sy tu acji so cjal no -by to wej – pod kre śla
Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy den ta So snow ca.

For my wspar cia prze wi dzia ne w pro jek cie
to usłu gi opie kuń cze wraz z opie ką zdal ną oraz
wspar cie dla opie ku nów fak tycz nych. W pierw -
szej ko lej no ści wspar cie kie ro wa ne bę dzie
do osób z nie peł no spraw no ścią oraz osób nie -
sa mo dziel nych, któ rych do chód nie prze kra -
cza 150 pro cent wła ści we go kry te rium do cho -
do we go (na oso bę sa mot nie go spo da ru ją -
cą – 951 zł lub oso bę w tej ro dzi nie – 771 zł).

– Usłu gi opie kuń cze świad czo ne bę dą oso -
bom nie sa mo dziel nym w miej scach ich za -
miesz ka nia, co umoż li wi im dal sze funk cjo no -
wa nie w śro do wi sku do mo wym oraz są siedz -
kim. Usłu gi bę dą obej mo wa ły śred nio 10 go -
dzin ty go dnio wo na uczest ni ka – mó wi za stęp ca
pre zy den ta An na Je dy nak.

Usłu gi re ali zo wa ne bę dą z za sto so wa niem
no wo cze snych tech no lo gii in for ma tycz nych,
umoż li wia ją cych nad zór nad pra cą opie ku nów.
Urzą dze nie do te le opie ki, któ re otrzy ma uczest -
nik pro jek tu, po zwa la na za pro gra mo wa nie
usta lo nej licz by nu me rów te le fo nów do wska -
za nych osób (np. do opie ku na/opie kun ki, opie -
ku na fak tycz ne go, są sia da), któ re zo sta ną au to -
ma tycz nie za wia do mio ne w przy pad ku wci -
śnię cia przy ci sku alar mo we go.

– Te le fo ny te moż na za pi sać w okre ślo nej ko -
lej no ści. Dona stęp ne go nu me ru za dzwo ni do pie -
ro wte dy, gdy nie zo sta nie ode bra ne po łą cze nie
wy ko na ne na nu mer wcze śniej szy. Pla no wa ny
jest wy bór urzą dze nia dzia ła ją ce go nakar tę SIM,
co umoż li wi je go dzia ła nie, nie za leż nie odpo sia -
da nia te le fo nu ko mór ko we go czy sta cjo nar ne go
przez oso bę nie sa mo dziel ną. Urzą dze nie te le -
opie ki wy po sa żo ne bę dzie wwo do od por ny ze ga -
rek alar mo wy. Wci śnię cie przy ci sku na ze gar ku
spo wo du je rów nież au to ma tycz ne po łą cze nie
znu me ra mi alar mo wy mi. Urzą dze nie moż na tak
usta wić, że okre ślo ny, wpi sa ny wcze śniej nu mer
te le fo nu, mo że wy ko nać po łą cze nie do urzą dze -
nia te le opie ki i zo sta nie ono au to ma tycz nie ode -
bra ne, bez ko niecz no ści ja kiej kol wiek czyn no ści
ze stro ny użyt kow ni ka. Ma to ol brzy mie zna cze -
nie w przy pad ku osób cho rych lub cier pią cych
na de men cję. Moż na usły szeć, czy oso ba nie sa -
mo dziel na jest bez piecz na, w ja kim śro do wi sku
się znaj du je – wy ja śnia pre zy dent Je dy nak.

Uczest ni cy pro jek tu do dat ko wo ob ję ci zo -
sta ną spe cja li stycz ny mi usłu ga mi po rad nic twa
świad czo ne go w ra mach dy żu ru te le fo nicz ne -

go spe cja li stów, któ ry bę dzie pro wa dzo ny we -
dług usta lo ne go har mo no gra mu (m. in.: psy -
cho log, in ter ni sta lub ge ria tra, psy chia tra, ga -
stro log) oraz zo sta ną ob ję ci wspar ciem pra cow -
ni ka so cjal ne go (śred nio 2 go dzi ny na każ de go
uczest ni ka ty go dnio wo).

Pla no wa ne jest tak że wspar cie łącz nie 20
opie ku nów fak tycz nych osób nie sa mo dziel nych
z te re nu mia sta So snow ca. – Mo wa tu taj o oso -
bach peł no let nich opie ku ją cych się oso ba mi
nie sa mo dziel ny mi, nie bę dą cy mi opie ku na mi
za wo do wy mi i nie po bie ra ją cy mi wy na gro dze -
nia z ty tu łu opie ki nad oso bą nie sa mo dziel ną.
Naj czę ściej są to człon ko wie ro dzi ny. W ce lu
umoż li wie nia opie ku nom fak tycz nym funk cjo -
no wa nia spo łecz ne go, bez po śred nie wspar cie
dla nich bę dzie sprzę żo ne z za pew nie niem w ra -
mach pro jek tu usług opie kuń czych dla osób
nie sa mo dziel nych, któ ry mi na co dzień się opie -
ku ją – do da je pre zy dent Je dy nak.

Po nad to opie ku no wie fak tycz ni bę dą w ra -
mach pro jek tu ak ty wi zo wa ni spo łecz nie. Prze -
wi dzia no w tym ce lu po rad nic two psy cho lo -
gicz ne, szko le nie do ty czą ce spra wo wa nia opie -
ki nad oso ba mi nie sa mo dziel ny mi, w tym do ty -
czą ce ro li i ety ki opie ku na, or ga ni za cji opie ki
zdro wot nej, pro ble mów i scho rzeń ge ria trycz -
nych, pie lę gna cji, ży wie nia osób star szych,
szko le nie na te mat za rzą dza nia bu dże tem do -
mo wym, szko le nie z za kre su pierw szej po mo -
cy przed me dycz nej i spo tka nia gru py sa mo po -
mo co wej opie ku nów fak tycz nych dla wy mia ny
ich do świad czeń zwią za nych ze spra wo wa niem
opie ki nad oso ba mi nie sa mo dziel ny mi. KP

Rusza projekt „Jesteśmy do usług” 
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W październiku kulminacja
obchodów 500-lecia Reformacji. Ale
co w ogóle świętujecie? Proszę
przybliżyć czytelnikom termin
„Reformacja”.
Świę tu je my Re for ma cję – czy li zja -
wi sko od no wy Ko ścio ła chrze ści -
jań skie go, a co za tym idzie, tak że
od no wy spo łe czeństw chrze ści jań -
skich i mó wiąc tro chę z pa to sem,
ale praw dzi wie – od no wy Eu ro py
iświa ta. Da ta roz po czę cia tej od no -
wy – zo sta ła przy ję ta, nie co umow -
nie, ja ko 31 paź dzier ni ka 1517 r.,
ale co waż niej sze – wie my, że Ko -
ściół, spo łe czeń stwo i świat ca ły
czas się zmie nia ją, czy li re for mu je.
A za tem Re for ma cja cią gle trwa.

Re for ma cja ko ja rzy się z re for ma mi.
Jed ną z nich by ło od rzu ce nie wła dzy
pa pie ża.
Od rzu ce nie wła dzy pa pie ża to tyl -
ko jed na z mniej waż nych re -
form.I tak na praw dę cho dzi ło ood -
rzu ce nie wła dzy pa pie ża nad Ko -
ścio łem ja ko ca ło ścią oraz wład ca -
mi – ksią żę ta mi, kró la mi, ce sa rza -
mi. Pa pie że rzym scy uwa ża li, że
ma ją ta ką wła dzę ja ko da ną od Bo -

ga. Re for ma cja wska za ła, że wła -
dza pa pie ży jest wła dzą po cho dzą -
cą od lu dzi, a pa pież mo że być
zwierzch ni kiem ca łe go Ko ścio ła,
ale być nim nie mu si. Nie jest waż -
ne, kto rzą dzi w Ko ście le, by le rzą -
dzo no tam mą drze. Re for ma cja

na no wo wpro wa dzi ła kon cep cję
roz dzia łu pań stwa odko ścio ła – du -
chow ni, wtym bi sku pi, nie in ge ru ją
we wła dze pań stwo we, a wła dze
pań stwo we nie in ge ru ją w na ucza -
nie ipo czy na nia władz ko ściel nych
czy w su mie nia chrze ści jan.

No wła śnie – Re for ma cja do pro wa -
dzi ła do roz bi cia jed no ści Ko ścio ła
i do wo jen re li gij nych. Czy jest za tem
co świę to wać?
To nad in ter pre ta cje. Ko ściół ni gdy
nie był jed no ścią w sen sie in sty tu -
cjo nal nym. By ły bo wiem róż ne
ośrod ki (pra wo sła wie, Bli ski
Wschód, In die), któ re roz wi ja ły się
bez wła dzy pa pie ży. Nie jest waż -
na jed ność w sen sie in sty tu cjo nal -
nym, ale w sen sie du cho wym. I tę
jed ność ewan ge li cy bu do wa li, bo
przy po mnie li Eu ro pie, o co
w chrze ści jań stwie cho dzi. A woj -
ny re li gij ne? To wi na po li ty ków
i po li ty ki pro wa dzo nej przez moż -
nych, któ rzy nie mo gli się po go dzić
z ist nie niem in nych form chrze ści -
jań stwa, wia ry, po boż no ści i je
zwal cza li. Ewan ge li cy wsku tek te -
go też się ga li za broń. Mó wiąc
o tym, że Re for ma cja spo wo do wa -
ła woj ny re li gij ne, trze ba by też gło -
sić, że Pol ska w 1939 r. wy wo ła ła
woj nę świa to wą, bo prze cież mo -
gła nie wal czyć z III Rze szą. 

Przykłady zmian, które Reformacja
przyniosła w Kościele są
znane – obowiązkowe studia dla
księży, nabożeństwa w językach
narodowych, itd. Mówił Pan jednak
także o roli Reformacji w zmienianiu
Europy. 
Re for ma cja opar ta jest napię ciu za -
sa dach – za czy na ją cych się odsłów
„tyl ko”: tyl ko Chry stus, tyl ko wia ra,
tyl ko ła ska, tyl ko Pi smo, tyl ko Sło -
wo. Zwłasz cza z za sad tyl ko Pi smo
i tyl ko Sło wo wy ni ka, że chrze ści ja -
nie ca łą swo ją wia rę, wie dzę o Bo -
gu ma ją czer pać ze Sło wa Bo że go,
czy li Bi blii. Aje że li ktoś gło si na ukę
nie zgod ną z Bi blią, to ta na uka mu -
si być od rzu co na, choć by by ła sta rą
tra dy cyj ną na uką lub wy da wa ła się
słusz na. Za tem chrze ści ja nin bez -
względ nie mu si znać Bi blię. Aże by
znać Bi blię, trze ba… na uczyć się
czy tać. W śre dnio wie czu, je śli nie
by ło się pro fe so rem, praw ni kiem,
pra cow ni kiem kan ce la rii czy prze -
orem, umie jęt ność czy ta nia nie
przy da wa ła się w ży ciu co dzien -
nym. Dla te go znacz na więk szość
lu dzi, zwłasz cza chłop stwa, nie

umia ła czy tać i pi sać. Co tam chło -
pi – na wet wład cy (choć by ce sarz
Ka rol Wiel ki) nie po tra fi li! Ksią żek
i tak nie by ło, a je śli by ły, to tak dro -
gie, że moż na by ło za nie ku pić
dwie wsie i do te go by ły to książ ki
pi sa ne po ła ci nie, któ rą nie wie lu ro -
zu mia ło. Re for ma cja to zmie ni -
ła – wpro wa dzo no tłu ma cze nia Bi -
blii na ję zy ki na ro do we i uczo no
wszyst kie dzie ci (w tym tak że
dziew czyn ki!) w szko łach (utrzy -
my wa nych od tąd przez sa mo rzą dy
ipań stwo zpo dat ków) – czy tać ipi -
sać. Szko ły te czę sto by ły przy mu -
so we – cho dzi ły tam wszyst kie dzie -
ci, nie za leż nie od te go, czy chcia ły,
czy nie. Naj pierw był to przy mus
na po zio mie mia sta, po tem
wXVIIIwie ku wpro wa dzo no przy -
mus na po zio mie pań stwa (np. Da -
nia, Pru sy). Zczym nam się to ko ja -
rzy? Chy ba wszy scy czy tel ni cy
„Ku rie ra Miej skie go” w dzie ciń -
stwie ko rzy sta li z wy pra co wa nych
wRe for ma cji roz wią zań, np. wy peł -
nia jąc obo wią zek szkol ny. Lu ter i in -
ni re for ma to rzy uwa ża li, że nie
moż na być do brym chrze ści ja ni -
nem, je śli się nie umie czy tać i nie
zna się Bi blii. Zna jo mość Bi blii się
po pra wi ła, ale „efekt ubocz ny” był
rów nie waż ny – sko ro tak wie le
osób umia ło czy tać, moż na by ło
wy pusz czać na ry nek książ ki – był
po pyt, by ła też i po daż. Po ja wi ły się
książ ki nie tyl ko teo lo gicz ne. Po -
wsta ły dru kar nie i księ gar nie. Bio -
rąc do rę ki ja ką kol wiek książ kę,
miej my świa do mość, że ona też po -
wsta ła dzię ki Re for ma cji.

Czy wszyst kie re for ma cyj ne zmia ny
przy ję ły się szyb ko?
Ra czej tak, choć po dro dze by ło
wie le pro ble mów, na przy kład
wkwe stii pi śmien nic twa. PrzedRe -
for ma cją tak na praw dę nie ist nia ły
pi sa ne ję zy ki na ro do we, ję zy ki li te -
rac kie. Lu dzie mó wi li po nie miec -
ku, cze sku, szwedz ku, ale nie wie -
dzie li, jak to za pi sać, ja kich li ter
użyć, sko ro ła ci na ma in ne dźwię ki
niż nie miec ki, cze ski czy szwedz ki.
To wła śnie re for ma to rzy by li oj ca -
mi ję zy ków li te rac kich pi sa -
nych – cze ski jest za słu gą mi strza

Ja na Hu sa, nie miec ki po wstał
na ba zie tłu ma cze nia No we go Te -
sta men tu przez Mar ci naLu tra, Mi -
ka el Agri co la stwo rzył fiń ski, aPri -
mož Tru bar – sło weń ski. Jed ne
z pierw szych utwo rów po pol sku,
a za ra zem pro mo wa nie pi sa nia
w tym ję zy ku (słyn ne: „Po la cy nie
gę si, i swój ję zyk ma ją”) są za słu gą
Mi ko ła ja Re ja, któ ry był… teo lo -
giem ewan ge lic kim. In nym pro ble -
mem był po ziom na ucza nia – po -
cząt ko wo był on nie spój ny i nie za -
do wa la ją cy – dla te go wpro wa dzo -
no ewan ge lic kie „wy na laz ki” – ele -
men ta rze, ka te chi zmy czy wi zy ta -
cje na uczy cie li, któ re da ły po czą tek
nad zo ro wi ku ra to riów nad szko ła -
mi. Za pew ne na wet nie wie dząc,
skąd one po cho dzą, uży wa my tych
zdo by czyXVIw. To ewan ge lik Jan
Amos Ko menský kil ka dzie siąt lat
póź niej stwo rzył, ja ko osob ną ga łąź
na uki – pe da go gi kę, któ ra przy da je
się tak że dzi siaj.

Jak będzie przebiegać
świętowanie 500-lecia Reformacji
w Sosnowcu?
Wro ku2017 za pla no wa li śmy wie -
le atrak cji, wy da rzeń, któ rych ce -
lem jest przy bli że nie Za głę bia kom
wie dzy o Re for ma cji i o jej zna cze -
niu, a tak że wie dzy o na szej ewan -
ge lic kiej spo łecz no ści, któ ra nie ja -
ko jest spad ko bier cą idei Re for ma -
cji. By ły to spo tka nia, dni otwar te,
kon cer ty, wy ciecz ki. Wie le wy da -
rzeń mia ło już miej sce, ale wie le
jesz cze przed na mi – np. ko lej ne
od sło ny kon cer tów z cy klu Mu zy -
ka u Die tla, w tym ta naj waż niej -
sza, 17 paź dzier ni ka w Sa li Wi do -
wi sko wo -Kon cer to wej „Mu za”,
gdzie wy stą pi wiel ka gwiaz -
da – Be ata Bed narz. Zko lei21 paź -
dzier ni ka we współ pracy z MDK
„Ka zi mierz” orga ni zu je my wy -
ciecz kę po Po go ni ewan ge lic ki mi
śla da mi. Wię cej moż nado wie dzieć
się tak że z na szej stro ny in ter ne to -
wej: www.so sno wiec.lu te ra nie.pl.
Za pra sza my do świę to wa nia – ta ki
rok zda rza się raz na 500-lat! 

Czyli świętujemy dwuwymiarowo –
na polu duchowym
i społeczno-kulturalnym.
Oczy wi ście. I na oby dwu po lach
po win ni śmy świę to wać wszy scy ra -
zem. Rok te mu (31 paź dzier ni -
ka 2016 r.) w szwedz kim Lund
wmię dzy na ro do wej in au gu ra cji Ju -
bi le uszu 500-le cia Re for ma cji
uczest ni czył wraz z lu te ra na mi tak -
że bi skup Rzy mu, pa pież Fran ci -
szek. Li czy my, że wje go śla dy pój -
dzie wie lu in nych ka to li ków, wtym
tak że tych z Za głę bia. Ale oka zja
do świę to wa nia jest tak że dla nie -
-chrze ści jan i dla nie wie rzą -
cych – za każ dym ra zem, gdy
otwie ra my książ kę za pi sa ną popol -
sku, po sy ła my dzie ci doszko ły czy
uświa da mia my so bie, że umie my
czy tać – ma my praw dzi wy po wód,
że by świę to wać. 

Dzię ku ję za roz mo wę. 

Roz ma wiał: Krzysz tof Po lacz kie wicz

500-lecie Reformacji
Kościół, społeczeństwo i świat cały czas się zmieniają. A zatem Reformacja ciągle trwa.

Rozmowa z sosnowiczaninem PAWŁEM NALEPĄ, koordynatorem ds. promocji Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sosnowcu, członkiem Synodu Diecezji
Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

„Marcin Luter głoszący kazanie” – obraz Łukasza Cranacha Starszego z ołtarza kościoła miejskiego w Wittenberdze.
Reformacja spowodowała, że jednym z dwóch najważniejszych momentów nabożeństwa stało się kazanie. Dobry
duchowny musi być zatem dobrym kaznodzieją. Nauka reformacyjna stawia naukę o krzyżu w centralnym miejscu swej
teologii, co zaakcentowano w wymowie tego obrazu.

arc
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Jeszcze dobrze nie zaczęli, a już trener im się zmienił
Błyskawiczna roszada w piłkarskim Zagłębiu

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Tyl ko w czte rech li go wych me -
czach se zo nu 2017/2018 pił kar -
skie Za głę bie po pro wa dził Da -
riusz Ba na sik. Jed no zwy cię stwo
i trzy po raż ki, w tym do tkli -
wa 1: 4 z Mie dzią Le gni ca spra -
wi ły, że za rząd klu bu pod jął de -
cy zję o roz sta niu z do tych cza so -
wym szko le niow cem. W miej sce
zwol nio ne go tre ne ra po ja wił się
Da riusz Du dek, któ ry do tej po ry
sa mo dziel nie nie pro wa dził żad -
ne go ze spo łu. Czyż by ka zus Jac -
ka Ma gie ry, któ ry przed ro kiem
po dob nie jak te raz Du dek de biu -
to wał ja ko sa mo dziel ny tre ner,
do cze kał się na Lu do wym po -
wtór ki? Za obec nym szko le niow -
cem Le gii w So snow cu na dal
wzdy cha ją, ma jąc w pa mię ci do -
sko na ły po czą tek ubie gło rocz -
nych zma gań na za ple czu eks tra -
kla sy…

Tre ner Ba na sik pra co wał w So -
snow cu od stycz nia bie żą ce go ro -
ku. Wio sną nie uda ło mu się wy -
wal czyć awan su do eks tra kla sy,
la tem nie zdą żył się do brze roz -
krę cić, a już przy szło mu się że -
gnać. Po zo sta wił po so bie do bre
wra że nie, ale ra czej ja ko mi ły,
sym pa tycz ny i do brze wy cho wa -
ny czło wiek. Co do pra cy szko le -
nio wej moż na mieć spo ro uwag,
ale sko ro nie ma go już na Lu do -
wym, to le piej spu ścić w tej sy tu -
acji za sło nę mil cze nia. Na pew no
tre ner nie miał ła two, bo la tem
prak tycz nie ca ły skład zo stał wy -
mie nio ny (patrz ram ka obok),
a wia do mo, że ta kie puz zle ukła -
da się trudno i po trze ba tro chę
cza su. W So snow cu za de cy do wa -
no jed nak, że le piej pod jąć ry zy -

ko już te raz, niż po tem pluć so bie
w bro dę, że zwle ka ło się z de cy -
zją. Tre ner Ba na sik jak na czło -
wie ka z kla są roz stał się z klu bem
w zgo dzie i swo je mu na stęp cy ży -
czył po wo dze nia w dal szej czę ści
se zo nu. – Po me czu z Mie dzią
my śla łem, że do sta nę swe go ro -
dza ju ul ti ma tum. Po dob na sy tu -
acja mia ła bo wiem miej sce w po -
przed nim se zo nie w Po go ni Sie -
dl ce, skąd tra fi łem do So snow ca.
Tam po czą tek tak że był ta ki so -
bie, ale po tem ze spół od pa lił. Są -
dzi łem, że tu taj bę dzie po dob nie,
że ze spół, któ ry ma po ten cjał, któ -
ry la tem wspól nie z dzia ła cza mi
stwo rzy li śmy, za sko czy. Sta ło się
jed nak ina czej, pre zes po dzię ko -
wał mi za pra cę. Roz sta li śmy się
w zgo dzie. Trzy mam kciu ki
za Za głę bie, za klub, któ ry ma ol -
brzy mi po ten cjał i wie rzę, że ze -

spół od bi je się i bę dzie się li czył
w grze o naj wyż sze ce le – po wie -
dział by ły już tre ner Za głę bia.

Je go na stęp ca, do tej po ry bar -
dziej roz po zna wal ny z gry na eks -
tra kla so wych bo iskach niż pra cy
szko le nio wej, gdyż je go do tych -
cza so wy do ro bek to asy sten tu ra
w kli ku klu bach – ostat nio w Ter -
ma li ce -Bruk Nie cie cza, roz po -
czął nie źle, bo od wy gra nej i re -
mi su. Jak bę dzie da lej, zo ba czy -
my, ale już te raz jed ne go mo że my
być pew ni: pa sji i za an ga żo wa nia
Dud ko wi od mó wić nie moż -
na. – Otrzy ma łem pro po zy cję
z Za głę bia i je stem prze ko na ny, że
tra fi łem do do bre go klu bu, w do -
bre rę ce. Ja ko so sno wi cza nin, bo
mo że nie wszy scy wie dzą, ale
od dwóch lat miesz kam w So -
snow cu, peł ną gę bą zro bię
wszyst ko, że by ze spół Za głę bia

wró cił na wła ści we to ry, że by
koń czył ten se zon le piej niż po -
przed ni. Wie my, że w ostat nim
cza sie Za głę bia cy do brze za czy -
na li, ale pro ble mem by ła koń ców -
ka roz gry wek. Cy tu jąc kla sy ka:
„Nie waż ne jak za czy nasz, waż ne
jak koń czysz”. Mam na dzie ję, że
na sza rocz na pra ca za koń czy się
awan sem. Je stem am bit ny, więc
li czę na to, że bę dę pra co wał z Za -
głę biem w Lot to Eks tra kla -
sie. Przy sze dłem tu taj zro bić kon -
kret ną ro bo tę. Mam na dzie ję, że
wszy scy ki bi ce, któ rzy bę dą przy -
cho dzić na sta dion, bę dą nas
wspie rać i bę dą za do wo le ni z na -
szej po sta wy. Gra mu si nas cie -
szyć, pił ka noż na to roz ryw ka dla
fa nów, a wiem, że w ostat nich
cza sach wy glą da ło to tro chę sła -
biej. Do dat ko wo bra ko wa ło zwy -
cięstw, dla te go też w klu bie po ja -
wi łem się ja. Na spo koj nie dia -
gno zu ję pro blem i mam na dzie ję,
że bę dzie traf na oce na, za sto su je -
my od po wied nie „le ki” i za cznie -
my zwy cię żać. Li czę na to, że ki -
bi ce da dzą mi tro chę cza su, a na -
stęp nie z każ dym ko lej nym me -
czem uwie rzą w mo ją skrom ną
oso bę – mó wi tre ner Du dek, któ -
ry przy go dę w na szym klu bie roz -
po czął od wy gra nej z Pusz czą
Nie po ło mi ce i re mi su z Ra ko wem
Czę sto cho wa. 

PRZYBYLI/UBYLI
Przybyli:
Dawid Kudła (Pogoń Szczecin), Arkadiusz Jędrych (Pogoń Siedlce),
Mateusz Cichocki (Ruch Chorzów), Matko Perdijić (Polonia Bytom),
Nuno Malheiro (GD Vitória de Sernache), Konrad Wrzesiński (Pogoń
Siedlce), Robert Sulewski (Stal Mielec), Adam Banasiak (Olimpia
Grudziądz), Tomasz Nawotka (Legia Warszawa), Szymon Lewicki
(Podbeskidzie Bielsko-Biała), Alexandre Cristovo (Javor Ivanjica)
Rafał Makowski (Legia Warszawa), Vamara Sanogo (Legia Warszawa)

Ubyli:
Robert Bartczak, Dominik Boettcher, Łukasz Bogusławski, Wojciech
Fabisiak, Michał Fidziukiewicz, Krzysztof Markowski, Sebastian Dudek,
Łukasz Matusiak, Konrad Michalak, Jovan Ninković, Jakub Szumski,
Kamil Wiktorski, Marcin Sierczyński, Dawid Ryndak, Konrad Budek 

Program spływu: 
godz. 8.00 – Sosnowiec Maczki – zbiórka
uczestników spływu
godz. 8.15 – wyjazd uczestników spływu do
Sławkowa – Miejski Ośrodek Kultury, ul.
Młyńska 14 w Sławkowie
godz. 9.30 – Sławków – start spływu
godz. ok. 11.30 – I postój/stacja – krótki
odpoczynek, poczęstunek, przerwa na toaletę
godz. ok. 15.00 – 16.00 – zakończenie spływu
– Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11
Koszt: 50 zł
Uwaga! Ilość miejsc ograniczona.

TERMINARZ JESIEŃ 2017
Za nami
Zagłębie – Olimpia Grudziądz 0:1
Górnik Łęczna – Zagłębie 2:1
Zagłębie – Pogoń Siedlce 1:0
Miedź Legnica – Zagłębie 4:1
Zagłębie – Puszcza Niepołomice 1:0
Raków Częstochowa – Zagłębie 2:2
Przed nami (mecze w Sosnowcu)
13.09 Zagłębie – GKS Katowice, godz. 18.00
16.09 Zagłębie – Chojniczanka Chojnice, godz.18.00
23.09 Zagłębie – Wigry Suwałki, godz. 18.00
07.10 Zagłębie – Chrobry Głogów, godz. 18.00
21.10 Zagłębie – Stomil Olsztyn, godz. 18.00
04.11 Zagłębie – Ruch Chorzów, godz. 18.00
25.11 Zagłębie – Górnik Łęczna, godz. 17.00
Uwaga! Godziny rozpoczęcia spotkań, jak i pierwotne terminy, mogą
ulec zmianie w przypadku transmisji telewizyjnej.

Pasji i zaangażowania nowemu trenerowi Dariuszowi
Dudkowi nie sposób odmówić. 

M
aciej W

asik 

Z ostatniej chwili

Powrót Sanogo
Francuz doskonale znany na Ludowym wrócił do Sosnowca. Sanogo jesienią ubiegłego roku bronił barw
naszego klubu. Strzelił pięć bramek i został ściągnięty przez Legię Warszawa, ale wiosną z powodu
kontuzji nie zdążył zadebiutować w stołecznym klubie. Na początku sezonu bezskutecznie walczył
o miejsce w składzie Legii, zagrał tylko w meczu o Superpuchar Polski. Z Zagłębiem podpisał teraz
roczną umowę, ale kontrakt zawiera zapis o możliwości skrócenia wypożyczenia.

W sobotę, 9 września, od bę -
dzie się trze cia edy cja bie -
gu 15tka z So snow ca do Ka to -
wic.

– Start z Par ku Sie lec kie go,
jak by ło to pod czas pierw szej
edy cji w 2015 ro ku, jed nak ze
wzglę du na re mon ty dróg w cen -
trum mia sta, po bie gnie my przez
Po goń i Sta ry So sno wiec i z uli -
cy Pił sud skie go skrę ci my w So -
bie skie go, aby biec już wzdłuż
li nii tram wa jo wej nu mer 15. Me -
ta tym ra zem sta nie na ka to wic -
kim Pla cu Szew czy ka, skąd star -
to wa ła 15tka w ro ku ubie głym.
Na tra sie zlo ka li zo wa ne bę dą
dwa wo do po je, a je śli bę dzie go -
rą co, do dat ko wo dwie kur ty ny
wod ne. Pa kie ty star to we bę dzie
moż na od bie rać w dniu bie gu
w Biu rze Za wo dów, usy tu owa -
nym na Pla cu Szew czy ka, skąd
tra dy cyj nie już za wie zie my bie -
ga czy tram wa ja mi 15tka mi
na Start do So snow ca – pod kre -
śla ją or ga ni za to rzy przed się -
wzię cia.

Re gu la min i zgło sze nia
na stro nie http://www.bieg piet -
nast ka.pl/. Opła tę star to wą po 4
wrze śnia bę dzie moż na za pła cić
tyl ko w Biu rze Za wo dów w wy -
so ko ści 60 zł. KP

ZAPRASZAMY NA SPŁYW KAJAKOWY BIAŁĄ
PRZEMSZĄ NA ODCINKU SŁAWKÓW – SOSNOWIEC
MACZKI, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 16 WRZEŚNIA.

– Prze ży jesz fan ta stycz ną przy go dę, spę dza -
jąc ak tyw nie czas wol ny z da la od aglo me ra -
cji miej skiej. Po znasz uro ki kra jo bra zo we
Bia łej Prze mszy. Rze ka na tym od cin ku mo -
że za uro czyć le śny mi kra jo bra za mi, uroz ma -
ico nym bie giem oraz czy stą wo dą, w któ rej
wy stę pu ją pstrą gi – za chę ca ją do wzię cia
udzia łu or ga ni za to rzy spły wu.

Zgło sze nia pod ad re sem  ma ilo -
wym: spor t2@mo sir.so sno wiec.pl. W tre ści
na le ży po dać imię i na zwi sko oraz nu mer te -
le fo nu. Wszel kie in for ma cje pod nu me -
rem: 32/299-64-38, kom. 512 998 894
od po nie dział ku do piąt ku w go dzi nach
od 7.30 do 15.30. KP

Wy cho wa nek tre ne ra An drze ja Kur -
dzie la swo ją naj lep szą pró bę za no to wał
w trze ciej ko lej ce, po sy ła jąc ku lę
na od le głość 20.70 m. Wy nik ten za -
pew nił Szy mo no wi srebr ny me dal. To
już dru gi me dal na sze go za wod ni ka
wy wal czo ny na are nie mię dzy na ro do -
wej, pierw szym był rów nież srebr ny
me dal przy wie zio ny w 2015 r. z Mi -
strzostw Świa ta U -18. W tym miej scu
trze ba do dać, że uda ny start na are nie
mię dzy na ro do wej po prze dził ka pi tal ny
wy stęp Szy mo na pod czas Mi strzostw
Pol ski U -20. któ re od by ły się w To ru -
niu. Ma zur z wy ni kiem 21.34 się gnął
po ty tuł mi strzow ski. Wy nik Szy mo -
na jest je go re kor dem ży cio wym, naj -
lep szym wy ni kiem na świe cie w se zo -
nie 2017 wśród ju nio rów oraz dzie sią -
tym re zul ta tem w hi sto rii świa to wej
lek ko atle ty ki U -20. Jak by te go by ło
ma ło, Szy mon Ma zur pod czas MP U -
-20 wy wal czył tak że me dal srebr ny
w kon kur sie rzu tu dys kiem 1.75 kg
z wy ni kiem 55.61m.

Trze ci me dal, rów nież srebr ny, wy -
wal czył Bartosz Świerczyna, któ ry ty tuł
wi ce mi strza kra ju wy ska kał w kon kur -
sie trój sko ku. Wy cho wa nek tre ne ra Ro -
ber ta Ko rze nia dwu krot nie po pra wiał

w kon kur sie swój re kord ży cio wy, ska -
cząc w naj lep szej pró bie na od le -
głość 14.91m.

To nie ko niec do brych wia do mo ści.
Ko lej ną jest czwar te miej sce so sno wi -
czan ki Mi le ny Kor but pod czas lek ko -
atle tycz nych MŚ ka de tów U -18. Wy cho -
wan ka MKS MOS Pło mień So sno wiec,

na co dzień uczen ni ca IV LO im. Sta ni -
sła wa Sta szi ca w So snow cu, zna ko mi cie
spi sa ła się w bie gu na 800 m. Mi le -
na ustą pi ła je dy nie miej sca dwóm Ke nij -
kom oraz re pre zen tant ce Etio pii. Bro nią -
ca obec nie barw AZS AWF Ka to wi ce
za wod nicz ka wśród Eu ro pe jek nie mia -
ła so bie rów nych. KP

15tka po raz trze ci Za głę biow ski Spływ Ka ja ko wy Ma zur wi ce mi strzem Eu ro py!
SZYMON MAZUR, LEKKOATLETA MKS MOS PŁOMIEŃ SOSNOWIEC WICEMISTRZEM EUROPY U-20 
W PCHNIĘCIU KULĄ 6 KG.
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Szymon Mazur w znakomitym stylu sięgnął po srebro podczas
Mistrzostw Europy.
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Modraszki, wścieklice i krwiściąg z Dębnika

Nie po zor ne i de li kat ne. Z praw -
dzi wą gra cją i lek ko ścią, ni czym
zwiew ne ba let ni ce nie stru dze nie
tań czą po śród łą ko wej es tra dy.
Za kwi ta ją każ de go la ta, by po kil -
ku dniach sza lo ne go ży cia bez -
sze lest nie ule cieć w nie byt. Któż
le piej do ce nia war tość trwa nia
każ dej krót kiej chwi li, je śli nie
one? Czyż pa trząc na tych fi li gra -
no wych ar ty stów, nie na le ży głę -
biej za sta no wić się nad cu dow no -
ścią i ulot no ścią bo skie go stwo -
rze nia? Za pew ne.

Do ro słe mo drasz ki* moż -
na spo tkać na łą kach Dęb ni ka*
od dru giej po ło wy czerw ca
do po cząt ku wrze śnia. Ich gą sie -
ni ce że ru ją na kwia tach krwi ścią -
gu le kar skie go, któ re go nek ta rem

chęt nie po ży wia ją się doj rza łe
owa dy. Ro śli na ta jest więc nie -
zbęd nym ele men tem eko sys te -
mu, w któ rym ży ją i roz mna ża ją
się te mo ty le. Sa mi ce po za płod -
nie niu skła da ją ja ja wy łącz nie
na kwia tach krwi ścią gu. Z ja je -
czek po oko ło ty go dniu wy lę ga ją
się gą sie ni ce, któ re przez dwa
do trzech ty go dni z upodo ba niem
od da ją się ob żar stwu, bez li to śnie
pu sto sząc krwi ścią go we kwia to -
sta ny. Kie dy gą sie ni ca za spo koi
swój nie okieł zna ny głód, scho dzi
lub spa da na zie mię. W tym mo -
men cie w na szym owa dzim te -
atrze po ja wia się ko lej ny ar cy -
waż ny ak tor. To mrów ka wście -
kli ca, któ rej na zwa za pew ne
wzię ła się od bo jo we go na sta wie -

nia oraz du że go na tę że nia bó lu
wy stę pu ją ce go u ofia ry po uką -
sze niu. Dla gą sie nic spo tka nie
z mrów ką za zwy czaj nie koń czy
się zbyt do brze. Lar wy sta ją się
ła twym po ży wie niem mrów czej
spo łecz no ści. W przy pad ku mo -
drasz ków jest zgo ła ina czej... Gą -
sie ni ce wy twa rza ją spe cjal ne
sub stan cje che micz ne (fe ro mo -
ny), któ re dzia ła ją na mrów ki
w spo sób „ogłu pia ją cy”. Mrów -
ka ro bot ni ca na po tkaw szy gą sie -
nicz kę, miast ją za tasz czyć
do mro wi ska w ce lach iście ku li -
nar nych, do ko nu je ad op cji i ow -
szem do star cza do mro wi ska,
lecz ja ko... mrów cze nie mow lę.
Do dat ko wym atu tem mło de go
mo drasz ka jest spe cjal ny gru czoł

wy dzie la ją cy sło dziut ki „sy ro pe -
kˮ, skła da ją cy się z od żyw czych
wę glo wo da nów. Mrów ki uwiel -
bia ją ta kie ła ko cie. Zdez o rien to -
wa ne i prze ku pio ne trak tu ją gą -
sie nicz ki jak swo je lar wy. Prze -
bie głe i pod stęp ne mo drasz ki za -
gnież dża ją się w naj głęb szych
i naj bez piecz niej szych za kąt kach
mrów cze go pa ła cu, gdzie z wil -
czym ape ty tem spo ży wa ją mrów -
cze po tom stwo. Nie kie dy
w swym nie na sy ce niu po że ra ją
wszyst kie lar wy. Ta ka sy tu acja
osta tecz nie nie wy cho dzi im jed -
nak na do bre – mrów ki zo rien to -
waw szy się w ska li mo ty le go ob -
żar stwa, opusz cza ją mro wi sko,
co skut ku je śmier cią gło do wą
mo drasz ków.

Za zwy czaj hi sto ria koń czy się
jed nak hap py en dem – dla mo -
drasz ków rzecz ja sna – bo mrów -
ki tak czy siak w tej kon fron ta cji
ma ją sta tus owa dów po krzyw dzo -
nych. Po dzie się ciu, mak sy mal nie
je de na stu mie sią cach bło gie go le -
ża ko wa nia i pod ja da nia, nie -
uchron nie nad cho dzi czas, gdy
gą sie ni ca mu si prze isto czyć się
w po czwar kę. W tym sta dium
owad po zo sta je przez ok. trzy ty -
go dnie. Na stęp nie wy do sta je się
z mro wi ska już ja ko ima go, czy li
owad do ro sły. Rów nież wów czas
da się za uwa żyć rę kę mat ki na tu -
ry – wyj ście mo ty la od by wa się
w go dzi nach po ran nych, gdy ak -
tyw ność mró wek jest naj mniej -
sza. Mo dra szek pom pu je i roz wi -

ja skrzy dła, po czym już ja ko or -
to dok syj ny we ge ta ria nin za czy -
na bło go ha sać po nad prze stwo -
rem kwie ci stej en kla wy*.

Czas nie ustan nie to czy wiel kie
ko ło ży cia. Hi sto ria mo ty lej eg zy -
sten cji bez u stan nie się po wta rza.
Jak co ro ku mo drasz ki skła da ją
ja jecz ka, z któ rych wy lę ga ją się
gą sie ni ce i jak co ro ku brze mię
ich wy cho wa nia bio rą na sie bie
pracowite mrówki wścieklice.

Tekst i zdję cia: Ar tur Pta siń ski
Konsultacja przyrodnicza: Paweł Kauzal

Cen trum In for ma cji Miej skiej 
w So snow cu, ul. War szaw ska 3/20, 
tel. 32 265-60-04, e -ma il: cim@um.so -
sno wiec.pl

* Tekst dotyczy dwóch gatunków motyli z rodziny modraszkowatych
związanych z krwiściągiem lekarskim, występujących w obszarze
źródliskowym Potoku Zagórskiego: modraszka telejusa (Phengaris
teleius) i modraszka nausitousa (Phengaris nausithous). Owady te są
zagrożone w skali Europy. Także w Sosnowcu występują już tylko
na kilku zarastających stanowiskach. Ich obecność świadczy
o stosunkowo dobrym stanie środowiska przyrodniczego.
Na tutejszych łąkach można spotkać jeszcze co najmniej cztery inne
gatunki modraszkowatych.

* Dębnik to historyczna część Zagórza. Obszar ten zlokalizowany jest
w zachodniej części łąk rozciągających się pomiędzy ulicami
Stańczyka, ks. Popiełuszki, Kamienną i al. Zagłębia Dąbrowskiego.
Dębnik wchodzi w skład większego terenu obejmującego najstarszą
części Zagórza. Nazwa pochodzi od dębów, które rosły tutaj dawnymi
czasy. Było to miejsce bagniste i trudno dostępne – prawdziwe zielone
sanktuarium. Wspaniałe walory przyrodnicze i kulturowe sprawiają, że
teren ten (z przyległościami) zasługuje na utworzenie Zespołu
Przyrodniczo-Krajobrazowego, który od kilku lat pozostaje w fazie
planowania. 

* Modraszki na terenie Sosnowca występują także w innych miejscach.
Zachęcam do odkrywania ich siedlisk. Jako jedno z nich chciałbym
wskazać okolice Górki Środulskiej – bez większego trudu można tam
zaobserwować pięknego modraszka ikara. Zatem życzę owocnych
poszukiwań i czekam na Państwa informacje o tym, gdzie można
spotkać modraszki.

Modraszek nausitous podczas spijania nektaru.

reklama

reklamaZapytaj o najlepszą ofertę telewizji z internetem! 
•  ul. Partyzantów 9A, pon. pt. 9:00-18:00

 32 701 25 63,  salon.sosnowiec@upc.pl  
•  Centrum Handlowe Plejada 

 505 068 556,  salon.sosnowiec2@upc.pl  

Oglądaj to, na co masz ochotę,
nawet do 7 dni wstecz 
bez nagrywania!

Usługa Replay TV dostępna z dekoderem Horizon i na wybranych programach, szczegóły na www.upc.pl. Reklama nie jest ofertą 

w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora sieci.

Modraszek telejus na krwiściągu lekarskim. Widoczna
ssawka służąca do spijania nektaru.
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W Pałacu Schoena…
odkrywają kobiety

Ko bie ta w wie lo ra kich ro lach: ja ko ozdo ba sa -
lo nu, ma tro na, straż nicz ka do mo we go ogni -
ska, fi lar do mu i go spo dar stwa oraz ja ko mu -
za ar ty stów: Woj cie cha Fan go ra, Ju lia na Fa ła -
ta, Jac ka Mal czew skie go, Al fon sa Kar piń skie -
go. Ta ki ob raz ko bie ty, o wie lu twa rzach, nie -
jed nym imie niu i skry wa nych ta jem ni cach, zo -
sta nie za pre zen to wa ny pod czas wy sta wy za ty -
tu ło wa nej „Być ko bie tą”, któ rej wer ni saż od -
bę dzie się 7 wrze śnia w Pa ła cu Scho ena Mu -
zeum w So snow cu. W sze ro kim kon tek ście
kul tu ro wym i spo łecz nym wy sta wa przed sta -
wia ob raz Po lki w okre sie od XIX wie ku
do współ cze sno ści. Eks po zy cja jest pró bą po -
ka za nia ro li, ja ką Po lki ode gra ły w dzie jach
na sze go kra ju, hi sto rii eman cy pa cji, wal ki
o po zy cję i rów ne trak to wa nie. Pre zen to wa ne
dzie ła sztu ki przed sta wia ją ko bie ty w waż nych
mo men tach hi sto rycz nych i cza sach kry zy su.
Eks po zy cja jest po dzie lo na na kil ka blo ków te -
ma tycz nych: „W bu du arze i sa lo nie”, „Mu zy
i mo del ki”, „Trud ny wy bór” (mię dzy pra cą

a ro dzi ną), „Ma cie rzyń stwo”, „Od słu żą cej
do bu si nesswo man”, „O rów ne pra wa i god -
ność”. Po ka zu je też dzia łal ność ar ty stycz ną
i za wo do wą oraz dy le ma ty, wy ni ka ją ce z wy -
bo ru po mię dzy ro dzi ną i ma cie rzyń stwem
a za wo do wym speł nie niem. Ilu stru ją to pra ce
m. in. Ol gi Bo znań skiej, Zo fii Stry jeń skiej, Te -
re sy Rosz kow skiej czy Anie li Pa ją ków ny. Pod -
kre śla też spo łecz ny i za wo do wy awans ko biet
na przy kła dzie dzieł Jo an ny He lan der, Ja dwi gi
Ma ziar skiej, Ja ni ny Krau pe, Ewy Za wadz kiej.
In te re su ją ce uzu peł nie nie wy sta wy sta no wią
dam skie ubio ry z róż nych epok, ilu stru ją ce,

po przez mo dę, prze mia ny oby cza jo we i spo -
łecz ne. Po za tym uczest ni cy wer ni sa żu bę dą
mo gli zo ba czyć rów nież ob ra zy m. in. Wła dy -
sła wa Sko czy la sa, Ja na Cy bi sa, Ra fa ła Mal -
czew skie go, Ar tu ra Grot t ge ra, Zbi gnie wa Pro -
nasz ki, Ty tu sa Czy żew skie go i Le opol da Ho -
ro wit za.

Na wy sta wie uda ło się zgro ma dzić aż 190
dzieł sztu ki oraz in nych eks po na tów, któ re zo -
sta ły wy po ży czo ne z dzie się ciu pol skich mu -
ze ów i od osób pry wat nych.

Wer ni saż roz pocz nie się o godz. 18.00,
a wy sta wa po trwa do 29 paź dzier ni ka. SK

„Za kład fo to gra ficz ny Bra cia Alt -
man. Fo to gra fu je my wszyst ko
i wszę dzie”. Ta ki ty tuł no si wy sta -
wa, któ rą od 12 wrze śnia bę dzie
moż na oglą dać w So sno wiec kim
Cen trum Sztu ki – Zam ku Sie lec -
kim. 

Wy sta wa pre zen tu je hi sto rię
za kła du fo to gra ficz ne go bra ci
Alt man. Wia do mo, że po cho dzą -
ca z Czę sto cho wy ży dow ska ro -
dzi na Alt ma nów przy by ła do So -
snow ca u schył ku XIX wie ku
i w 1899 r. ro ku Bro ni sław i Sta -
ni sław Alt ma no wie roz po czę li
przed się wzię cie, ja kim by ło wy -
ko ny wa nie zdjęć. Uda ło im się za -
ło żyć dwa za kła dy fo to gra ficz ne:
w So snow cu i Bę dzi nie.

Ar ty stycz ny kunszt wy ko ny -
wa nych zdjęć spra wił, że fo to gra -
fo wie dzia ła li nie tyl ko na zle ce -
nie osób pry wat nych, ale tak że za -
kła dów prze my sło wych czy in sty -
tu cji pu blicz nych. Fir ma Alt ma -
nów funk cjo no wa ła pręż nie aż
do wy bu chu dru giej woj ny świa -
to wej. Ża den z bra ci nie prze żył
jed nak woj ny. Dzi siaj nie spo sób
opo wia dać o hi sto rii na sze go re -
gio nu bez zdjęć sy gno wa nych ich
zna kiem. Fo to gra fie wy ko na ne
przez bra ci za cho wa ły się w zbio -
rach mu ze al nych, ko lek cjo ne rów
oraz u osób pry wat nych. Twór cy

wy sta wy w Zam ku Sieleckim za -
pre zen tu ją cie ka wą i bo ga tą spu -
ści znę, ja ka po zo sta ła po tym za -
kła dzie fo to gra ficz nym oraz hi -
sto rię ro dzi ny Altmanów. Ich na -
zwi sko by ło przed woj ną ce nio ną
mar ką i wy znacz ni kiem ja ko ści
fo to gra fii. Na wer ni sa żu po ja wią
się tak że człon ko wie ro dzi ny.
Wer ni saż roz pocz nie się
o godz. 17.00, a sa ma wy sta wa
po trwa do 19 li sto pa da. Wy da rze -
niu bę dą tak że to wa rzy szyć wy -
kła dy po świę co ne hi sto rii ro dzi ny
uta len to wa nych fo to gra fów, sa mej
pro fe sji w okre sie mię dzy wo jen -
nym oraz twór com ów cze snej fo -
to gra fii. SK

Fotografie braci Altman 
w Zamku Sieleckim 

Władysław Skoczylas. Portret kobiety. Olga Boznańska. Kobieta z małym chłopcem. 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE WYSTAWIE:

21 września, godz. 17.00: „Muzy sławnych artystów” – wykład
28 września, godz. 17.00: „Metamorfozy” – spotkanie z wizażystką firmy „Douglas”
5 października, godz. 17.00: „Dopasowane” – warsztaty stylizacji ubioru Joanny Czupryniak
12 października, godz. 17.00: „Nieprzeciętne”. Wybitne Polki na przestrzeni dziejów – wykład
19 października, godz. 17.00: „Od Wenus z Willendorfu do Anji Rubik. Kanony urody ” – wykład

WYKŁADY TOWARZYSZĄCE
WYSTAWIE:

27 września, godz. 17.00: „Zarys
historii rodziny Altman”.
Prowadzący dr Jacek Proszyk
11 października, godz. 17.00:
„Ewolucja fotografii w okresie
międzywojennym”. Prowadzący
Zbigniew Podsiadło
8 listopada, godz. 17.00:
„Żydowscy fotografowie we
Wschodniej Europie: nowe
perspektywy”. Prowadzący dr
Michael Berkowitz 

Wer ni saż wy sta wy ma lar skiej, za ty tu ło wa nej „Ca ły świat jest ogro dem”
au tor stwa Wie sła wy Mi chal skiej, od bę dzie się 12 wrze śnia
o godz. 17.00 w Ga le rii Sztu ki „Ład niej” (w pa sa żu dwor ca PKP). Im -
pre zę po pro wa dzi Krzysz tof Ma cha, a wer ni saż uświet ni Ma rek Bro -
da – gi ta rzy sta i wo ka li sta. Wy sta wa or ga ni zo wa na jest przez Sto wa rzy -
sze nie Twór ców Kul tu ry Za głę bia Dą brow skie go. Na wy sta wę, któ ra
po trwa do 11 paź dzier ni ka, wstęp jest wol ny. SK

Ca ły świat jak ogród 
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Ze spół Ba na na Bo at i gru pa Są sie dzi
za gra ją kon cert w Sa li Wi do wi sko wo -
-Kon cer to wej „Mu za” już 17 wrze śnia.
Hi sto ria ze spo łu Ba na na Bo at roz po -
czę ła na po cząt ku 1991-1992 ro ku,
kie dy to w IV Li ceum Ogól no kształ cą -
cym im. Sta ni sła wa Sta szi ca w So -
snow cu Ma ciej Ję drzej ko po wo łał
do ży cia Szkol ne Ko ło Li gi Mor skiej.
Sam po mysł utwo rze nia ze spo łu szan -
to we go na ro dził się pod czas or ga ni za -
cji wy pra wy do Is lan dii.  Dzie wię cio -
oso bo wy skład o na zwie  Jack Ste -
ward po kil ku mie sią cach prób wziął udział w kon kur sie Ogól no pol skie -
go Fe sti wa lu Pio sen ki Że glar skiej „TRA TWA 1993”, or ga ni zo wa nym
przez Ewę Ba rań ską i Ka to wic ki Że glar ski Klub Mor ski. Cho ciaż wiel -
ka wy pra wa na Is lan dię osta tecz nie nie do szła do skut ku, a Jack Ste -
ward po ro ku dzia łal no ści prze stał ist nieć, to spo śród dzie wię cior ga osób
z pier wot ne go skła du czte ry po sta no wi ły śpie wać da lej. W po ło wie 1994
r. ze spół w skła dzie Ma ciej Ję drzej ko, Pa weł Ko niecz ny, Alek san der
Kleszcz i Ka rol Wierz bic ki za czął dzia łać pod no wą na zwą – Ba na -

na Bo at. Na zwę wy my ślił Pa weł Ję -
drzej ko, któ ry przy niósł na pró bę ka -
se tę z utwo rem pt. „Ba na na Bo at
Song” Har re go Bel la fon te.

Z ko lei ze spół Są sie dzi zo stał za -
ło żo ny w 2001 r. Gra ją folk (cel tyc -
ki) i śpie wa ją a cap pel la szan ty, czy li
mor skie pie śni pra cy. In spi ru je ich
też mu zy ka daw na i folk lor ślą -
ski. Ich atu ty to barw ne gło sy, bo ga -
te, aku stycz ne in stru men ta rium
i róż no rod ny, fol ko wy re per tu ar. Ja -

ko je dy ny pol ski ze spół wy stą pi li
na trzech naj waż niej szych fe sti wa lach szan to wych na świe cie: kra kow -
skim „Shan ties”, bre toń skim „Chant de Ma rin” w Pa im pol oraz le gen -
dar nym „Sea Mu sic” w My stic Se aport (USA). Od czerw ca 2014 r. ze -
spół two rzą Ka mil Pio trow ski, Do mi ni ka Płon ka, Ma rek Wi kliń ski,
Ela Król, Piotr Świe ściak i Mi ro sław Wal czak. Kon cert roz pocz nie się
o godz. 17.00. Bi le ty są w ce nie 10 i 15 zł, do stęp ne on li ne na stro -
nie: www.kie pu ra.pl oraz w ka sach Sa li Wi do wi sko wo – Kon cer to wej
„Mu za” i Ener ge tycz ne go Cen trum Kul tu ry.  SK

To bę dzie wiel ki wie czór blu esa w Sa li Widowiskowo-Koncertowej
„Mu za”. Już 16 wrze śnia na de skach „Mu zy” kli ma tycz ny wie czór
wy cza ru ją ze spo ły Old Wa ve i JJ. Band. 

Mu zy cy Old Wa ve stwo rzy li wła sny ma te riał kon cer to wy. Li czy
po nad 30 utwo rów i kil ka stan dar dów, ra zem po nad trzy go dzi ny mu -
zy ki. Na gra li dwie pły ty stu dyj ne „Czte ry Gro sze”, „Blu es dla Przy -
ja ciół” oraz kon cer to wą – 100% li ve „Idę”. Ze spół za grał po nad 180
kon cer tów, mię dzy in ny mi dwu krot nie na fe sti wa lach „Ku prze stro -
dze” im. Ryś ka Rie dla, „Ra wa Blu es”, „Blu es bez ba rier” „Lau ba”,
czy li „Front Porch Blu es”, „Blu es nad Okszą”, a tak że na zlo tach
mo to cy klo wych w Dą bro wie Gór ni czej, Wa do wi cach, Ra da wie, Zdy -
ni, Piń czo wie, Biel sku Bia łej, Ro goź ni ku, Le sku, In wał dzie, Chu do -
wie i wie lu in nych.

Gru pa zdo by ła: Grand Prix na Fe sti wa lu Blu esa w Lu so wie „BLu -
eso wo” (2013), III miej sce na „Fe sti wa lu Blu esa” w Imie li nie (2013),
ko lej ny Grand Prix w 2014 r. na Fe sti wa lu „Blu es nad Od rą” w Ści -
na wie. W 2015 r. ze spół wy wal czył pierw sze miej sce na fe sti wa lu
„Kra śnik Blu es Me eting”.

Z ko lei JJ. Band jest je le nio gór ską for ma cją za ło żo ną w 2001 r.
przez Jac ka Ja gu sia. Ze spół ma na swo im kon cie wie le na ród, m. in.
Grand Prix Olsz tyń skich No cy Blu eso wych, pierw szą na gro dę Fe sti -
wa lu im. Ryś ka Rie dla w Ty chach, Grand Prix i na gro dę pu blicz no -
ści na fe sti wa lu Blu es Nad Bo brem w Bo le sław cu. Uka za ła się tak -
że ich pierw sza dłu go gra ją ca pły ta „Go od Day for the Blu es”.  Ze -
spół spo ro kon cer to wał na fe sti wa lach blu eso wych (m. in. Ra wa
Blu es Fe sti wal, Olsz tyń skie No ce Blu eso we, Fe sti wal im. Ryś ka Rie -
dla, Ji mi Way Blu es Fe sti wal, Je sień z Blu esem - So pot Blu es Fe sti -
wal, To ruń Har mo nij ka Top) oraz w klu bach. Jed nym z owo ców tych
wy stę pów stał się bo otleg Fe elin\' Al ri ght. JJ Band Li ve In Ostrze -
szów, na gra ny w ostrze szow skim Ki no Te atrze. Dru gi long play Se -
ar chin” For The Blu es do cze kał się tak że po zy tyw nych re cen zji. 

Kon cert, któ ry roz pocz nie się o godz. 18.30, po pro wa dzi Da riusz
Żbi kow ski. Bi le ty w ce nie 10 i 15 zł do na by cia na stro nie:  www.kie -
pu ra.pl oraz w ka sach Sa li Wi do wi sko wo – Kon cer to wej „Mu za”
i Ener ge tycz ne go Cen trum Kul tu ry. SK

Na stro jo wo i blu eso wo 

Szanty, folk i morskie opowieści w „Muzie”
Mariusz Bartosik 

Barwne głosy i folkowy repertuar, czyli Sąsiedzi na scenie. 
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Poziomo: 1 – wydzielina sosny, 5 – zamysł, 8 – skaczący

insekt, 9 – samica wilka, 10 – mieszka za ścianą, 

11 – drewniak, 12 – amator Marlboro, 14 – przyprawa do

ciast, 16 – ankra, 17 – po niej poruszają się ciała niebieskie, 

19 – grecki bóg piękna, 21 – część dolara, 22 – marzną 

w zimie, 25 – rodzima brandy, 28 – ekscentryk, 29 – plakat, 

30 – jego specjalność to dachy, 32 – najbardziej znany utwór

Ravela, 34 – meksykański sukulent, 35 – właściciel

zaczarowanej lampy, 36 – rodzaj kary, 37 – państwo na

Półwyspie Dekańskim, 38 – są afrykańskie i indyjskie, 

39 – łgarz.

Pionowo: 1 – płot z roślin, 2 – imię żeńskie, 3 – wiązana na

szyi, 4 – szkapa, 5 – w garażu lub na stole, 6 – harcują gdy

nie ma kota, 7 – naczelny lub techniczny w wydawnictwie,

13 – świntuch, 15 – grupa pierwiastków, 18 – materiał na

pieluszki, 20 – miękki materiał, 23 – 15 minut, 24 – występuje

w cyrku, 26 – homilia, 27 – kompozytor „Czterech pór roku”,

28 – naczynie na kawę lub herbatę, 31 – ciężki koń

wywodzący się z Francji, 33 – warszawski klub sportowy. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 7 /2017, MARY SIMSES – APETYT NA ŻYCIE 
Na gro dy otrzy mu ją: Maria Głośna, Anna Alochno – Janas oraz Ireneusz Srokosz 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  8

✂

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych 
w prawym dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które
prosimy przesyłać do 25 września  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: 

• 7 WRZEŚNIA „GWIAZDY”
• 14 WRZEŚNIA „SZTUKA KOCHANIA. HISTORIA MICHALINY WISŁOCKIEJ”
• 21 WRZEŚNIA „PITBULL. NIEBEZPIECZNE KOBIETY”
• 28 WRZEŚNIA „WŚCIEKŁOŚĆ”

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”

Po tra gicz nej śmier ci mę ża Char Haw thorn nie spo dzie wa nie mu si
prze war to ścio wać ca łe swo je ży cie. W sen nym mia stecz ku wła ści wie
nic już jej nie trzy ma po za pa sier bi cą, któ ra na gle sta ła się jej ob ca.

Char Haw thorn miesz ka wraz mę żem i pa sier bi cą, ener gicz ną pięt -
na sto lat ką, w nie wiel kim mia stecz ku w Mi chi gan, szczę śli wa, że zna -
la zła rów no wa gę mię dzy pra cą i ży ciem ro dzin nym. Kie dy jed nak jej
mąż nie ocze ki wa nie gi nie w wy pad ku sa mo cho do wym, Char na gle
od kry wa, że ja ko ma co cha ma nie wie le do po wie dze nia – w świe tle
pra wa bo wiem tyl ko Lin dy, po chło nię ta swo imi spra wa mi bio lo gicz -
na mat ka Al lie, mo że de cy do wać o jej lo sie. A Lin dy chce, by cór ka
za miesz ka ła ra zem z nią w Ka li for nii. Tym cza sem Al lie opusz cza się
w na uce i co raz czę ściej kłó ci się z ma co chą. Je dy nym sta łym punk -

tem w jej ży ciu po zo sta je przy jaźń z Mor -
gan, dzie się cio lat ką, któ rej Al lie udzie la ko -
re pe ty cji. Pew ne go dnia Mor gan, któ ra
od uro dze nia tu ła ła się po ro dzi nach za stęp -
czych i do pie ro dwa la ta te mu wresz cie zo -
sta ła ad op to wa na, zni ka. Char mu si od po -
wie dzieć so bie na py ta nie, jak bę dzie wy glą dać jej przy szłość bez Al -
lie i co po win na zro bić w spra wie Mor gan, dziew czyn ki wcią gnię tej
w try by okrut ne go sys te mu.

Ju lie Law son Tim mer pró bu je od po wie dzieć na py ta nie o isto tę
praw dzi wej ro dzi ny i o mi łość, któ ra cza sem nie zna gra nic.

Pre mie ra: 7 wrze śnia 2017 r.

Julie Lawson Timmer

Rodzinne więzy (Wyd. Prószyński i S-ka)

No wa książ ka ulu bio nej au tor ki po wie ści sen sa cyj nych, na zy wa nej
kró lo wą su spen su.

Dzien ni kar ka De la ney Wri ght otrzy mu je wiel ką szan sę. Zo sta je
współ pro wa dzą cą wie czor nych wia do mo ści te le wi zyj nych, bę dzie
rów nież re la cjo no wać sen sa cyj ny pro ces w spra wie mor der stwa. Po -
sta na wia też od na leźć swo ją bio lo gicz ną mat kę.

Oskar żo ną o mor der stwo jest Bet sy Grant, wdo wa po bo ga tym le ka -
rzu. Twier dzi, że ko cha ła swo je go mę ża i ni gdy by go nie skrzyw dzi ła,
na wet że by uchro nić go przed cier pie niem z po wo du cho ro by Al zhe -
ime ra. Ad wo kat na ma wia ją, by za war ła ugo dę z pro ku ra to rem, ale

Bet sy od ma wia. Chce na pro ce sie udo wod -
nić swo ją nie win ność.

Na to miast pa sierb Bet sy Alan Grant ma
w związ ku z pro ce sem wiel kie ocze ki wa nia.
Od wer dyk tu są du za le ży otrzy ma nie przez
nie go ogrom ne go spad ku.

Tym cza sem przy ja ciół ka De la ney Alvi rah Me han i jej mąż Wil ly, pró -
bu jąc roz wi kłać za gad kę ad op cji, od kry wa ją szo ku ją cą ta jem ni cę. A ży -
cie De la ney, któ ra nie za prze sta je swo ich po szu ki wań, jest za gro żo ne.

Pre mie ra: 7 wrze śnia 2017 r.

Mary Higgins Clark

Wraz z upływem czasu… (Wyd. Prószyński i S-ka)

Czy cza sem za da jesz so bie py ta nie, jak wy glą dał by świat bez złych
emo cji? Ale i bez do brych?

Le gen da mó wi, że daw no, daw no te mu, gdy świat po grą żył się
w cha osie, sie dem dzie się cio ro sied mio ro lu dzi wy ru szy ło na skrzy -
dłach wiel kie go pta ka, by szu kać skraw ka oca la łe go lą du.

Ma ra do ra sta na wy spie, gdzie za sa dy po stę po wa nia zo sta ły raz
na za wsze okre ślo ne. Każ de go dnia uczy się, jak funk cjo no wać w tym
pro stym, lecz trud nym i sza rym świe cie, a je dy nym ja snym punk tem
jest słu cha nie opo wia da nej przez opie kun ki le gen dy. Po ukoń cze niu
pięt na stu lat wraz z sie dem dzie się cio ma sze ścio ma ró wie śni ca mi

opusz cza wy spę, by po pły nąć na sta ły ląd.
Od tąd  każ dy ich dzień od wscho du do za -
cho du słoń ca bę dzie wy peł nio ny cięż ką,
jed no staj ną pra cą. Wśród dziew cząt jest Sa -
mi la, któ ra – jak się wy da je – przy szła
na świat tyl ko po to, by udo wod nić, że  ży cie
nie po le ga je dy nie na tym, by prze trwać.

Ma gicz na opo wieść o odej ściu od cy wi li za cji w świat za klęć i le -
gend, o ży ciu w je go naj prost szej po sta ci.

Pre mie ra: 26 wrze śnia 2017 r.

Grażyna Jeromin-Gałuszka

Legenda (Wyd. Prószyński i S-ka)
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HO RO SKOP
PANNA (24.08. – 22.09.) – Wakacje nieco
Cię rozleniwiły, czas zatem popracować
nad formą. Jesień to doskonała okazja
do długich spacerów czy częstych
wycieczek poza miasto. Los będzie
wyjątkowo sprzyjał pannom poszukującym
pracy. Nie bierz jednak pierwszej lepszej
oferty. W takich sprawach warto zastanowić
się dwa razy i przemyśleć plusy i minusy
każdej z ofert. 
WAGA (23.09. – 22.10.) – Wagi
w związkach czeka drobny kryzys. Tym
razem postaw jednak na swoim, a nie
ulegaj jak zwykle kaprysom drugiej
połówki. Samotne wagi z kolei muszą
stanowczo zmniejszyć wymagania
względem swojego ideału, który
najprawdopodobniej… nie istnieje. Miesiąc
sprzyja szybkim remontom, warto zatem
zabrać się za coś, co odkładasz
od dłuższego czasu. 
SKORPION (23.10. – 21.11.) – Uważaj
na oszustów, ktoś będzie próbował
wyłudzić od Ciebie pieniądze, licząc
na Twoje dobre serce. Jeśli czujesz niedosyt
wakacji, wrzesień to wspaniały moment, by
wybrać się na urlop. Twoja druga połówka
będzie zachwycona wyjazdem –
niespodzianką. Wasze relacje znacznie się
poprawią. Nie zapomnij o kontrolnej
wizycie u lekarza, nawet gdy myślisz, że
wszystko jest już w porządku. 
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Postaraj się
nie ryzykować i nie wplącz się w żadne
podejrzane interesy. Istnieje duże
zagrożenie, że czekają Cię kłopoty
finansowe. Dla samotnych strzelców jesień
będzie bardzo łaskawa. Czas wypełnią Ci
liczne spotkania towarzyskie, dzięki którym
wreszcie nie będziesz czuła się samotna.
Zadbaj o siebie, zarówno pod względem
estetycznym, jak i zdrowotnym. 
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) –W połowie
miesiąca wreszcie wybierzesz się
na upragniony urlop. Postaraj się
wykorzystać go w stu procentach.
Wypoczęta, pełna energii, wrócisz do pracy
z masą pomysłów, które w krótkim czasie
przyniosą dużo korzyści. W sprawach
sercowych nie szykują się żadne zmiany.
Ma to swoje plusy, bo będziesz miała więcej
czasu dla siebie. 
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Samotne
wodniki w najbliższych tygodniach będą
cieszyły się ogromnym powodzeniem. Jeden
z adoratorów, szczególnie zawróci Ci
w głowie. Dzięki niemu jesienne wieczory nie
będą wreszcie dla Ciebie nudne i samotne.
Czeka Cię nagły przypływ gotówki. Zastanów
się, jak go racjonalnie wykorzystać, by
później niczego nie żałować. 
RYBY (19.02. – 20.03.) – Do ryb
w związkach wkradnie się niechciana
rutyna. Zastanów się, kiedy ostatnio byliście
na wspólnej kolacji lub chociaż na spacerze.
Warto zadbać o związek, póki nie jest
za późno. Przy odrobinie starań w pracy
masz szansę na dużą premię, nie zmarnuj
okazji. Zamiast zazdrościć koleżankom
świetnego wyglądu, postaraj się więcej
o siebie zadbać. 
BARAN (21.03. – 19.04.) – Wrzesień będzie
dla Ciebie miesiącem pełnym
niespodzianek. Czekają Cię zarówno gorsze
momenty, jak i niezapomniane chwile. Te
pierwsze uda Ci się przetrwać z pomocą
najbliższych, dlatego nie odrzucaj ich
pomocy. Dla samotnych baranów los
szykuje niespodzianki. Czas pokaże, czy
będą one udane w stu procentach. 
BYK (20.04. – 22.05.) – Ktoś bliski chce Ci
sprawić przyjemność, a ty bagatelizujesz
jego starania. Spróbuj bardziej doceniać
drobne gesty. Samotne byki muszą być
bardziej czujne na łowach, w przeciwnym
razie ktoś może Cię uprzedzić. Pora
na zmianę diety! Twój organizm błaga
o więcej witamin. Jeśli się go nie
posłuchasz, źle się to dla Ciebie skończy.
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – W tym
miesiącu będziesz wręcz zasypywany
zaproszeniami na spotkania towarzyskie.
Dobrze sobie zaplanuj cały miesiąc, aby nic
ważnego Cię nie ominęło. W pracy czeka
Cię ciężki okres, ale to tylko tymczasowe
trudności. Jeśli się postarasz, nadgodziny
zostaną Ci dobrze wynagrodzone
i będziesz mogła pozwolić sobie na krótki
urlop jeszcze jesienią. 
RAK (22.06. – 22.07.) – W najbliższym
czasie będziesz wręcz zasypywana
zaproszeniami na różne imprezy. Jeśli
jednak nie masz ochoty w nich
uczestniczyć, nie rób nic wbrew sobie.
Pamiętaj, że nie da się uszczęśliwić
wszystkich, zatem najlepiej zacząć
od poprawy własnego samopoczucia.
Do raków w związkach może wkraść się
rutyna, która po raz pierwszy zacznie Ci
przeszkadzać. Nie czekaj zatem
na inicjatywę drugiej połówki – Ty także
możesz zarezerwować weekend w Spa, czy
kolację w restauracji. 
LEW (23.07. – 23.08.) – Pora na gruntowne
porządki w mieszkaniu. Jesienna pogoda
z pewnością temu sprzyja. Cieplejsze dni
wykorzystaj na wycieczki za miasto.
Spróbuj realizować swoje plany, a nie tylko
dokładać kolejne. Dobry czas dla
samotnych lwów. Los sprawi Ci miłą
niespodziankę! Nie unikaj jednak
kontaktów ze znajomymi i korzystaj ze
wszystkich zaproszeń na imprezy. red

KINOreklama

RE PER TU AR 
KI NA HE LIOS SO SNO WIEC
8-14.2017 r.

MARATON KINGA: WYŁĄCZNIE W PIĄTEK
,, LŚNIENIE”” GODZ. 23: 00 
,, ŁOWCA SNÓW””
,, TO””
Horror, od lat 15, różne, 419 min, napisy
FILMOWE PORANKI: WYŁĄCZNIE
W NIEDZIELĘ
„BOB BUDOWNICZY: MEGA POJAZDY”
GODZ. 12: 00; 13: 45
Animacja, b/o, Wlk. Brytania, 66min, dubbing
HELIOS NA SCENIE: WYŁĄCZNIE
W PONIEDZIAŁEK
„ANIOŁY W AMERYCE CZ. I”” GODZ. 18: 30
Spektakl teatralny, od 15lat, Wlk. Brytania, 238
min
KULTURA DOSTĘPNA: WYŁĄCZNIE
W CZWARTEK
„SZTUKA KOCHANIA, GODZ. 18: 00 
HISTORIA MICHALINY WISŁOCKIEJ” 
Komediodramat, od 15lat, Polska, 120min
PREMIERA:
,, MARSZ PINGWINÓW 2””

10: 45; 13: 30*; 15: 30**; 17: 30
Dokument, b/o, Francja, 84 min, dubbing
* z wyjątkiem niedzieli
** wyłącznie w niedzielę
,, NA UKŁADY NIE MA RADY””
12: 45; 17: 00; 19: 30; 21: 00*; 21: 30**
Komedia/Obyczajowy, od 15 lat, Polska, 88min
*wyłącznie w piątek
** z wyjątkiem piątku
,, TO””
Horror, od 15 lat, USA, 135min, napisy
13: 00; 15: 00; 18: 00*; 19: 00**; 20: 30***
* z wyjątkiem czwartku
21: 00****; 21: 30*****
** z wyjątkiem poniedziałku
*** wyłącznie w czwartek
****z wyjątkiem piątku i czwartku
***** wyłącznie w piątek
FILMY TYGODNIA:
„BODYGUARD ZAWODOWIEC” 21: 00*
Komedia/Akcja, od 15 lat, USA, 118 min, napisy
* z wyjątkiem poniedziałku
„ANNABELLE: NARODZINY ZŁA” 22: 00 
Horror, od 15lat, USA, 99min, napisy
„RENEGACI” 
Thriller/ Akcja, od 15lat,

Francja/Niemcy, 106min, napisy
18: 30*; 19: 00** 
* z wyjątkiem poniedziałku
** wyłącznie w poniedziałek
FILMY DLA DZIECI:
„GANG WIEWIÓRA 2” 10: 30; 16: 15
Komedia/Animacja, b/o, Kanada/USA, 91 min,
dubbing 
„SUPER SPARK: GWIEZDNA MISJA” 
Animacja / Przygodowy, b/o., Kanada/Korea
Pld., 96min, dubbing 10: 15; 12: 30; 14: 45 
,, BOB BUDOWNICZY: MEGA POJAZDY”” 
Animacja, b/o, Wlk. Brytania, 66min, dubbing
10: 00*; 10: 15**; 11: 45***; 15: 45****
*z wyjątkiem niedzieli
**wyłącznie w niedzielę
*** z wyjątkiem niedzieli
**** z wyjątkiem niedzieli

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 – wrzesień  2017

27 Śr 10.00 Wakacje z duchami – A. Bahdaj, P. Rowicki
28 Cz 10.00 Wakacje z duchami – A. Bahdaj, P. Rowicki

19.00 Prezent urodzinowy – R. Hawdon
29 Pt 19.00 Prywatna klinika – J. Chapman, D. Freeman
30 Sb 20.00 Na dnie – Metropolitalna Noc Teatrów

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 8 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.

Dla naszych Czytelników mamy 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Na dnie” w dniu 30.09.2017 r.
(sobota), godz. 20.00.

W so bo tę, 30 wrze śnia, te atry ca łej
me tro po lii ślą skiej za pra sza ją
na spe cjal ny pro gram atrak cji te -
atral nych w ra mach or ga ni zo wa nej
już po raz 8. Me tro po li tal nej No cy
Te atrów. 

W tym dniu wi dzo wie Te atru
Za głę bia w trak cie za ba way po zna -
ją ku li sy te atru. Pro gram bę dzie
wy peł nio ny dzia ła nia mi edu ka cyj -
ny mi, tak by przez za ba wę ak ty wi -
zo wać wi dow nię i roz wi jać w wi -
dzach umie jęt ność kry tycz ne go
my śle nia. 

Naj młod si wi dzo wie zo ba czą
im pro baj kę – przed sta wie nie bez
sce na riu sza. To, co wy da rzy się
na sce nie, bę dzie po dyk to wa ne
przez mło de go wi dza. Za da niem
ak to rów bę dzie opo wie dze nie hi -
sto rii wświe cie wy my ślo nym przez
dzie ci. Zwień cze niem baj ki bę dzie
warsz tat im pro dla dzie ci po pro wa -
dzo ny przez ak to rów. 

Z ko lei do ro śli wi dzo wie zo sta -
ną za pro sze ni naspa cer zre ży se rem
spek ta klu „Na dnie” Paw łem
Świąt kiem. Bę dą mie li oka zję zo -

ba czyć al ter na tyw ne sce ny z dra -
ma tu Gor kie go w nie do stęp nych
na co dzień prze strze niach te atru
i przy oka zji po zna ją ku li sy warsz -
ta tu re ży ser sko -ak tor skie go. Spa cer
bę dzie ory gi nal nym wstę pem
do spek ta klu „Na dnie”. Po przed -
sta wie niu wi dzo wie bę dą mo gli
wziąć udział w za ba wach i grach
dys ku syj nych pro wa dzo nych przez
Fo rum Mło dych Te atro lo gów.
Szcze gó ło we in for ma cje znaj du ją
się na stro nie: www.te atrza gle -
bia.pl. red

Me tro po li tal na Noc Te atrów 
wTe atrze Za głę bia 

Te atr Za głę bia roz po czy na se -
zon 2017/2018. W so bo tę, 23
wrze śnia, w ogro dzie są siedz kim
przy Te atrze Za głę bia, two rzo -
nym przez miesz kań ców i pra -
cow ni ków te atru, od bę dzie się
ca ło dnio wy pik nik z ak to ra mi.
W pro gra mie mnó stwo wy da -
rzeń dla dzie ci i do ro słych. Dzie -
ci bę dą mo gły po słu chać ba jek,
zbu do wać te atr ma rzeń, wziąć
udział w warsz ta tach pro wa dzo -
nych przez ak to rów Te atru Za -
głę bia i za ję ciach pla stycz nych
przy go to wa nych przez Otwar tą

Pra cow nię Ar ty stycz ną z Dą bro -
wy Gór ni czej. Pra cow nia w no -
wym se zo nie po pro wa dzi pro jekt
„Ro dzi ce do te atru”, w ra mach
któ re go raz w mie sią cu ro dzi ce
przy cho dzą do te atru z dzieć mi
i pod czas gdy do ro śli oglą da ją
spek takl, dzie ci bę dą uczest ni -
czyć w te atral nych za ba wach
i warsz ta tach. 

Dla wszyst kich chęt nych pod -
czas pik ni ku bę dzie przy go to wa -
na przy mie rzal nia te atral nych
ko stiu mów i sta no wi sko cha rak -
te ry za to ra. Na mi ni sce nie ak to -

rzy Te atru Za głę bia za gra ją swo -
je naj lep sze mo no lo gi. Bę dą też
warsz ta ty ak tor skie dla do ro -
słych i klub dys ku syj ny wo kół
„Woj ny świa tów” – pierw szej
pre mie ry no we go se zo nu, w re -

ży se rii We ro ni ki Szcza wiń skiej.
Uczest ni cy pik ni ku po zna ją też
ty tu ły po zo sta łych pre mier i ak -
to rów, któ rzy od wrze śnia do łą -
cza ją do ze spo łu te atru. Wy da -
rze niom bę dzie to wa rzy szył jaz -

zo wy jam ses sion. Start
o godz. 11.00. Udział we wszyst -
kich wy da rze niach jest bez płat -
ny. Szcze gó ło wy pro gram pik ni -
ku do stęp ny jest na stro nie:
www.te atrza gle bia.pl. red

PROGRAM METROPOLITALNEJ
NOCY TEATRÓW:
11.00 – 12.00: Impro spektakl dla
dzieci
12-13.00: warsztaty z
improwizacji dla dzieci
18.00 – 19.00: historia konwencji
– spacer przez kulisy historii 
20.00: „Na dnie” spektakl w reż.
P. Świątka
22.00 – 23.00: warsztaty i gry
dyskusyjne z widzami

Pik nik na otwar cie te atral ne go se zo nu

Od pa la my se zon! 

Jesteś przedsiębiorczą mamą z głową pełną pomysłów? Weź udział w Kongresie Mam

Mama na szóstkę w domu i pracy 
Wie dzia łaś, że każ de go ro ku
w wo je wódz twie ślą skim ro dzi
się po nad 40 ty się cy dzie ci? Rok -
rocz nie ma my za tem do czy nie -
nia z oko ło 40 ty sią ca mi mło -
dych ma tek, któ re w więk szo ści
rok czy dwa po po ro dzie pla nu ją
po wrót na ry nek pra cy, a część
z nich już od pierw szych dni my -
śli o wła snym biz ne sie. Je steś
jed ną z nich? Przyjdź na Kon -
gres Mam już 10 paź dzier ni ka
do Sa li Wi do wi sko wo -Kon cer to -
wej „Mu za” w So snow cu i ra -
zem z na mi na ucz się, jak pro wa -
dzić swój biz nes, na co zwra cać
uwa gę, co jest do cho do we i cze -
go ry nek po trze bu je od cie bie!
Szu kasz lub chcesz zmie nić pra -
cę? Świet nie! Dla cie bie przy go -
to wa li śmy Tar gi Pra cy dla Mam.
Wię cej in for ma cji znaj dziesz
na stro nie na: www.kon gres -
mam.pl. W ra mach Kon gre su
Mam or ga ni zo wa ny jest tak że
ple bi scyt pro mu ją cy ak tyw ność
mam, pod ha słem „Ma ma Przed -
się bior cza”, na któ ry ru szy ły już

za pi sy. Po przed nia edy cja cie -
szy ła się du żym za in te re so wa -
niem. Spo śród na de sła nych zgło -
szeń ka pi tu ła ple bi scy tu wy bie -
rze trzy Ma my Przed się bior cze,
na któ re cze ka ją atrak cyj ne na -
gro dy. Ogło sze nie wy ni ków na -
stą pi pod czas Kon gre su Mam.

Zgło sze nia moż na do ko nać po -
przez http://kon gres mam.pl/ple -
bi scyt -ma ma -przed sie bior cza/.
Są przyj mo wa ne do 30 wrze śnia,
a pierw sze zgło sze nie zo sta ło już
opu bli ko wa ne na http://kon gres -
mam.pl/edy cja -2-10-paz dzier ni -
ka -2017/. red

Przy Teatrze Zagłębia aktorzy i mieszkańcy stworzyli ogród. Teraz zapraszają na piknik. 
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Ewa Cofur-Machura




