Jak zmienia się Sosnowiec, dlaczego warto tu
mieszkać, pracować czy robić własny biznes? Władze
miasta przygotowały szereg potrzebnych rozwiązań
i projektów w ramach pakietów mieszkańca i przedsiębiorcy.
Nowe miejsca w żłobkach i przedszkolach, wsparcie na starcie
dla pierwszoklasisty, dofinansowanie in vitro, mieszkanie dla
absolwenta, lokal na biznes i na kulturę, opieka inwestora dla
przedsiębiorcy i programy dla seniora, to tylko część
pomysłów, które już są realizowane.
str. 9–12

– Myślę, że słowo rewolucja w pełni oddaje
to, co się u nas wydarzyło latem. Zespół
przeszedł gruntowną przebudowę, a tak naprawdę
wciąż się w pewien sposób zgrywamy – przyznaje
Mirosław Orczyk, trener JAS-FBG Zagłębie.
Z poprzedniego zespołu pozostały zaledwie…
trzy zawodniczki. W zespole drzemią ogromne
możliwości, ale trzeba je dobrze wykorzystać,
by zdobyć kolejne punkty.
str. 15
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Dokładnie 5 października 1992 roku ukazał się pierwszy numer
samorządowego czasopisma„Kurier Miejski”. Wydawcą gazety była
i jest Sosnowiecka Korporacja Wydawnicza„SCW”sp. z o.o. Gazetą,
która liczyła wówczas zaledwie 8 stron, kierowała Jolanta
Pieczka. Archiwalne wydanie można znaleźć na stronie
internetowej Śląskiej Biblioteki Cyfrowej pod adresem:
https://www. sbc. org. pl/dlibra.
O czym pisaliśmy? Ówczesny wiceprezydent Tomasz
Szyjkowski przyznawał, że Sosnowiec może i powinien być
partnerem Katowic. Mglista wizja metropolii… dziś stała się
faktem. Jak to, że po 25 latach „Kurier Miejski” liczy 20 stron,
jest wydawany w 30 tys. egzemplarzy, istnieje w sieci
i mediach społecznościowych, a co najważniejsze w pamięci
i sercach Czytelników. Za wspólne lata wszystkim Czytelnikom
pięknie dziękujemy!

www.kuriermiejski.com.pl

nakład 30.000 egzemplarzy

Nowa ofensywa promocyjna miasta

Zdjęcia: Maciej Łydek

Sosnowiec – dzieje się nie od dziś

Ruszyła nowa kampania wizerunkowa. Ma pokazać, że Sosnowiec jest miastem wielu możliwości, ciągłych zmian, twórczych projektów i niezapomnianych wydarzeń.
Krzysztof Polaczkiewicz

To hasło, które towarzyszy nam od obchodów 115lecia miasta. Teraz dowie się o nim cała Polska!
Wszystko dzięki kampanii promującej miasto.
W ubiegłym roku Sosnowiec zaprezentował dwa
pakiety: dla mieszkańca i przedsiębiorcy. Jednocześnie ruszyła kampania promująca miasto. – Obiecywaliśmy, że co roku będziemy przeprowadzać akcje
promocyjne i co roku będziemy dodawali kolejne
punkty do naszych pakietów – mówi prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.
2 października swoją inaugurację miała kolejna kampania – „Sosnowiec – dzieje się nie
od dziś”. Nawiązuje do hasła zaprezentowanego
z okazji 115-lecia miasta. Jednym z jej elementów
jest informator. Znajduje się w nim 47 punktów róż-

nego rodzaju udogodnień, zmian, projektów, czy też
dofinansowań, które oferuje nasze miasto – z bardzo
nowatorskim „Mieszkaniem dla absolwenta”
na czele.
– To są rzeczy, które nie dzieją się od dzisiaj czy
od wczoraj, ale zgodnie z naszym sloganem „dzieją
się nie od dziś”. Niektóre zostały wzmocnione,
zmienione, ale są to rzeczy, które wprowadzamy
w naszym mieście od 3 lat – przyznaje prezydent Sosnowca.
Folder jest dostępny online na stronie internetowej: www.sosnowiec.pl, a także w wersji papierowej,
m. in. w miejskich jednostkach.
Razem z folderem ruszyła kampania wizerunkowa. 30-sekundowy spot już pojawił się w stacjach
telewizyjnych, m. in. w TVN24, TVN24BiS,
TVN7, Puls2, WP, TVN Fabuła, Discovery Histo-

ria, FOX, Planete+, TLC, Travel, Paramount Channel, HGTV, Eleven Sports, Comedy Central, Ale
Kino+, TVN Style, Canal+Sport 2 – w sumie ponad 300 emisji.
Władze miasta w krótkim czasie chcą przekazać,
jak wiele dzieje się w naszym mieście. Jednym
tchem, w skróconej formie, pokazano, że w Sosnowcu nie można się nudzić. Imprezy, wydarzenia, miejsca rekreacji i wypoczynku – taki jest nasz Sosnowiec.
Kampania obejmuje także internet. Trzyminutowa wersja spotu jest dostępna na YouTube oraz
w mediach społecznościowych.
– Mieszkańcy coraz częściej mówią, że w Sosnowcu dzieje się tak wiele, że trudno nadążyć.
Cieszy mnie to tym bardziej, że jeszcze nie tak
dawno słyszałem, że jest odwrotnie. Spot ma za-

chęcić do zainteresowania się Sosnowcem. Mamy
wspaniałe jednostki kultury, miejsca, gdzie możemy spędzać wolny czas na różne sposoby i dlatego
na to położyliśmy nacisk – mówi prezydent Chęciński.
Pakiet mieszkańca pojawi się również w prasie lokalnej oraz regionalnej. Przy tej okazji startuje kolejna edycja „Budujemy Dla Was”. W miejscach, gdzie
rozpoczynają się prace, ustawione zostaną tablice
z informacją, do kiedy potrwają utrudnienia.
– Chcemy pokazać, jaki Sosnowiec jest naprawdę, jakie udogodnienia przygotowaliśmy dla mieszkańców i jak wiele się tutaj dzieje. Chcemy dotrzeć
z tymi informacjami przede wszystkim na zewnątrz,
ale także do sosnowiczan. Oni częstokroć nie wiedzą, ile miasto ma im do zaoferowania – pokreślił
prezydent, Arkadiusz Chęciński.

MIASTO

Już 30 hybryd Volvo w Sosnowcu
arc UM w Sosnowcu

Krzysztof Polaczkiewicz

Volvo Polska dostarczyło kolejne
autobusy o napędzie hybrydowym do Sosnowca. W tej chwili
miasto dysponuje już 30 hybrydami Volvo, a do połowy paździer nika flota powiększy się
o kolejnych 5 autobusów tego
producenta.
Volvo Polska realizuje kontrakt
na dostawę 35 autobusów hybrydowych dla PKM Sosnowiec.
Do Sosnowca dotarło właśnie kolejnych sześć 12-metrowych autobusów Volvo 7900 Hybrid wyprodukowanych we wrocławskiej
fabryce Volvo. Może nimi podróżować 90 pasażerów, w tym 26
na miejscach siedzących. Wyposażone zostały w klimatyzację,
system informacji pasażerskiej,
monitoring, ładowarki USB, dostęp do internetu przez Wi-Fi.
Autobusy Volvo 7900 Hybrid
to tzw. równoległa hybryda – po-

Autobusy są wyposażone w system informacji pasażerskiej, monitoring, klimatyzację,
ładowarki USB i dostęp do internetu.
jazd może być napędzany niezależnie silnikiem elektrycznym
lub silnikiem diesla albo obydwoma silnikami w tym samym
czasie. Energia wytwarzana podczas hamowania jest magazyno-

arc UM w Sosnowcu

Masz pomysł na biznes?
Ta oferta jest dla ciebie!

2 października w Sosnowcu wystartował program „Lokal
na biznes”. Skierowany jest do osób, które po zakończeniu edukacji chcą w stolicy Zagłębia prowadzić działalność gospodarczą lub już ją założyły, ale nie dawniej niż
pół roku temu.
– W ten sposób chcemy wesprzeć młodych przedsiębiorców. Proponujemy im pomieszczenia na preferencyjnych warunkach. To jeden ze sposobów zatrzymania
w naszym mieście młodych osób. Program „Lokal na biznes” to kolejny element sosnowieckiego Pakietu Mieszkańca. Pakiet zawiera obecnie 47 propozycji, dzięki którym wspieramy rozwój naszego miasta – podkreśla prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.
Program jest realizowany wspólnie z Agencją Rozwoju Lokalnego. I to właśnie w biurowcu ARL, który mieści
się przy ul. Teatralnej 9, będzie można wynająć jeden
z pięciu lokali. Największy z nich ma ponad 15 metrów
kwadratowych. Umowa najmu ma obowiązywać przez
dwa lata na preferencyjnych warunkach. – Czynsz miesięczny ma wynosić 228 zł miesięcznie. W tej cenie są już
wszystkie niezbędne media – dodaje prezydent Sosnowca.
Oferty zainteresowanych przedsiębiorców rozpatrywane będą w drodze konkursu, który potrwa do 17 listopada.
Dokumenty niezbędne do wzięcia udziału w programie znajdują się na stronie internetowej miasta: www.sosnowiec.pl. KP

wana w akumulatorze, a następnie wykorzystywana do produkcji energii dla silnika elektrycznego. Dużą zaletą technologii
hybrydowej Volvo jest fakt, że
silnik diesla wyłącza się automa-

tycznie na przystankach autobusowych i światłach – pojazd zasilany jest wówczas bezgłośnie
energią elektryczną. Autobus rusza również jedynie przy pomocy silnika elektrycznego,

a po osiągnięciu prędkości 1520 km na godzinę automatycznie
przełącza się na silnik diesla.
Dzięki takiemu rozwiązaniu zużycie paliwa jest od 30 do 40
proc. niższe niż w przypadku autobusów napędzanych tradycyjnym dieslem, a autobus jest też
bardziej przyjazny dla środowiska – emisja spalin jest o 40 – 50
procent mniejsza w porównaniu
z autobusami napędzanymi silnikami diesla.
– Napęd hybrydowy doskonale
spisuje się w pojazdach zmuszonych do ciągłego zatrzymywania
się i ruszania, dlatego stanowi
bardzo dobre rozwiązanie dla autobusów miejskich, poruszających się w ruchu o dużym natężeniu. Dzięki wykorzystaniu silnika
elektrycznego podczas zatrzymania i przy niedużych prędkościach
zużywa mniej paliwa, a co za tym
idzie – jego eksploatacja jest tańsza niż w przypadku autobusu

z tradycyjnym napędem diesla – mówi Małgorzata Durda, dyrektor Volvo Buses na Polskę i kraje bałtyckie.
W tej chwili Sosnowiec dysponuje już 30 autobusami hybrydowymi Volvo, w tym pierwszymi
w Polsce przegubowymi hybrydami (10 autobusów). Jest to jak
dotąd największa jednorazowa
dostawa miejskich autobusów hybrydowych dla polskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego.
Do połowy października Volvo
dostarczy do Sosnowca kolejnych 5 pojazdów.
Wszystkie autobusy dostarczone do Sosnowca zostały wyprodukowane w Polsce, we wrocławskiej fabryce Volvo. Ich seryjna produkcja rozpoczęła się
w 2010 roku. Do tej pory firma
dostarczyła już ponad 2500 hybryd operatorom transportu publicznego w ponad dwudziestu
krajach.

Tramwaje Śląskie przebudują infrastrukturę tramwajową w Sosnowcu

Na początek torowisko przy ulicy Piłsudskiego
Przedstawiciele Tramwajów Śląskich i polsko-hiszpańskiego konsorcjum spółek NDI, Balzola Polska i Construcctiones y Promociones Balzola podpisali 29 września
umowę w sprawie przebudowy torowiska wzdłuż ulicy Piłsudskiego
w Sosnowcu. Przebudowa ma objąć odcinek torowiska w ciągu ulicy Piłsudskie go w Sosnowcu
od skrzyżowania z ul. Sobieskiego
do drogi ekspresowej S86 z wyłączeniem zmoder nizowanego już
odcinka torowiska na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego – Kierocińskiej – Grabowej. W sumie
do prze bu dowy przewi dzia no
ok. 2,6 km toru pojedynczego
(przebudowa 1,3 km torowiska).
W ramach inwestycji zostaną wy-

konane nowe podbudowa, odwodnienie, oświetlenie i sieć trakcyjna oraz nawierzchnia torowiska.
Ma zostać zastosowana konstrukcja z płyt prefabrykowanych w systemie szyny w otulinie, a przebudową zostanie objętych sześć przystanków. Na realizację inwestycji
wykonawca będzie miał około 15
miesięcy, czyli powinna zostać
zrealizowana przed końcem przyszłego roku. Zadowolenia nie kryją sami mieszkańcy, którzy chętnie
wybierają tramwaj zamiast… samochodu. – Biorąc pod uwagę, że
cza sa mi cięż ko zna leźć miej sce
w sa mym cen trum mia sta, wolę
dojechać tramwajem. Wiemy jednak, że so snowiec kie tramwa je
wymagają moder nizacji, więc in-

westycje są potrzebne – przyznał
Jan Wierzykowski z Sosnowca. To
nie koniec planowanych przez

Tramwaje Śląskie inwestycji, które
do 2020 roku będą realizowane
w Sosnowcu. SK

LISTA PLANOWANYCH INWESTYCJI TRAMWAJOWYCH W SOSNOWCU
DO 2020 ROKU:
1. Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Zagórze od pętli tramwajowej
do ronda Jana Pawła II w Sosnowcu.
2. Przebudowa infrastruktury tramwajowej od granicy z Będzinem do pętli
„Będzińska” w Sosnowcu.
3. Przebudowa pętli „Będzińska” w Sosnowcu wraz z rozjazdami
tramwajowymi oraz przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul.
Będzińskiej na odcinku od ul. Zagłębia Dąbrowskiego do ul. Staropogońskiej.
4. Przebudowa torowiska w jezdni w ciągu ul. Mariackiej i ul. Żeromskiego
w Sosnowcu.
5. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Małachowskiego
od ul. Mościckiego do ul. 3-go Maja.
6. Modernizacja i dobudowa drugiego toru wzdłuż ul. Wojska Polskiego
na odcinku od ul. Andersa do Orląt Lwowskich.

Budujemy dla was – kolejne umowy podpisane
Dwa budynki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w So snowcu przej dą grun tow ną
przebudowę. Obiekty przy ul. gen.
Grota -Rowec kie go, jak rów nież
przy ul. Kilińskiego, czeka termomoder nizacja. Umowy na wykonanie prac zostały już podpisane.
Ponadto władze miasta parafowały umowę na wy ko na nie ro bót
na DK 94 w Sosnowcu.
– Bu dyn ki CKZiU ma ją już
swoje lata, dlatego termomodernireklama

zacja jest w tych przypadkach konieczna. Prace będą miały charakter kompleksowy, zostaną wykonane wszystkie niezbędne prace,
wymienione będą m. in. instalacje
wodno-kanalizacyjne, elektryczna, w przy pad ku bu dyn ku
przy uli cy Grota -Rowec kie go
w grę wchodzi także rozbudowa,
tak więc śmia ło moż na powie dzieć, że bu dyn ki do sta ną nowe
życie. W przypadku obu inwestycji w grę wcho dzi 85 proc. do fi -

nansowanie ze środków unijnych.
Z kolei z własnych środków wykonamy prace na DK 94 – podkreśla
pre zy dent So snowca, Arka diusz
Chęciński.
Za ter mo der ni za cję bu dyn ku
CKZiU przy ul. gen. Grota -Roweckiego odpowiada Zakład Budowlano-Handlowy Andrzej Muc.
Z kolei obiektem szkoły przy ul.
Kilińskiego zajmie się Zakład Remontowo-Budowlany Jędrzejczyk.
W obu przy pad kach koszt inwe -

stycji to ponad 5,5 mln zł. Fir my
mają dziewięć miesięcy na wykonanie prac od momentu podpisania umowy.
Za re mont frag men tu DK 94
odpowiedzialne jest z kolei Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych z Katowic. WPRD ma
trzy miesiące na położenie nowej
nawierzchni na odcinku drogi krajowej. Koszt zadania to ponad 2,3
mln. Środki te pochodzą w całości
z budżetu miasta. KP
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RADA MIEJSKA
53. sesja Rady Miejskiej

Budżet za pierwsze półrocze wykonany
Uchwała z wykonania budżetu
w pierwszym półroczu tego roku
była jedną z najważniejszych
uchwał, jaką podjęli radni podczas
ostatniej sesji Rady Miejskiej.
Wcześniej wysłuchali informacji
o przebiegu wykonania budżetu
za pierwsze półrocze 2017 r., którą przedstawiła Katarzyna Chrapek-Rogowska, naczelnik Wydziału Budżetu Miasta.
Wstępnie zaplanowano dochody na poziomie około 869 mln 575
tys. zł, a wydatki ogółem w wysokości 938 mln zł. Konieczne stało
się jednak dokonanie zmian. Ostatecznie na koniec czerwca po stronie dochodów zaplanowano ponad 921 mln zł, przy czym dochody bieżące na poziomie ponad 837
mln zł, a dochody majątkowe
w wysokości ponad 83 mln
zł. – Z kolei po stronie wydatków
zaplanowano ponad… miliard złotych, w tym wydatki bieżące miały
wynieść ponad 803 mln zł, a wydatki majątkowe około 211 mln
zł – stwierdziła Katarzyna Chrapek-Rogowska. Deficyt budżeto-

Paweł Leśniak

Sylwia Kosman

Przed rozpoczęciem części roboczej sesji, zawodnicy Towarzystwa Miłośników Szermierki
Zagłębie Sosnowiec i MKS MOS Płomień Sosnowiec, odebrali pamiątkowe dyplomy i statuetki.
wy oszacowano na prawie 93 mln
zł. Planowane rozchody budżetu
miasta w tym roku obejmują wykup obligacji komunalnych w wysokości 28 mln zł, spłaty zaciągniętych pożyczek w wysokości
ponad 330 tys. zł oraz udzielonych
pożyczek na finansowanie zadań
z udziałem środków unijnych
przez sosnowieckie organizacje
pozarządowe w wysokości 100

tys. zł. Nadwyżka budżetowa wyniosła ponad 25 mln zł, nadwyżka
operacyjna ponad 54 mln zł. Stan
zobowiązań miasta na koniec
czerwca stanowił 15,70 procent
planowanych dochodów i wynosi
ponad 144 mln zł (z tytułu wyemitowanych obligacji 142 mln zł,
a z tytułu pożyczek ponad 2 mln
zł). Po przeprowadzeniu zmian
w budżecie dochody zrealizowano

już na poziomie ponad 472 mln zł,
czyli wykonano 51,2 procent planu rocznego. W porównaniu do tego samego okresu w poprzednim
roku oznacza to wzrost o 10,4 procent, tj. o ponad 44 mln zł. Z kolei
wydatki ogółem zrealizowano
w wysokości ponad 446 mln zł, co
stanowi 44,1 procent planu rocznego. W pierwszym półroczu tego
roku dochody bieżące wykonano

w kwocie ponad 456 mln zł, co
stanowi 54,4 proc. planu rocznego.
Na dochody bieżące składają się
udziały w podatku dochodowym,
subwencja ogólna oraz podatek
od nieruchomości. Wpływy pozyskane z tych źródeł oznaczają
aż 64,4 procent łącznej sumy dochodów miasta. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych stanowią dużą niewiadomą z punktu widzenia ich realizacji. Obecnie podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych osiągnięto na poziomie 46,4 proc. planu rocznego,
uzyskując dochód w wysokości
ponad 121 mln zł. Do budżetu
miasta wpłynęła subwencja ogólna w wysokości ponad 112 mln
złotych. Z kolei wpływy z podatku
od nieruchomości wyniosły niespełna 70 mln zł, co oznacza wykonanie planu rocznego w wysokości ok. 54,2 procent. Pozostałe
podatki i opłaty lokalne, takie jak
opłata skarbowa, podatek od czynności cywilnoprawnych czy też
podatek od spadków i darowizn
udało się osiągnąć na wcześniej
zakładanym poziomie. – Reasu-

mując, monitorujemy na bieżąco
wpływy do budżetu, staramy się
zarządzać wydatkami, odpowiedzialnie podchodzimy do zagadnień mających wpływ na realizowany budżet. Wszystkie zobowiązania miasto płaci regularnie i terminowo – podsumowała Katarzyna Chrapek-Rogowska.
Pozytywną opinię dotyczącą realizowanego budżetu przez gminę
Sosnowiec wydała Regionalna Izba Obrachunkowa. Radni
również pozytywnie ocenili wykonaniu budżetu w pierwszym półroczu. Przed częścią roboczą sesji
wyróżnienia prezydenta Sosnowca i pamiątkowe statuetki odebrali
także sportowcy Towarzystwa Miłośników Szermierki Zagłębie Sosnowiec oraz zawodnicy MKS
MOS Płomień Sosnowiec, którzy
w ostatnich tygodniach mogą pochwalić się kolejnymi sukcesami.
Arkadiusz Chęciński, prezydent
Sosnowca, poinformował m. in.
także o nowej kampanii promocyjnej Sosnowca, a także potwierdził,
że przedstawiciele klubu Zagłębia
Sosnowiec prowadzą rozmowy
z zainteresowanymi inwestorami.

Sosnowiec po raz czwarty w kampanii„Too Young To Drink”
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nii i główny specjalista w Wydziale Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
Najmocniejszym elementem kampanii
są plakaty. Najczęściej przedstawiają noworodki uwięzione w butelkach z alkoholem czy „wymieszane” w kieliszku, popularnym drinku mojito, razem z plasterkami
limonki i listkami mięty. W ten obrazowy
sposób, najbardziej bezbronni, czyli dzieci, przestrzegają kobiety przed piciem alkoholu w czasie ciąży.
W tegorocznej edycji już tradycyjnie
plakaty zostały przekazane do szkół, stowarzyszeń, instytucji publicznych i szpitali, terenowych punktów MOPS w Sosnowcu, kościołów, przychodni zdrowia,
a także do Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowieckim
Szpitalu Miejskim. – W ramach tegorocznej kampanii w placówkach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizowany jest program profilaktyczny pn. „FAS – Masz wybór”, doreklama

arc UM w Sosnowcu

Dokładnie 9 września, 9 dnia, 9 miesiąca
o godz. 9.09 z okazji „Międzynarodowego Dnia FASD”, Sosnowiec ruszył już
po raz czwarty z międzynarodową kampanią społeczną, „Too Young To
Drink” – „Za młody, by pić”. W dalszym
ciągu to jedynie miasto w Polsce, które
prowadzi działania w ramach międzynarodowej kampanii, realizowanej przez European FASD Alliance.
FASD, czyli Fetal Alcohol Spectrum
Disordes, oznacza alkoholowy zespół płodowy, czyli zespół chorobowy, który jest
skutkiem działania alkoholu na płód
w okresie prenatalnym. Alkoholowy zespół płodowy jest chorobą nieuleczalną,
której można uniknąć, zachowując abstynencję w czasie trwania ciąży. – Kampania
ma piękne i proste przesłanie: zero alkoholu pod żadną postacią, kiedy jesteś w ciąży.
Bo nigdy nie wiadomo, jaka dawka alkoholu zaszkodzi dziecku – przekonuje Andrzej Wojciechowski, koordynator kampa-

Uczniowie CKZiU przyłączyli się do kampanii i uczestniczyli
w programie profilaktycznym pn. „FAS – Masz wybór”.
tyczący przeciwdziałania występowaniu FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy) i FASD (Spektrum Poalkoholowych
Uszkodzeń Płodu) – mówi Andrzej Wojciechowski. – Do wszystkich szkół ponadpodstawowych zostały wysłane mate-

riały edukacyjno-informacyjne, czyli plakaty, ulotki oraz książka Barbary Bernfeld i Jacka Mazurkiewicza pt. „Za młody, by pić” – Naruszenie prawa do życia
lub zdrowia dziecka przez pijące alkohol
kobiety w ciąży, dostępna w internecie.

Ponadto na Facebook-u, na stronie organizatora kampanii, prowadzona jest akcja
informacyjno-propagandowa kampanii
„Too Young To Drink”, na której umieszczono m. in. fotografie z Sosnowca.
W mediach społecznościowych wspiera
nas mocno także piosenkarka Danuta
Błażejczyk, której wpis spotkał się z szerokim odzewem w sieci – dodaje.
Głównymi celami kampanii „Too
Young To Drink” jest podniesienie świadomości o niebezpieczeństwach picia alkoholu podczas ciąży, rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej ryzyka spożywania alkoholu podczas ciąży oraz wsparcie kobiet w podejmowaniu własnych wyborów. Skutkiem
uszkodzenia płodu są późniejsze kłopoty
dziecka w nauce, problemy wychowawcze
i choroby psychiczne. Badania w USA dowiodły, że co najmniej jeden procent dzieci
jest dotkniętych tym syndromem, a badania
w Europie pokazują, że takich dzieci jest
przynajmniej dwa procent. SK
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Zagłosuj w Budżecie Obywatelskim
i miej wpływ na swoją okolicę
IV edycja Budżetu Obywatelskiego w Sosnowcu wchodzi w decydującą fazę. Teraz wszystko w rękach sosnowiczan, którzy wybierają z blisko 130 projektów.
W tym roku na Budżet Obywatelski przeznaczyliśmy 7,5 miliona złotych, a mieszkańcy zgłosili
prawie 170 projektów. Po weryfikacji, blisko 130 projektów otrzymało ocenę pozytywną.
Co powoduje, że projekt nie
przeszedł weryfikacji? – To mogą
być różne sytuacje. Zdarza się, że
inwestycja przez autora została
zaplanowana na terenach innych,
niż miejskie, a właściciel nie wyraził zgody na partycypację. Pojawiły się też projekty, które nie
spełniły wymogów for malnych – mówi Joanna Grabarczyk
z Wydziału Kultury i Promocji
Miasta.
Głosowanie odbędzie się
w dniach od 6 do 16 października
tylko i wyłącznie przez internet
(formularz dostępny na stronie:
www.obywatelski.sosnowiec.pl).
To oznacza, że wystarczy smartfon z dostępem do sieci, aby wybrać swoje projekty.
Każdy mieszkaniec będzie

miał trzy głosy – jeden na projekt
z Lokalnej Strefy Konsultacyjnej
i po jednym na Strefę Szkolną
i Przedszkolną.
JAK GŁOSOWAĆ?
1. Wejdź na stronę: www.obywatelski.sosnowiec.pl i kliknij
„GŁOSOWANIE”.
2. Wybierz obszar, na który
chcesz zagłosować i kliknij
na wybrany projekt (poprzez
zaznaczenie kółeczka po lewej
stronie od nazwy projektu).
3. Nie zapomnij także oddać głosu na jeden projekt ze Strefy
Szkolnej i jeden ze Strefy
Przedszkolnej, po czym kliknij
„Przejdź dalej”.
4. Wpisz swoje dane (w tym numer telefonu komórkowego)
i zaznacz zgodę na dole. Kliknij „Weryfikacja SMS”.
5. Wpisz kod, który otrzymasz
SMS-em. Kliknij „Oddaj głos”.
6. Gratulacje – właśnie przyczyniłeś się do inwestycji w Sosnowcu.
Nowością w tegorocznej edycji
BO jest Młodzieżowy Budżet
Obywatelski (dla uczniów szkół)
oraz Przedszkolny Budżet Oby-

watelski (dla rodziców przedszkolaków), dzięki którym doposażone zostaną miejskie placówki
edukacyjne.
– Budżet Obywatelski w Sosnowcu to święto wszystkich
mieszkańców, którym leży na sercu dobro miasta. Dzięki dotychczas zrealizowanym projektom,
a mowa już o ponad 80, wiele
części Sosnowca zyskało ciekawe
miejsca, które odpowiadają potrzebom mieszkańców – mówi
prezydent Sosnowca, Arkadiusz
Chęciński.
UWAGA! WAŻNE:

– w formularzu elektronicznym
należy podać: adres zamieszkania, numer PESEL, imię matki,
numer telefonu, a także zaznaczyć oświadczenie,
– na jeden numer telefonu wysłanych może zostać maksymalnie 5 haseł,
– nie ma możliwości powtórnego
logowania się do systemu, w celu oddania pojedynczych głosów w poszczególnych strefach,
– aby projekt trafił do realizacji,
musi zagłosować na niego co
najmniej 50 mieszkańców.

TWÓJ GŁOS BĘDZIE NIEWAŻNY,
JEŚLI:

– na formularzu nie zostały uzupełnione wymagane dane,
– nie zaznaczono żadnego projektu,

– jeżeli głos oddano na dwa lub
więcej razy na projekty w Lokalnej Strefie Konsultacyjnej, Strefie
Szkolnej lub Przedszkolnej,
– nie zostało zaznaczone oświadczenie o prawidłowości poda-

STREFA
KONSULTACYJNA

PUNKT KONSULTACYJNY

I Milowice

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Baczyńskiego 12

II Pogoń

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Będzińska 22
ul. Grota Roweckiego 22 ul. Gospodarcza 32

III Stary Sosnowiec

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Piłsudskiego 19

IV Środula

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. J. Kossaka 10a

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kalinowa
(Pawilon)
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wojska
Polskiego 6
Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Zawodzie 34

pn.-pt. 7.00 – 17.00

Miejski Dom Kultury „Kazimierz”, ul. Główna 19

pn.- pt. 12.00 – 20.00

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Zamkowa 9
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. M. Maliny 39
Centrum Informacji Miejskiej, ul. Warszawska 3
VI Centrum
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Parkowa 1A
VII Zagórze Północ

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. W. Jagiełły 10

VII Zagórze Południe

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kisielewskiego 9A

XIX Klimontów, Dańdówka

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Klonowa 12

X Kalinowa
XI Bobrek, Niwka
XII Modrzejów, Jęzor, Bór

XII Kazimierz Górniczy
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Główna 19
XIV Porąbka

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Zagórska 3

XV Juliusz

Miejska Biblioteka Publiczna, ul.
Spadochroniarzy 6

XVI Ostrowy Górnicze

Miejska Biblioteka Publiczna, Ul. K.I.
Gałczyńskiego 38
Miejski Klub „Maczki”, ul. Krakowska 26

XVII Maczki, Kolonia Cieśle

GODZINY OTWARCIA
pn., wt., śr., pt. 10.00 – 18.00
czw. 10.00 – 15.00 sb. nieczynne
pn., wt., śr., pt. 10.00 – 18.00
czw., sb. 10.00 - 15.00
pn., wt., śr., pt. 10.00 – 19.00
czw., sb. 10.00 - 15.00
pn., wt., śr., pt. 10.00 – 19.00
czw., sb. 10.00 - 15.00
pn., wt., śr. pt. 10.00 – 18.00
czw., sb. 10.00 - 15.00
pn., wt., śr., pt. 10.00 – 18.00
czw. 10.00 – 15.00 sb. nieczynne
pn.– pt. 08.00 - 18.00
sb. 08.00 – 16.00
pn., wt., śr., pt. 10.00 – 18.00
czw., sb. 10.00 - 15.00
pn., wt., śr., pt. 10.00 – 18.00
czw., sb. 10.00 - 15.00
pn., wt., śr.,pt. 10.00 – 19.00
czw., sb. 10.00 - 15.00
pn, wt., śr., pt. 10.00 – 18.00
czw. 10.00 – 15.00 I i III sb.
miesiąca: 10.00 - 15.00
pn., wt., śr., pt. 10.00 – 18.00
czw., sb. 10.00 - 15.00
pn., wt., śr., pt 10.00 – 18.00
czw., sb. 10.00 - 15.00

V Sielec, Kukułek, Andersa
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nych danych oraz zgody
na przetwarzanie danych osobowych.
Osoby, które nie mają dostępu
do internetu, mogą oddawać głos
w punktach konsultacyjnych. KP

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Krakowska 26

pn., wt., śr., pt. 10.00 – 18.00 czw.
10.00 – 15.00 II i IV sb. miesiąca
10.00 - 15.00
pn. 11.00 – 15.00, wt., śr., pt. 13.00
– 17.00 sb. nieczynne
Pn 10.00 – 15.00, wt., śr., pt. 11.00
– 18.00 czw.: 11.00 – 15.00 sb.
nieczynne
pn., czw. 10.00 – 15.00
wt., śr., pt. 10.00 – 17.00 sb.
nieczynne
pn.- pt. 12.00 – 20.00
pn. 10.00 - 15.00 ,
wt., śr., pt. 12.00 – 18.00
czw., sb. nieczynne

reklama

4

październik 2017 nr 9

MIASTO
pagina

Jak dobrze przygotować się do sezonu grzewczego? Jest w orkiestrach

Za oknem coraz chłodniej i już wkrótce
rozpocznie się sezon grzewczy. Wskazujemy, na co powinniśmy zwrócić uwagę,
zarówno przed rozpoczęciem, jak
i w trakcie sezonu grzewczego.
WYCZYŚĆ GRZEJNIKI

Większość z nas regularnie sprząta swoje domy, są jednak takie miejsca, do których jest nam ciężej dotrzeć. Należą
do nich grzejniki. Pomiędzy tzw. żeberkami lubi gromadzić się brud. Kiedy kaloryfer zaczyna grzać, pokrywający jego powierzchnię kurz zaczyna nieprzyjemnie pachnieć. Drobinki kurzu krążą
w powietrzu, co jest szczególnie niekorzystne dla alergików. Ponadto brud
sprawia, że wydajność grzania się
zmniejsza. Przed sezonem grzewczym
warto dokładnie oczyścić urządzenie.
Czyszczenie kaloryfera ułatwi nam specjalna szczotka na elastycznym kiju, która dotrze do zakamarków.
ODSUŃ MEBLE, KTÓRE ZASŁANIAJĄ KALORYFERY

Zdarza się, że podczas przemeblowania
ustawiamy przy kaloryferze szafkę lub
stolik. Kiedy na zewnątrz jest ciepło, nie
ma przeciwwskazań, aby tam stały. Inaczej jest w czasie mrozów. Zasłonięty
szafką grzejnik będzie dawał o wiele
mniej ciepła. Zamiast podkręcać moc
grzewczą do maksymalnych wartości,
powinniśmy spróbować odsunąć od nie-

TRZEBA ODPOWIETRZYĆ GRZEJNIKI

Zapowietrzony kaloryfer wydaje charakterystyczne odgłosy – bulgotanie,
szumy i gwizdy. Ponadto też grzeje słabiej – często jest ciepły na dole, a zimny
na górze. Długotrwale zapowietrzony
kaloryfer może być niebezpieczny dla
całej instalacji grzewczej. W momencie
rozpoczęcia sezonu grzewczego grzejniki warto odpowietrzyć. W przypadku
urządzeń z automatycznym odpowietrzaczem należy zastosować się
do wskazówek producenta. Grzejniki
bez odpowietrzaczy, jeśli są prawidłowo
zainstalowane, zazwyczaj odpowietrzają
się same. Jeśli jednak pojawią się sygnały, że urządzenie jest zapowietrzone, dobrze będzie zwrócić się o pomoc do fachowca, który poluzuje śrubunek znajdujący się przy zaworze grzewczym.
Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wszystkie termostaty w kaloryferach ustawić na pozycję „maks” lub
numer 5. Jeżeli jesteś mieszkańcem
ostatniej kondygnacji w swoim bloku, to
z dużym prawdopodobieństwem w twoim mieszkaniu znajduję się odpowietrznik pionu. Postaraj się, aby zawory były
zakręcone, by w trakcie napełnienia instalacji C. O wodą nie doszło do zalania.
Zima jest okresem, w którym
w związku z niską temperaturą rzadziej otwieramy okna i wietrzymy pomieszczenia, co sprzyja gromadzeniu
się wilgoci i zarazków. W tym okresie

szczególnie powinniśmy zadbać o poprawne działanie wentylacji, zwłaszcza jeżeli korzystamy z ogrzewania
spalinowego, polegającego na dostarczaniu ciepła uzyskanego w procesie
spalania paliw – węgla, gazu czy oleju
opałowego.
Szacunkowo czteroosobowa rodzina podczas codziennych czynności takich jak np. gotowanie, kąpiel i suszenie
prania wytwarza około 10 l wilgoci
dziennie. W przypadku nieprawidłowo
działającego systemu wentylacyjnego
poziom wilgoci znacznie wzrasta. Optymalny poziom to 40-60 procent, jeżeli
wilgoć jest wyższa, sprzyja rozwojowi
pleśni i grzybów, które jak wiadomo,
mają negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie mieszkańców.
JAK ZADBAĆ O POPRAWNĄ WENTYLACJĘ?

W okresie grzewczym należy zadbać
o kilka czynników, które poprawią wymianę powietrza i obniżą poziom wilgoci w pomieszczeniach.
• Przepływ powietrza przez kratki wentylacyjne – w okresie zimowym powinniśmy sprawdzić, czy kratki i układ
wentylacyjny jest drożny i czy działa
prawidłowo, warto również zdemontować i wyczyścić kratki z zalegającego
kurzu i ewentualnych zanieczyszczeń
organicznych.
• Wietrzenie pomieszczeń – to jedno
z najprostszych i najskuteczniejszych
rozwiązań, krótkotrwałe otwarcie okna
lub drzwi balkonowych skutecznie obniża poziom wilgotności w mieszkaniu
i zapewnia napływ świeżego powietrza. Zimą, aby nie narażać się na zbytnie wychłodzenie, najlepiej wietrzyć

często, ale krótko. Optymalnym sposobem wietrzenia jest „zrobienie przeciągu” czyli otwarcie okien po przeciwległych stronach mieszkania.
• Otwarcie nawiewników okiennych – nowoczesne okna charakteryzują się dużą szczelnością, co jest zarówno wadą, jak i zaletą w porównaniu
do okien starszego typu. Zaleca się
otwarcie nawiewników okiennych, które zapewniają napływ powietrza z zewnątrz, ale jednocześnie nie powodują
znacznego wychłodzenia.
• Regularny przegląd wentylacji – zgodnie z przepisami przynajmniej raz
w roku powinna być przeprowadzona inspekcja skuteczności wentylacji
przez uprawnionego mistrza kominiarskiego, co pozwala na wychwycenie
i usunięcie ewentualnych nieprawidłowości.
NAJCZĘSTSZE BŁĘDY

Najczęściej spotykanym błędem związanym z wentylacją w okresie zimowym
jest zaklejanie kratek wentylacyjnych
i uszczelnianie okien oraz innych elementów budynku, przez które może dostawać się zimne powietrze. Taki zabieg
grozi bardzo poważnymi konsekwencjami, szczególnie w tych mieszkaniach
lub domach, w których znajduje się kominek lub do ogrzania spalany jest gaz.
Zadbajmy o to, aby w czasie zimy
nasze mieszkanie było miejscem przytulnym i bezpiecznym.
Wszelki awarie i usterki centralnego
ogrzewania w budynkach zarządzanych
przez MZBM – TBS sp. z o.o. należy
zgłaszać pod numerami: 694 790 718,
694 790 721.

dętych jakaś siła…
zdjęcia: Maciej Łydek

go meble. Dzięki temu zwiększymy
efektywność urządzenia i zaoszczędzimy na rachunku za ogrzewanie. Warto
też oczyścić z kurzu sprzęty stojące
w okolicach grzejników.

I Przegląd Orkiestr Dętych województwa śląskiego odbył się 1 października w Parku Sieleckim.
Przegląd, w którym wzięło udział 450 muzyków,
składał się z dwóch etapów: oceny przemarszu orkiestry pod względem muzycznym i wizualnym
oraz części koncertowej, w której orkiestry grały
trzy dowolne utwory, w tym jeden utwór polskiego kompozytora. W przeglądzie wzięło udział
dziewięć orkiestr, m. in. z Częstochowy, Tąpkowic, Wojkowic, Sierbowic i Dąbrowy Górniczej. – Wszystkie orkiestry reprezentowały wysoki poziom muzyczny, jak również repertuarowy – przyznał Sebastian Janda, dyrygent Sosnowieckiej Orkiestry Dętej. Imprezę prowadził znany konferansjer telewizyjny, aktor i zarazem
mieszkaniec Sosnowca – Dariusz Niebudek. Organizatorami przeglądu byli Wojewódzki Oddział Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczpospolitej Polskiej, prezydent miasta Arkadiusz Chęciński i Sosnowiecka Orkiestra Dęta,
która wystąpiła w roli organizatora i gospodarza
przeglądu w Sosnowcu. SK
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Emerytura a składki

Stalking, czyli uporczywe nękanie

JoannaBiniecka, specjalista
ds. komunikacji społecznej iedukacji

Wpaździerniku ubiegłego roku weszła wżycie ustawa, zgodnie zktórą powszechny wiek emerytalny to dla kobiety 60 lat, a dla mężczyzny – 65 lat. Możnawystąpić oemeryturę zaraz poukończeniu tego
wieku, jednak jest to prawo, a nie obowiązek. Im dłużej osoba ubezpieczonapracuje, tym odłoży więcej składek, otrzyma więcej waloryzacji i niższy będzie wskaźnik średniego dalszego trwania życia.
Wysokość emerytury zależy bowiem od:
a) zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne zapisanych na koncie indywidualnym w ZUS,
b) zwaloryzowanego kapitału początkowego zapisanego naindywidualnym koncie w ZUS,
c) środków zapisanych na subkoncie,
d) średniego dalszego trwania życia ustalonego dla wieku, wktórym
przechodzi się na emeryturę.
Emeryturę oblicza się, dzieląc kwotę z pozycji a+b+c przez liczbę
z pozycji d.
Warto określić, co oznaczają wymienione pojęcia. A więc:
Indywidualne konto ubezpieczonego to konto każdej ubezpieczonej
osoby, które prowadzi ZUS.
Waloryzacja składek polega na pomnożeniu zapisanych na koncie
składek przez przyjęty wskaźnik waloryzacji. Nie może być on niższy niż wskaźnik cen towarów iusług konsumpcyjnych ogółem wroku kalendarzowym, który poprzedza termin waloryzacji wstosunku
do roku poprzedniego.
Tablice średniego dalszego trwania życia – określają przeciętne dalsze trwanie życia osoby naemeryturze (wmiesiącach) dla każdego
rocznika. Ogłasza je prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Kapitał początkowy – środki zgromadzone na emeryturę
przed 1999 r.
Subkonto – prowadzi je ZUS wramachIIfilaru ubezpieczenia emerytalnego.
Zasada naliczania emerytury w powyżej opisany sposób została
wprowadzonaw1999 r. (wcześniej obowiązywała tzw. umowa międzypokoleniowa, czyli solidaryzm polegający na tym, że pokolenie
aktywne zawodowo pracowało na pokolenie osób na emeryturze).
Reforma systemu emerytalnego była potrzebnazpowodu starzenia
się społeczeństwa. Z prognoz wynikało, że w przyszłości za mało
osób będzie pracowało na jednego emeryta. Celem reformy było
więc zagwarantowanie wypłaty emerytur wszystkim ubezpieczonym, a także ściślejsze powiązanie składki ze świadczeniem. Bowiem od 1 stycznia 1999 r. obowiązuje zasada: ile wpłaciłeś, tyle
otrzymasz.
WOddziale ZUS wSosnowcu wsali obsługi klienta są czynne stanowiska doradców emerytalnych, gdzie można dowiedzieć się m. in.,
jaka będzie wysokość przyszłej emerytury ikiedy najkorzystniej złożyć wniosek o to świadczenie.
Natomiast wwielu sosnowieckich szkołach realizowany jest projekt
edukacyjny „Lekcje z ZUS”, dzięki któremu młodzież poznaje przepisy związane zsystemem emerytalnym. Dowiaduje się również, że
funkcjonują trzy filary, gdzie gromadzone są składki.
Ifilar to środki zgromadzone wFunduszu Ubezpieczeń Społecznych.
II filar to środki z otwartego funduszu emerytalnego (OFE) i subkonta w ZUS. Jeśli ktoś nie ma rachunku w OFE, to jego II filar to tylko
subkonto w ZUS.
Jest jeszcze jeden filar – jest on niezwiązany z ZUS-em.
IKE i IKZE to forma indywidualnego, dobrowolnego oszczędzania
naemeryturę wIIIfilarze, powiązanazulgami podatkowymi. Wpłaty
naIKE iIKZE nie mogą wroku kalendarzowym przekroczyć określonego limitu. W 2017 r. dla wpłat na IKE wynosi on 12 789 zł, a na IKZE – 5115, 60 zł.
PPE to dobrowolna forma grupowego oszczędzania na emeryturę,
organizowanaprzez pracodawcę zudziałem pracowników. Gromadzone środki wpłacane są na wybrane przez pracownika fundusze
inwestycyjne. Składka podstawowa nie jest wliczana do wynagrodzenia, które stanowi podstawę obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne. Uczestnik PPE może zadeklarować składkę dodatkową.

Ilona Cebo-Kubiczek, adwokat

Uporczywe nękanie polega najczęściej na celowym, uporczywym i długotrwałym działaniu skierowanym przeciwko danej osobie, którego celem jest upokorzenie i dezorganizacja
jej życia. Czynność sprawcza w przypadku tzw. stalkingu polegać ma na uporczywym nękaniu innej osoby lub osoby dla
niej najbliższej, wzbudzające u niej uzasadnione poczucie zagrożenia lub istotnie naruszać jej prywatność. Uporczywość
zachowania się sprawcy przestępstwa przewidzianego
w art. 190 a KK oznacza szczególne nastawienie psychiczne,
polegające na nieustannym nękaniu, pomimo sprzeciwu pokrzywdzonego, a także dłuższy upływ czasu, przez który
sprawca powtarza swoje zachowanie przeciwko osobom nękanym. Skutkiem zachowania się sprawcy musi być wytworzenie u pokrzywdzonego uzasadnionego poczucia zagrożenia lub poczucia istotnego naruszenia jego prywatności. Aby
dane zachowanie mogło być uznane za stalking, nie wymaga się, aby zachowanie stalkera niosło ze sobą element agre-

sji. Nie ma znaczenia również fakt, czy sprawca kieruje się
w stosunku do pokrzywdzonego uczuciem miłości, nienawiści, złośliwości, czy chęci zemsty. Decydujące znaczenie dla
przestępstwa stalkingu będzie subiektywne odczucie zagrożonego. Stalking /przestępstwo/ występuje najczęściej
w kontekście rodzinnym i partnerskim. Przestępstwo to występuje również wśrodowisku pracy czy stosunkach sąsiedzkich, jeżeli przybierze formę szczególnie uciążliwą dla mieszkańców sąsiednich lokali.
Skuteczność walki ze stalkingiem polega przede wszystkim na wyrażeniu swojego sprzeciwu w stosunku do osoby
nękającej. Należy pokazać, że nie życzymy sobie żadnych kontaktów z jej strony. Nie należy wdawać się w dyskusje, w rozmowy, nie odbierać telefonów, nie odpowiadać na smsy. Należy zabezpieczać dowody, zachować wszelkie maile, smsy,
wiadomości wysyłane zapomocą portali społecznościowych,
nagrywać rozmowy. O każdym incydencie należy powiadomić policję.
Przestępstwo nękania jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego, co oznacza, że do wszczęcia postępowania konieczne będzie zawiadomienie organów ścigania
przez osobę tym przestępstwem pokrzywdzoną. W sytuacji, gdy osoba nękająca cię rozpowszechnia informacje
nieprawdziwe, naruszające twoje dobre imię, nazwisko,
wizerunek czy dopuszcza się naruszenia tajemnicy korespondencji, wystąp na drogę postepowania cywilnego
z żądaniem zaniechania powyższych działań.

Zmiany w nocnej i świątecznej opiece medycznej
1 października zmieniły się zasady, według których
działa nocna i świąteczna opieka medyczna na terenie Sosnowca.
Od początku miesiąca nocna i świąteczna opieka medyczna będzie realizowana w dwóch punktach: w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
nr 5 im. Św. Barbary (Pl. Medyków 1) oraz w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim przy ul. Szpitalnej 1 w Zagórzu. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej

opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku
do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
W razie nagłego zachorowania lub pogorszenia
stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc
do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka
i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej złożył swoją deklarację. KP
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MIASTO
Milionowe inwestycje w Vitkovice Milmet S.A.

Rekordowy III Kongres Praktyków Nauki i Biznesu w Wyższej
Szkole Humanitas

Nowa malarnia i stacja
tankowania pojazdów

Napędza ich nauka i biznes
Beata Dudek

Dwie nowe inwestycje, czyli malar nia proszkowa o war tości 4
mln euro oraz nowo wybudowana stacja tankowania pojazdów
metanem CNG, zostały uroczyście zaprezentowane 13 września
na terenie zakładu należącego
do grupy kapitałowej Cylinders
Holding Vitkovice-Milmet S.A.
Sukcesu gratulowali spółce zaproszeni goście, m. in. przedstawiciele władz miasta Sosnowca,
prezydent Arkadiusz Chęciński, I zastępca prezydenta
Krzysztof Haładus i przewodniczący RM Wilhelm Zych, władze
Vitkowice – Milmet S. A., goście
z Polski i z zagranicy.
Nowo otwarta malarnia należy
obecnie do najnowocześniejszych w Europie wśród producentów butli na gazy techniczne,
natomiast stacja tankowania pojazdów metanem CNG jest najwydajniejszą tego typu stacją
w Polsce. Jest to stacja samoobsługowa, czynna non stop. Z niej
sprężony gaz ziemny dostarczany jest w miejscu, gdzie nie istnieje gazociąg lub przepustowość gazociągu jest niewystar-

Malarnia należy do najnowocześniejszych w Europie.
czająca. Za pomocą aplikacji
grupy Cylinders Holding gaz dostarczany jest m. in. do MPK Tychy i zasila autobusy miejskie tego przedsiębiorstwa. Wykorzystuje ona najpotężniejszą do tej
pory technologię SAFE (w porównaniu do tradycyjnych stacji
benzynowych ma prawie czterokrotnie większą wydajność sprężarki). Otwarta w Sosnowcu stacja ma służyć do tankowania autobusów, pojazdów do zbierania
odpadów komunalnych, ale także do użytku publicznego
w przypadku samochodów oso-

bowych. Może zatankować 3-4
autobusy w ciągu jednej godziny
oraz 50 samochodów osobowych
marki Skoda Octavia w czasie
jednej godziny.
Spółka koncentruje się na produkcji wysokociśnieniowych
bezszwowych butli stalowych,
spawanych butli stalowych oraz
aplikacji produktów. Grupa ma
już ugruntowaną i silną pozycję
na globalnym rynku w segmencie produkcji stalowych butli,
zbiorników i aplikacji do magazynowania i transpor tu gazów.
Od 1926 roku do chwili obecnej

przedsiębiorstwa
należące
do holdingu wyprodukowały
i dostarczyły do klientów ponad 10 milionów butli bezszwowych oraz 30 milionów butli spawanych. Oferta firmy obejmuje
szeroki zakres wysokociśnieniowych butli stalowych i zbiorników ciśnieniowych, wytwarzanych unikalną technologią tłoczenia przeciwbieżnego z bloku stalowego lub ze stalowych rur bezszwowych. Produkowane wyroby
mają szerokie zastosowanie
w wielu segmentach rynku. Stalowe butle wykorzystywane są m.
in. w przemyśle medycznym, samochodowym jako magazyny
stacji tankowania oraz wirtualne
gazociągi. Stosowane są również
w technologii przeciwpożarowej,
zwłaszcza dla stacjonarnych systemów gaśniczych. Butle wykorzystywane są do nurkowania
i aparatów oddechowych, a także
w przemyśle spożywczym i turystycznym, w domach oraz jako
płaszcze hydroakumulatorów
i zbiorniki ciśnieniowe. Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 30 milionów złotych. BD

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

Mama na szóstkę w domu i pracy
Wiedziałaś, że każdego roku w województwie śląskim rodzi się
ponad 40 tysięcy dzieci? Rokrocznie mamy zatem do czynienia
z około 40 tysiącami młodych matek, które w większości rok czy
dwa po porodzie planują powrót na rynek pracy, a część z nich
już od pierwszych dni myśli o własnym biznesie. Jesteś jedną
z nich? Przyjdź na Kongres Mam już 10 października do Sali Wireklama

dowiskowo -Koncertowej „Muza” w Sosnowcu i razem z nami naucz się, jak prowadzić swój biznes, na co zwracać uwagę, co jest
dochodowe i czego rynek potrzebuje od ciebie! Szukasz lub chcesz
zmienić pracę? Świetnie! Dla ciebie przygotowaliśmy Targi Pracy
dla Mam. Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.kongresmam.pl. red

Prawie tysiąc wzięło udział w trzeciej edycji Kongresu Praktyków
Nauki i Biznesu. Nauka Napędza!,
organizowanego przez Wyższą
Szkołę Humanitas w Sosnowcu,
który odbył się w dniach 27 – 29
września. Tym samym rekord frekwencji został pobity. Wydarzeniu
towarzyszyły także targi pracy, które cieszyły się sporym zainteresowaniem zwiedzających i szukających ciekawych ofert pracy.
– Jak co roku o tej porze jest dla
mnie wielkim zaszczytem móc
otwierać Kongres Praktyków Biznesu, w tym roku w nieco zmienionej formule Kongres Praktyków
Nauki i Biznesu. Bardzo mnie cieszy ta zmiana, bo cenię sobie
wszystkie wydarzenia, których celem jest integrowanie różnych środowisk, w tym przede wszystkim
środowiska naukowego ze środowiskami biznesu, administracji publicznej, mediów. Im więcej wydarzeń, takich jak dzisiejszy kongres,
tym łatwiej nam sobie uświadomić
rolę nauki w codziennym życiu,
a praktykom działalności gospodarczej do nauki się zbliżyć – tymi
słowami zainaugurował wydarzenie dr hab. Michał Kaczmarczyk,
prof. WSH i rektor uczelni. Trzy
dni konferencji zostały wypełnione
wykładami i zajęciami z zakresu
m. in. sprzedaży, komunikacji
w nowych mediach, administracji,
prawa oraz psychologii i autoprezentacji. Tegoroczna edycja miała
nowatorską formułę, zgodnie z którą prelegenci występowali w duetach: praktyk – naukowiec. Po zakończeniu części wykładowej każdego dnia uczestnicy mogli wziąć
udział w tematycznych warsztatach
praktycznych.
– Cieszę się bardzo, że udało
nam się zbudować tak bogaty pro-

gram, pełny znamienitych ekspertów, reprezentujących środowisko
biznesu i sześć czołowych uczelni
z naszego kraju.
W tym roku uczestnicy wysłuchali prelekcji m. in. Macieja Orłosia, Szymona Hołowni, Kamila
Pawelskiego – blogera znanego jako Ekskluzywny Menel, Agnieszki Kaczorowskiej czy dr Ireny Kamińskiej-Radomskiej – mentorki
tvn-owskiego programu „Projekt
Lady” – podsumował dr Krystian
Dudek, pomysłodawca i Dyrektor
Programowy Kongresu.
Przedsięwzięcie, podobnie jak
w poprzednich latach, było wydarzeniem oficjalnie zapowiadającym Europejski Kongres Małych
i Średnich Przedsiębiorstw. Tradycyjnym punktem imprezy stało
się wręczanie nagrody HumanitAS, dedykowanej fir mom wyróżniającym się pod kątem innowacyjności, przedsiębiorczości
i etyki prowadzenia biznesu.
Wśród tegorocznych laureatów
znaleźli się firma Farmacol, Browar Zamkowy w Raciborzu oraz
firma Marco, nagrodzona w kategorii Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Nagroda Specjalna trafiła do Przemysława Pająka,
twórcy bloga technologicznego
Spider’s Web.
Współorganizatorami przedsięwzięcia byli Urząd Miejski
oraz Powiatowy Urząd Pracy
w Sosnowcu. Pracownicy PUP-u przygotowali dla gości warsztaty i targi pracy. Patronat honorowy nad III Kongresem Nauki
i Biznesu. Nauka Napędza! objął
m. in. marszałek województwa
śląskiego oraz ponad trzydziestu
przedstawicieli samorządów
z województw śląskiego i małopolskiego. SK
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Superszybkie Wi-Fi
i niekończąca się rozrywka
od UPC na dowolnym
urządzeniu.
Zapytaj o najlepszą ofertę!
• Ul. Partyzantów 9 , pon. pt. 9:00-18:00
32 701 25 63, salon.sosnowiec@upc.pl
• Centrum Handlowe Plejada
505 068 556, salon.sosnowiec2@upc.pl
Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora sieci.
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ZDROWIE

arc Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.

Odnaleźć siebie? Pomogą specjaliści
środki z programu deinstytucjonalizacji
usług zdrowotnych w zakresie zdrowia
psychicznego na terenie podregionu
sosnowieckiego współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020.

Lekarz Piotr Dunal i psycholog Katarzyna Bednarska
zapraszają do wzięcia udziału w nowym programie.
POCZĄTKI
W maju 2006 roku na terenie Sosnowca rozpoczynał działalność Oddział Psychiatryczny. Psychiatria wraz z Poradnią Zdrowia Psychicznego została
otwarta w Szpitalu Miejskim nr 1 (obecnie Sosnowiecki Szpital Miejski w Sosnowcu sp. z o. o.) przy ulicy Zegadłowicza 3. Od początku funkcjonowania licząca 26 łóżek jednostka była zbyt mała, żeby sprawnie zabezpieczyć pacjentów Sosnowca. Problem ten był zauważony zarówno przez personel, jak i dyrekcję szpitala, dlatego zaczęto systematycznie rozwijać psychiatrię. Remont w 2013 i 2016 roku zmieniły całkowicie oddział. Obecnie jednostka liczy 50 łóżek i posiada punkt psychiatryczny w ogólnej Izbie Przyjęć.

POMYSŁ
Funkcjonujący oddział pozwala sprawnie pomagać pacjentom w systemie 24
godzinnych dyżurów. Problemem pozostała opieka chorych opuszczających
jednostkę stacjonarną, o czym świadczą terminy oczekiwania na wizyty
w Poradniach Zdrowia Psychicznego
i Dziennych Oddziałach Psychiatrycznych w naszym rejonie. To spowodowało, że rozpoczęły się przygotowania
do tworzenia Dziennego Oddziału Psychiatrycznego. Zostały wydzielone i wyremontowane pomieszczenia, ale nadal
pod znakiem zapytania pozostawało finansowanie. Dzięki zaangażowaniu Zarządu, wielu osób z zespołu Oddziału
Psychiatrycznego oraz administracji
szpitala, szczęśliwie udało się pozyskać

REALIZACJA
Po roku intensywnych prac powstał program skierowany do pacjentów i ich rodzin. Opieraliśmy się na przekonaniu, jak
trudnym przeżyciem dla pacjenta i jego
otoczenia jest epizod choroby lub załamanie się mechanizmów adaptacyjnych. Obserwuje się często, że reakcja na pierwsze zachorowanie przyjmuje dwie skrajne formy: pomniejszanie znaczenia, zaprzeczanie problemom zdrowotnym albo
przewrażliwienie, postrzeganie się jedynie w kategorii osoby niewydolnej. Trudności, na które skarżą się chorzy, dotyczą
zazwyczaj takich aspektów ich życia jak
relacje zrodziną, funkcjonowanie społeczne, realizacja zawodowa i samoocena.
Kluczowym elementem dysfunkcji jest
także brak wiedzy na temat zaburzeń
i chorób psychicznych.
W procesie leczniczym nieoceniona jest opieka i wsparcie rodziny. Pacjent
musi często na nowo układać swoje relacje z przyjaciółmi, znajomymi, współpracownikami. O ile choroby somatyczne zazwyczaj budzą w otoczeniu współczucie
i mobilizują do okazywania wsparcia, to
choroba/zaburzenie psychiczne budzi co
najmniej ambiwalentne reakcje.

Oczywiście, często jest tak, że doznania chorobowe przemijają bez śladu
i po pewnym czasie są jedynie wspomnieniem, do którego niechętnie się
powraca. Pacjent przestaje się identyfikować z rolą chorego. Porzuca wtedy
możliwość opieki i wsparcia terapeutycznego, nie jest wtedy przygotowany
na ewentualny powrót choroby.
Nasz projekt będzie zdużym naciskiem
stawiał na edukację i wsparcie w obszarach: choroba, rodzina, społeczeństwo, życie. Pragniemy obiektywizować znaczenie
kryzysu zdrowotnego wżyciu naszych pacjentów i ich otoczenia.
PROGRAM
Dzienny Oddział Psychiatryczny oferuje
zajęcia dla pacjentów od poniedziałku
do piątku w godzinach od 8.00
do 14.00 oraz dyżur w każdy piątek
od 14.00 do 16.00. Okres leczenia wynosi 4 tygodnie (z możliwością wydłużenia). Grupy maksymalnie liczą 16
osób.
KOGO ZAPRASZAMY:
• pacjentów po pierwszym pobycie
w szpitalu psychiatrycznym z powodu ostrego epizodu choroby – psychozy/depresji/manii lub hospitalizacji z powodu kryzysu adaptacyjnego,
• pacjentów z chorobami przewlekłymi (np. depresja poschizofreniczna,
schizofrenia rezydualna, zaburzenie
w tym: urojeniowe, psychotyczne),
• pacjentów z zaburzeniami adaptacyjnymi lub lękowymi,

• osoby z zaburzeniami osobowości,
• kwalifikacja osób z pozostałymi zaburzeniami będzie oceniana indywidualnie,
• program nie jest skierowany dla
osób z uzależnieniami i upośledzeniem umysłowym.

w Dziennym Oddziale z rodzicielstwem
uczestniczki/uczestnika poprzez zapewnienie opieki nad dzieckiem w domu uczestniczki/uczestnika. Podczas
realizacji programu zapewniamy również specjalistyczny transport dla osób
niepełnosprawnych.

Do programu zapraszamy osoby mieszkające lub pracujące na terenie podregionu sosnowieckiego (powiat będziński, zawierciański, miasta: Dąbrowa
Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec).

Telefon: 32 41-30-429,
strona: www.szpital.sosnowiec.pl

Miejsce realizacji: Sosnowiecki Szpital
Miejski sp. z o.o., ul. Zegadłowicza 3
w Sosnowcu.
Ramy czasowe: od listopada 2017
do sierpnia 2019 r.
Rekrutacja rozpoczyna się od października 2017 r.
OFERUJEMY:
• spotkanie indywidualne i grupowe,
• konsultacje lekarskie i psychologiczne,
• trening umiejętności społecznych,
• edukację,
• zajęcia plenerowe z elementy terapii
wspierającej.
ZAPEWNIAMY:
• wykwalifikowaną kadrę medyczną,
• innowacyjny proces leczniczy,
• szeroki wachlarz form wsparcia,
• wyżywienie.
W projekcie zaplanowano również działania pozwalające pogodzić udział

Zapraszamy, w imieniu zespołu:
Piotr Dunal,
Katarzyna Bednarska.
O NAS:
Lek. Piotr Dunal, lekarz
z dwunastoletnim stażem pracy,
specjalista psychiatra, absolwent
podyplomowej szkoły
psychoterapii UJ w Krakowie,
z Oddziałem Psychiatrycznym
związany od grudnia 2006 roku.
Obecnie kierownik tworzonego
oddziału, współtwórca programu
terapeutycznego.
Mgr Katarzyna Bednarska,
psycholog z 14-letnim stażem
pracy, absolwentka
podyplomowej Ślaskiej Szkoły
Psychoterapii, z Oddziałem
Psychiatrycznym
związana od maja 2006 roku.
Współtwórczyni programu
terapeutycznego.

Seniorzy bawili się wspólnie przez cały tydzień

Mariusz Binkiewicz

Sosnowieckie Dni Seniora już za nami
święta seniorów. Za ogromny wysiłek, zaangażowanie i pomoc
wszystkim
urzędniczkom
pod przewodnictwem naczelniczki Sabiny Stanek serdecznie dziękujemy – podsumował Jerzy Dudek.
Po zakończeniu imprezy,
nad którą patronat objął prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, seniorzy powrócili
do wypełniania swych statutowych obowiązków. Sporej grupie
seniorów udało się także wyjechać na wycieczkę autokarową

do Lwowa, a część wzięła udział
w VIII Zlocie Zabytkowych Samochodów. – Najczęściej z rozrzewnieniem wspominaliśmy
podczas zlotu okres naszej młodości i liczne przygody z posiadanymi wówczas produktami
polskiej motoryzacji, czyli małymi i dużymi fiatami. Na zlocie
pojawiło się wiele doskonale
utrzymanych egzemplarzy z minionej epoki – stwierdził Jerzy
Dudek.
W najbliższym czasie najbardziej zaangażowani i aktywni

członkowie Rady Seniorów wraz
z przedstawicielami UM wyjadą
do Francji, by zapoznać się, jak
działają tam organizacje społeczne na rzecz seniorów.
Z ciekawymi propozycjami
i pomysłami seniorzy zapraszają
na poniedziałkowe spotkania
w każdy poniedziałek od godz.
11.00 do 13.00 do siedziby Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Warszawskiej 9/110. Warto zerknąć
także na ich stronę internetową:
www.radaseniorów@um.pl. SK
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Pomimo niesprzyjającej pogody seniorzy ani na chwilę nie stracili dobrego humoru.
Konferencja w Wyższej Szkole
Humanitas, podczas której seniorzy otrzymali od władz miasta symboliczne klucze, zainaugurowała 11 września obchody
Sosnowieckich Dni Seniora, które trwały przez cały tydzień. Program obchodów obejmował wiele atrakcji i dziedzin, m. in. edukację, kulturę, sport oraz zdrowie
seniorów. Spotkania i zajęcia
zorganizowano w licznych
obiektach na terenie miasta.
W trakcie Wielkiej Gry Seniorów w Parku Sieleckim, gdzie
odbył się finał imprezy, rywali8

zowały drużyny seniorów z miast
ościennych. Do Sosnowca przyjechali m. in. seniorzy z Czeladzi, Jaworzna, Sosnowca i Wojkowic. Zwycięzcy w każdej
z przeprowadzonych konkurencji
otrzymali puchary, ufundowane
przez władze Sosnowca, marszałka województwa śląskiego
i przewodniczącego Rady Seniorów. – Wiele cennych trofeów
trafiło do naszych przyjaciół, zaproszonych z sąsiednich miast.
Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych ani
na chwilę nie opuszczała nas mi-

ła atmosfera i wyśmienite humory. Gdyby bardziej dopisała nam
aura, wszystko wybrzmiałoby
jeszcze lepiej i zgromadziło więcej uczestników bogatego programu – mówi Jerzy Dudek, rzecznik Rady Seniorów w Sosnowcu.
Przez cały czas seniorów
wspierali, pomagali, a także
uczestniczyli w senioriadzie,
urzędnicy Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego. – Panie były zawsze uśmiechnięte
i życzliwe bez względu na sytuację, które przydarzały się nam
w trakcie realizacji programu
październik 2017 nr 9
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Sala Zgromadzeń Świadków Jehowy
Sala Zgromadzeń znana także jako Centrum Kongresowe związku wyznaniowego Świadków Jehowy znajduje się przy ulicy Mikołajczyka 84. Jest to jeden
z ośmiu w Polsce, a zarazem największy tego typu obiekt w Europie środkowo-wschodniej. Budynki tworzące Centrum rozlokowane są na terenie 8,5 hektara, powierzchnia zabudowy wynosi blisko 14 tys. m kw. Skromna, ale estetyczna i praktyczna architektura
nadaje całemu założeniu adekwatny do przeznaczenia charakter.
Początki sosnowieckiej Sali
Zgromadzeń sięgają roku 1997.
Wtedy to, w dniu 25 lutego, zakupiono obszerną działkę wraz
z zabudowaniami po bazie
„Transgóru”. Miejsce to jako teren poindustrialny wymagało
sporego nakładu prac i środków.
Pochodzące z lat 1961-62 budynki zostały adaptowane do nowych funkcji. Od podstaw
wzniesiono audytorium na 2440
miejsc oraz amfiteatr, który
obecnie może pomieścić ok. pięć
i pół tysiąca osób. Dzięki doskonałej organizacji i ogromnemu
zaangażowaniu wiernych już 19
czerwca 1999 roku nastąpiło
uroczyste oddanie do użytku.
Prace były wykonywane i finansowane przez Świadków Jehowy.
W sumie ochotnicy przepracowali bezpłatnie ok. 1 200 000 roboczogodzin.

Wejście główne od strony ul. Mikołajczyka.

Amfiteatr. Tutaj odbywają się kongresy regionalne.

Tekst i zdjęcia: Artur Ptasiński

Pergole zapraszają do odpoczynku pośród zieleni.

Rekonstrukcja sztolni upadowej z prawdziwą kopalnianą
kolejką – nawiązanie do górniczej przeszłości naszego regionu.

W sali organizowane są Zgromadzenia Obwodowe oraz
w okresie wakacyjnym Kongresy
Regionalne. Do Sali przypisano

tokrzyskiego, ponad połowy woj.
małopolskiego oraz wschodnich
obszarów woj. opolskiego.
W okresie od września 2016

ok. 27 tys. wyznawców (głosicieli). Pochodzą oni nie tylko z województwa śląskiego, ale także
z południowych części woj. świę-

Co to jest normalny teatr?
W poniedziałek, 23 października
o godz. 18.00, Teatr Zagłębia zaprasza
na debatę „Co to jest normalny teatr?”.
Kategoria normalnego teatru pojawia
się coraz częściej w mediach oraz wypowiedziach polityków, artystów, widzów
i ekspertów. Jest on przeciwstawiany kontrowersyjnym spektaklom, działalności zaangażowanych politycznie twórców. Normalny teatr trudno jest jednak zdefiniować.
– Z kontekstu możemy wnioskować, że
charakteryzuje się on wysokim poziomem
artystycznym, promuje powszechnie uznane wartości, wzbudza śmiech prześwietnymi żartami. A co za tym idzie – utwierdza
reklama
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związku wyznaniowego Świadków Jehowy w Polsce.
Obiekt poza audytorium mieści także: specjalny basen,
w którym odbywają się chrzty,
salę konferencyjną, kafeterię,
pokój dla rodziców z małymi
dziećmi, kącik Piotrusia i Zosi
(bohaterowie edukacyjnych kreskówek), pokoje gościnne, zaplecze sanitar ne (240 toalet)
oraz zaplecze techniczne. Na terenie Centrum przygotowano
ok 2 tys. miejsc parkingowych.
Na uwagę zasługuje także otoczenie zabudowań. To istny park
z malowniczymi alejkami, pergolami i przepiękną roślinnością, pośród której zobaczymy
m. in. surmię, tulipanowca, ketmię syryjską, platana klonolistnego, metasekwoję chińską, sosnę himalajską i miłorząb japoński. Na tyłach amfiteatru znajdziemy zaciszny brzozowy zagajnik z uroczą zieloną polanką.
Sala Zgromadzeń udostępniona jest do zwiedzania. Szczegóły
należy uzgadniać telefonicznie
pod nr 734 181 692.

zastany porządek świata, a nie go podważa. W czasie naszej dyskusji ruszymy
w poszukiwanie normalnego teatru, zastanowimy się, co stoi za tym pojęciem, komu
jest potrzebne i jakie obietnice za sobą niesie – mówi Katarzyna Niedurny, moderatorka dyskusji, zajmująca się w Teatrze Zagłębia edukacją teatralną.
Dyskusja jest wydarzeniem towarzyszącym do spektaklu „Wojna światów”
w reżyserii Weroniki Szczawińskiej, opartym na jednej z najbardziej znanych książek sciences-fiction. Reżyserka przedstawia moment, w którym to, co normalne:
nasza codzienność, przyjęty porządek sporeklama

łeczny i hierarchia, zostaje zburzone przez
niespodziewane wydarzenie – najazd Marsjan. Premiera spektaklu już 4 listopada.
W debacie udział wezmą: Marta
Bryś – doktorantka na teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Aneta Groszyńska – teatrolog, reżyserka teatralna, kierownik artystyczna w Teatrze Zagłębia,
Witold Mrozek – krytyk teatralny, publicysta i Weronika Szczawińska – reżyserka, dramaturżka, kulturoznawczyni i doktor nauk humanistycznych.
Debata odbywa się w ramach cyklu
„Teatr jest spotkaniem”. Wstęp kosztuje 1 zł. red

do sierpnia 2017 roku w różnego
rodzaju wydarzeniach wzięło
udział ok. 85 tys. osób, w tym także goście nie będących członkami

Autor dziękuje obsłudze sosnowieckiej
Sali Zgromadzeń za życzliwość
i wszelką pomoc przy powstawaniu
artykułu.
Więcej zdjęć można zobaczyć
na: www.kuriermiejski.com.pl

Upiorna podróż

Cesarz zwprowadzeniem

Zespół Teatru Zagłębia już 21 i 22 października zabierze widzów w dziwną
i upiorną podróż wzdłuż drogi krajowej nr 7. „Siódemka” wg powieści
Ziemowita Szczerka to przedstawienie
o polskim krajobrazie chaosu, kompleksów i fantazji narodowych, o tym,
co swojskie i fascynujące, a jednocześnie niezbadane. Remigiusz Brzyk
za reżyserię „Siódemki” otrzymał wyróżnienie na 23. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki
Współczesnej. W roli głównej wystąpi
Edyta Ostojak (gościnnie). Spektakl
rozpocznie się o godz. 18.00. red

12 października nowość w Teatrze Zagłębia – spektakl z wprowadzeniem. Będzie to „Cesarz”, dzięki któremu Ryszard Kapuściński – wybitny reportażysta, nazywany też cesarzem reportażu – zdobył międzynarodową sławę. Uznano ją
za najlepszą książkę roku wg „Sunday Times”. Reportaż stał się światowym bestsellerem i wielokrotnie był wystawiany na teatralnych scenach.
W „Cesarzu” Kapuściński opisuje ostatnie lata panowania władcy Etiopii Hajle Sellasje. Dzięki rozmowom z ludźmi z najbliższego otoczenia cesarza
poznaje sekrety jego absolutnej władzy, którą budowały przez lata służalczość, strach, konkurowanie o względy i intrygi. Przedstawienie rozpocznie
się o godz. 19.00. red

reklama
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HISTORIA
Piękny jubileusz placówki przy ul. Jagiellońskiej

Pół wieku sosnowieckiego Domu Pomocy Społecznej
20 wrze śnia 2017 r. Dom Po mo cy Spo łecz nej Nr 2 w So snowcu przy ul. Jagiellońskiej
obchodził uroczyście 50-lecie
swojej działalności. Okolicznościowe spotka nie od by ło się
w Sali Widowiskowo – Koncertowej „Mu za” w So snowcu.
Honorowy patronat nad imprezą objął pre zy dent So snowca
Arkadiusz Chęciński.
W części oficjalnej uroczystości uczestniczyli m. in.: przedstawiciele parlamentu, władz wojewódzkich, władz miasta, a także
duchowieństwa, dyrektorzy zaprzyjaźnionych Domów Pomocy
Społecznej, emerytowani i obecni pracownicy DPS, jego mieszkańcy, wolontariusze oraz sponsorzy.
Gala 50-lecia placówki była
okazją do wspomnień oraz zaprezentowania w szerokim gronie działalności Domu Pomocy
Społecznej nr 2 przy ul. Jagiellońskiej. Uroczystość uświetniły
występy ar tystyczne Konrada
Bilskiego, Chóru Band in Choir,
Anny Głuc oraz prezentacja ma-

Uroczystość z okazji 50-lecia DPS miała podniosły charakter.
lowania piaskiem Tigrana Vardikyana.
Historię placówki przybliżyła
zebranym w sosnowieckiej „Muzie” przygotowana specjalnie na tę
okazję prezentacja multimedialna.
Oddano ją do użytku w 1967 roku, wówczas jako Dom Zasłużonego Nauczyciela. W 1991r. na-

zwa została zmieniona na Dom
Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu. Aktualnie jest samorządową jednostką organizacyjną pomocy społecznej podlegającą
prezydentowi Miasta Sosnowca.
– Na przestrzeni ostatnich lat,
dzięki wsparciu władz miasta,
placówka została zmodernizowa-

10 września w Sosnowieckiej Katedrze
Wniebowzięcia NMP odprawiona została
msza św. za Żołnierzy Wyklętych, zamordowanych w 1946 roku w katowni UB
przy ulicy Ostrogórskiej 5a w Sosnowcu.
Następnie zebrani przeszli na ul. Ostrogórską 5a, gdzie złożono kwiaty pod murem
budynku byłego Więzienia Karno-Śledczego „Sosnowieckiej Katowni UB”. Organizatorem uroczystości, w których wzięli
udział m. in. wiceminister sprawiedliwości
Michał Wójcik, prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, posłanka Ewa Malik, sosnowieccy radni oraz członkowie Klubu
Gazety Polskiej w Sosnowcu. KP

arc UM w Sosnowcu

Żołnierze
antykomunistycznego
podziemia
upamiętnieni

Pamiątkowa tablica przypomina o męczeńskiej
śmierci żołnierzy Armii Krajowej.

Odsłonięto tablicę przy rondzie
im. Michaliny Koniecznej

posiadania własnych mebli oraz
wyposażenia, dzięki czemu ich
pokoje zachowują domową atmosferę i indywidualny charakter.
Kadrę jednostki stanowi wyspecjalizowany personel merytoryczny: pielęgniarki, pracownicy socjalni, rehabilitant, terapeuta zajęciowy, pracownik kulturalno-

Więcej informacji o placówce
na stronie internetowej:
www.dpsnr2.pl

Oddali hołd sosnowiczanom walczącym
z niemieckim okupantem
arc Grupa Rekonstrukcji Historycznej – Grupa Operacyjna „Śląsk”

Pamiętajmy, że sosnowiczanie,
a szerzej, zagłębiacy także zapisali własną kar tę historii walcząc
z Niemcami od pierwszych dni
września 1939 roku. W dniach
17-20 września, na przedpolach
Tomaszowa Lubelskiego, Bataliony Obrony Narodowej „Sosnowiec”, „Katowice” i „Zawiercie”,
wchodzące w skład 201 Pułku
Piechoty rezerwowej (z Grupy
Operacyjnej „Śląsk”), toczyły zacięte walki obronne o wieś Ulów.
Mimo kilkukrotnych niemieckich
kontrataków, pułk wykonał rozkaz i utrzymał wieś do wieczora 19 września. Szlak bojowy żołnierzy BON „Sosnowiec” zakończył się 19 i 20 września w la-

Członkowie grupy rekonstrukcyjnej upamiętnili pamięć
poległych sosnowiczan.
sach na południe od Tomaszowa.
Jak co roku członkowie Grupy
Rekonstrukcji Historycznej –
Grupa Operacyjna „Śląsk” odda-

li hołd żołnierzom, składając także w imieniu władz samorządowych Sosnowca wiązanki kwiatów. KP

sosnowieccy radni. Nie zabrakło
także młodzieży szkolnej.
Michalina Konieczna, pseudonim „Halina”, urodziła się
w 1898 roku w Sosnowcu.
Członkini Pogotowia Społecznego Przysposobienia Wojskowego Kobiet. Od 1936 roku
przewodnicząca Związku Pracy
Obywatelskiej Kobiet w Sosnowcu. Podczas okupacji
w Organizacji Orła Białego,
a następnie w ZWZ-AK. Wykonywała zadania sabotażowe, była łączniczką, kurierką i wywiadowczynią. Aresztowana 20
maja 1942 roku i uwięziona w Mysłowicach. Przewieziona do Oświęcimia i tam rozstrzelana. Odznaczona Krzyżem Walecznych. KP

Pod czas wrze śniowych
ob cho dów pa mię ta no
tak że o agre sji ZSRR
na Pol skę. W związ ku
z tym, iż 17 wrze śnia 2017 odsłonięta zosta ła ta bli ca po świę co na Mi cha li nie Koniecz nej – o czym infor mujemy obok – uroczystości
upamiętniające 17 września 1939 roku i tych
wszystkich, którzy walczyli za naszą Ojczyznę,
od były się 15 wrze śnia.
Kwia ty przy obe li sku
upamiętniającym rodzinę
Mackiewiczów, zamordowanych w 1945 roku władze mia sta zło ży ły
w obec no ści mło dzie ży
szkolnej z Ostrów. KP

Maciej Łydek
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skiej, Będzińskiej, Orlej i Staropogońskiej. W uroczystościach
wzięli udział m.in. prezydent
Sosnowca Arkadiusz Chęciński,
przedstawiciele parlamentu oraz

na, przeprowadzono i nadal przeprowadza się szereg remontów, co
pozwala poprawić jakość usług
i życie mieszkańców. Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku, wymagających całodobowej opieki i dysponuje 80
miejscami w pokojach jednoosobowych. Mieszkańcy mają prawo

-oświatowy, opiekunki i pokojowe – podkreśla Jadwiga Siodłak,
dyrektor DPS nr w Sosnowcu.
Dzięki zaangażowaniu personelu wykraczającemu poza obowiązki zawodowe udało się stworzyć w DPS nr 2 w Sosnowcu niezwykle przyjazną i ciepłą atmosferę dla osób samotnych, potrzebujących opieki. Świadcząc usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające, stwarzane są warunki, aby
Dom Pomocy Społecznej mógł
w sposób właściwy zastępować
dom rodzinny, zapewniając równocześnie mieszkańcom opiekę,
aktywizację i rehabilitację. Seniorzy biorą aktywny udział w życiu
społecznym i kulturalnym lokalnej społeczności. Uczestniczą
w spotkaniach, koncertach, wystawach i spektaklach organizowanych w: Teatrze Zagłębia, Klubie Kiepury, Muzeum Miejskim,
Sosnowieckim Centrum SztukiZamek Sielecki, Sali Widowiskowo-Koncer towej „Muza” oraz
w kinach i bibliotekach.

Uczcili ofiary sowieckiej napaści
Maciej Łydek

Michalina Konieczna została patronką skrzyżowania ul.
Nowopogońskiej, Będzińskiej, Orlej i Staropogońskiej.
17 września odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy przy rondzie im. Michaliny Koniecznej,
która od niedawna jest patronką
skrzyżowania ul. Nowopogoń-

arc DPS nr 2 w Sosnowcu

Maciej Łydek

Krzysztof Polaczkiewicz

W rocznicę agresji Związku Radzieckiego złożono kwiaty
przy obelisku, upamiętniającym rodzinę Mackiewiczów.
październik 2017 nr 9
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Koszykarki JAS-FBG Zagłębie zainaugurowały kolejny sezon

arc JAS-FSB Zagłębie

Trzeci sezon w elicie
JAS-FBG ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC:
Małgorzata Misiuk, Paulina Rozwadowska,
Marta Dobrowolska, Paulina Majda, Aleksandra
Wojtala, Martyna Ryng, Karolina Antas, Michaela
Stara, Egle Siksniute, Naketia Swanier, Lana
Packovski, Robyn Parks, Stephany Skrba.
Trener: Mirosław Orczyk
TERMINARZ
MECZE W SOSNOWCU
• JAS-FBG Zagłębie - Enea AZS Poznań 14.10
g.17.00
• JAS-FBG Zagłębie - Pszczółka Polski-Cukier
AZS-UMCS Lublin 21.10
• JAS-FBG Zagłębie – Artego Bydgoszcz 18.11
• JAS-FBG Zagłębie – Ślęza Wrocław 02.12
• JAS-FBG Zagłębie – Widzew Łódź 16.12
• JAS-FBG Zagłębie – Energa Toruń 06.01.2018
• JAS-FBG Zagłębie – CCC Polkowice 27.01
• JAS-FBG Zagłębie – Basket 90 Gdynia 03.02
• JAS-FBG Zaglębie – AZS Gorzów Wlkp. 24.02
• JAS-FBG Zagłębie – Wisła Kraków 21.03
• JAS-FBG Zagłębie – PGE Siedlce 24.03

Kadra sosnowieckich koszykarek w sezonie 2017/2018.
Krzysztof Polaczkiewicz

Nowy sezon, nowy zespół. Tak
w telegraficznym skrócie można przedstawić sytuację w naszym klubie. Fani koszykówki
w wydaniu kobiecym w Sosnowcu na nowo poznają zespół. Z poprzednich rozgrywek w zespole
zostały zaledwie trzy koszykarki!
Z poprzedniego sezonu w Sosnowcu zostały Amerykanka Naketia Swanier, Marta Dobrowol-

ska oraz Paulina Rozwadowska.
W letniej przerwie dołączyły
Czeszka Michaela Stara, Litwinka Egle Siksniute oraz Kanadyjska z serbskim paszportem Stephany Skrba, a także kolejna Amerykanka, Robyn Parker. 25-letnia Amerykanka dołączyła do sosnowieckiej drużyny
dosłownie w ostatniej chwili,
na kilka dni przed startem ligowych rozgrywek. Parker to skrzydłowa, mierząca 183 cm wzrostu.

Wygrana Zuzy
16 września rozegrany został
pierwszy w tym sezonie Puchar
Polski juniorów w szabli kobiet
i mężczyzn, który odbył się
w Warszawie. W kategorii kobiet niepokonana okazała się Zuzanna Cieślar z Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego, która
odniosła bezapelacyjne zwycięstwo w całym turnieju.
W rywalizacji szablistek drugie miejsce zajęła Urszula Kurzyna (UKS 13 Białystok), a po-

dium uzupełniły Mar ta Okine
(AZS AWF Warszawa) oraz
Marta Mazurek (UKS 13 Białystok). W rywalizacji mężczyzn
najlepiej z ZKS-u spisali się Rafał Ziarnowski, plasując się na 7
miejscu oraz Mateusz Michoń,
który był 8. Na najwyższym
miejscu na podium stanął Mateusz Prokopowicz (UKS 13 Białystok), który w finale pokonał
Cezarego Białeckiego (MUKS
Victor Warszawa). KP

graliśmy te pierwsze dwa pojedynki, ale widać, że sportowo zespół prezentuje naprawdę spore
umiejętności. Jestem przekonany,
że z czasem złapiemy właściwy
rytm i zespół będzie punktował.
Ciężka praca na treningach musi
przynieść efekt – podkreśla trener
JAS-FBG, Mirosław Orczyk.
Pytany o cele niedawno rozpoczętego sezonu, z pewnością
w głosie odpowiada. – Jak najlepsza postawa w każdym me-

czu – mówi z uśmiechem.
– Na pewno chcemy powalczyć
o jak najwyższe miejsce w tabeli.
To trzeci sezon w elicie, jako
klub już trochę okrzepliśmy
w realiach tej ligi, więc pewne
rzeczy nie są dla nas nowością.
Nie będę składał deklaracji, mam
nadzieję, że ściągniemy jak najwięcej fanów na nasze mecze
i wspólnie z kibicami będziemy
cieszyć się dobrą grą i wynikami – dodaje Orczyk.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy zaprasza dziewczęta urodzone
w roku 2006, które chcą aktywnie i zdrowo spędzić wolny czas na zajęcia sportowe z piłki siatkowej.
Zajęcia odbywają się we wtorki, środy i piątki o godz. 17.00 na sali gimnastycznej I LO im. W. Roździeńskiego przy ul. Staszica 62.
Dodatkowe informacje można uzyskać u prowadzącego zajęcia
Sławomira Krawczyka pod numerem telefonu: 509-100-021. KP

Stowarzyszenie Centrum Formy Dąbrowa
Górnicza jest organizatorem VII Mistrzostw
Polski Juniorek i Juniorów do lat 18 i 23 oraz
Seniorek i Seniorów w Trójboju Siłowym
Klasycznym.
Zawody
odbędą
się
w dniach 6-8 października w Hali Widowiskowo-Sportowej w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego 9. Początek godz. 10.00. Patronat
nad imprezą objął prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Na liście star towej znajdują się medaliści Mistrzostw Świata i Europy, między innymi sosnowiczanka Klaudia Poszwa, juniorka do lat 18, wi ce mi strzy ni Eu ropy
i brązowa Medalistka Mistrzostw Świat
w Trójboju Siłowym Klasycznym w kategorii do 47 kg. Organizatorzy wydarzenia,
Stowarzyszenie Centrum Formy Dąbrowa
Gór nicza, wystawia łącznie 28 zawodników, na tomiast przewi dy wa na licz ba

uczestników mistrzostw to około 250 zawodników. – Mistrzostwa Polski Juniorek
i Juniorów do lat 18 i 23 oraz Seniorek
i Seniorów odbędą się w hali, gdzie dwukrotnie już organizowano zawody w Wyciskaniu Leżąc, które cieszyły się dobrą opinią, zarówno wśród zawodników, jak i kibi ców – pod kre śla Grze gorz Le ski ze
Stowarzyszenia Centrum Formy Dąbrowa
Gór nicza. KP

Powalczą na Mistrzostwach Europy
Sosnowieccy karatecy wywalczyli
przepustki uprawniające do star tu
w Mistrzostwach Europy. Podczas
listopadowych zmagań o tytuł najlepszych na Starym Kontynencie
powalczą w Krakowie Vanessa Goj
oraz Jerzy Pryga.
Tur niej kwalifikacyjny do Mistrzostw Europy Karate Kyokushin
odbył się w Rzeszowie. Z grona zawodników Sosnowieckiego Klubu
Karate pod przewodnictwem Brand
Chief Shihan Eugeniusz Dadzibug
najlepiej spisali się Vanessa Goj
oraz Jerzy Pryga. Goj w kategorii
kata kadetek zajęła drugie miejsce,
z kolei Jerzy Pryga był także drugi
w kategorii kumite mężczyzn U-22. – Dobre starty Vanessy i Jurka
sprawiły, że oboje powalczą teraz
na mistrzostwach Europy. Nasi reprezentanci ostro trenują przed zawodami, w których liczymy na ich
dobry start – podkreśla Dadzibug.

arc Sosnowiecki Klub Karate

sie. Wszystkie założenia, które
chcieliśmy wdrożyć, udało się zrealizować. Nasza zawodniczka
w pełni na ten medal zasłużyła.
Codzienna praca przyniosła
efekt – nie krył radości Wiesław
Paszta, trener i nauczyciel Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Sosnowcu. KP

Siatkarska sekcja MOS-u zaprasza
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klubu: Paulina Majda i Aleksandra Wojtala.
– Myślę, że słowo rewolucja
w pełni oddaje to, co się u nas wydarzyło latem. Zespół przeszedł
gruntowną przebudowę, a tak naprawdę wciąż się w pewien sposób zgrywamy. Najlepszy przykład, że Robyn Parker trafiła
do nas praktycznie „za pięć dwunasta”. Potrzebujemy czasu, co
pokazały pierwsze dwa mecze.
Widać było brak zgrania. Prze-

Siłacze w Sosnowcu

Pobiegła po złoto
Świetny start Karoliny Porębskiej.
Lekkoatletka MKS-MOS Płomień
Sosnowiec sięgnęła po złoto w biegu na 1000 m podczas rozegranych w Białej Podlaskiej Mistrzostw Polski U-16.
– Karolina w pokonanym polu zostawiła ponad 30 zawodniczek,
które wystartowały na tym dystan-

Jest absolwentką Uniwersytetu
Wirginia. Ma też doświadczenie
z europejską koszykówką. Ostatni sezon spędziła w Hiszpanii
w zespole Campus Promete.
Wcześniej reprezentowała barwy
innego zespołu z Półwyspu Iberyjskiego Gran Canaria oraz węgierskiego PEAC-Pesc.
Ponadto zespół wzmocniła
Małgorzata Misiuk, a skład uzupełniają dwie młode, utalentowane wychowanki sosnowieckiego

Jerzy Pryga i Vanessa Goj z trenerem, Eugeniuszem Dadzibugiem.
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JUBILACI
7 września w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości udział wzięli: zastępca prezydenta miasta Sosnowca, Krzysztof Haładus, zastępca prezydenta
miasta Sosnowca, Zbigniew Byszewski, sekretarz miasta Sosnowca, Grzegorz Frugalski oraz zastępca kierownika USC, Barbara Tkacz.

zdjęcia: Maciej Łydek

Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:
Emilia i Leszek Adamscy
Stanisława i Stanisław
Bugajczykowie
Danuta i Włodzimierz Bazgierowie
Daniela i Janusz Burscy
Halina i Jerzy Czajkowscy
Barbara i Tadeusz Cierniewscy
Teresa i Stanisław Dybichowie
Wanda i Stanisław Dadziakowie
Maria i Kazimierz Duchowie
Danuta i Bronisław Deleskowie
Marianna i Stanisław Dyrdaśowie
Mieczysława i Witold Ferdynowie

Elżbieta i Tadeusz Krzanowscy
Alfreda i Kazimierz Glandowie
Krystyna i Emil Giemzowie
Mirosława i Stanisław Jarominowie
Elżbieta i Jerzy Jałowieccy
Maria i Jerzy Krawcowie
Krystyna i Stanisław Kwaśny
Bogumiła i Józef Kuleszowie
Janina i Józef Krzanowie
Anna i Waldemar Konderowie
Zofia i Jerzy Kubalowie
Aleksandra i Jan Lelakowscy
Helena i Jan Łabuzowie
Jan Wywiał

Anna i Henryk Formas vel Król
Władysława i Władysław Majkowie
Urszula i Stefan Mstowscy
Zdzisława i Marian Markiewiczowie
Alina i Ryszard Madejowie
Halina i Władysław Majerczykowie
Danuta i Czesław Matyjasowie
Stanisława i Stanisław Nawrotowie
Elżbieta i Wojciech Nawalkowscy
Stefania i Gustaw Ornowscy
Krystyna i Włodzimierz Osuchowie
Alina i Włodzimierz Podgórscy
Stanisława i Stanisław Ruskowie

16
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JUBILACI
14 września w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50- i 60-lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości udział wzięli: zastępca prezydenta miasta Sosnowca, Krzysztof Haładus oraz zastępca
kierownika USC, Maciej Maziarz.

zdjęcia: Mariusz Binkiewicz

Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:
60 – lecie pożycia małżeńskiego
obchodzili Państwo:
Władysława i Stefan Bazylewiczowie
Henryka i Wojciech Gierszowie
Romualda i Tadeusz Faracikowie
Lucyna i Kazimierz Kosek
Helena i Władysław Konewkowie
Czesława i Kazimierz Kwiecińscy
Maria i Jerzy Konieczni
Marianna i Henryk Kosakowscy
Wanda i Ryszard Sękalowie
Irena i Waldemar Lisowie
Maria i Andrzej Polakowie
Daniela i Tadeusz Pietrzykowie
Helena i Jan Rokielowie
Marianna i Lucjan Ściwiarscy
Krystyna i Alfred Żurkiewiczowie
Teodora i Tadeusz Zarzyccy

Halina i Marian Szwaczkowie
Henryka i Jan Sosnalowie
Anna i Roman Strzeszkowscy
Halina i Władysław Szwejowie
Henryka i Andrzej Szemrajowie
Henryka i Włodzimierz Spałkowie
Ewa i Andrzej Szparniakowie
Krystyna i Marian Samulewiczowie
Daniela i Seweryn Sobolewscy
Halina i Henryk Tomasikowie
Emilia i Wiesław Waligórowie
Marianna i Henryk Zwierzyńscy
Henryka i Stanisław Zakrzewscy
Teresa i Jerzy Zalewowie
Halina i Andrzej Załuscy
Grażyna i Marian Żabowie
Stanisława i Stanisław Bargiełowie

Konferencja i „Mała Panorama Racławicka” w Pałacu Schoena Muzeum w 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki

Rok Tadeusza Kościuszki
arc Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu

PAŁAC SCHOENA MUZEUM W SOSNOWCU
I INSTYTUT HISTORII UNIWERSYTETU
ŚLĄSKIEGO W SOSNOWCU ZAPRASZAJĄ
NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ,
ZATYTUŁOWANĄ „1794 – WOLNOŚĆ,
CAŁOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ” W 200.
ROCZNICĘ ŚMIERCI I 100. ODSŁONIĘCIA
POMNIKA TADEUSZA KOŚCIUSZKI
W SOSNOWCU.

Konferencja odbędzie się 12 października. Konferencji będzie towarzyszyć wernisaż wystawy „Mała Panorama Racławicka”. Niezwykłe dzieło, jakim jest
„Mała Panorama Racławicka”, powstała w 1893 roku. Tworzą ją cztery olejne
obrazy o wymiarach 111 na 290 cm –
dzieło Wojciecha Kossaka i Jana Styki.
Przedstawia bitwę pomiędzy polskim
wojskiem pod dowództwem naczelnika
październik 2017 nr 9

Panorama miała być wyrazem patriotyzmu i upamiętniać przeszłość. Tak się też stało, zarówno w stosunku
do„małej”, jak i„dużej” Panoramy Racławickiej.
Tadeusza Kościuszki i rosyjskim, dowodzonym przez generała Aleksandra Tormasowa, do której doszło 4 kwiet-

nia 1794 roku pod wsią Racławice. Są
to szkice do „dużej” Panoramy, zamówionej na Powszechną Wystawę Kra-

jową we Lwowie w ro ku 1894, by
uczcić 100. rocz ni cę in su rekcji ko ściuszkowskiej. Panorama miała być

wy ra zem pa trioty zmu i upa mięt niać
chlubną przeszłość Polaków. Ar tyści
malowali ją, a ponieważ wiedzieli, że
nie jest to ostateczne dzieło, dlatego
nie dba li o szcze gó ły. Szki ce ku pił
Adam Sa pie ha i umie ścił w zam ku
w Kra si czy nie, w sa li Ra cławic kiej.
Lo sy prac by ły skompli kowa ne,
a po II wojnie światowej po raz pierwszy po ka za no je do pie ro w 1981 r.
w Muzeum Narodowym w Krakowie.
Do dziś właścicielami „Małej Panoramy Racławickiej” są prywatne osoby.
Nie wia do mo, ile ob ra zy są dzi siaj
warte, ale w 1893 r. Adam Sapieha kupił je za czte ry tysią ce złotych reń skich. Obrazy będzie można oglądać
od 12 paździer nika do końca tego roku. Kon fe ren cja roz pocz nie się
o godz. 11.00. SK
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ROZRYWKA
WAŻNE TELEFONY
Urząd Miasta:
Centrala (32) 296 06 00
Informacja ogólna
(32) 296 05 28-29
Miejski Rzecznik Praw

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych
w prawym dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które
prosimy przesyłać do 25 października pod adres
redakcji: 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań
rozlosowane zostaną nagrody, które prosimy
odbierać osobiście w redakcji.

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

Poziomo: 1 – „ubiór” konia, 5 – piołunówka, 8 – filozof
z Rotterdamu , 9 – operacja, 10 – złośliwie o nieślubnym
dziecku, 11 – spis, 12 – 236 lub 17, 14 – rysunek w książce,
16 – słuszność, 17 – natręt, 19 – kły odyńca, 21 – futro
z tchórzofretek, 22 – do tego miasta podobno prowadzą
wszystkie drogi, 25 – do palenia, lecz nie papieros,
28 – najlepiej jak jest w dziesiątkę, 29 – rodzaj grzyba,
30 – koneser, 32 – mieniący się różnymi kolorami środek
dekoracyjny, 34 – wcielał się w niego Sylvester Stallone,
35 – zawody żeglarskie, 36 – miasto w południowowschodniej Polsce (kiedyś wojewódzkie), 37 – jezioro
w Afryce, 38 – pojazd z bajki, 39 – serwatka z mleka
owczego.
Pionowo: 1 – uniwersytet lub akademia, 2 – olimpijski lub
nagrobny, 3 – pływa jachtem, 4 – ukraiński lub zabielany,
5 – kłopot po staropolsku, 6 – zarys, 7 – Kazimierz Przerwa…,
13 – zajmuje się budową i czynnościami komórek
organizmów żywych, 15 – czajniczek, 18 – odzienie,
20 – w prawo, w tył, 23 – składany nożyk, 24 – nasza waluta,
26 – gliniany, ludowy instrument muzyczny, 27 – szynowy
pojazd komunikacji miejskiej, 28 – dywersja, 31 – posag,
33 – statek.

Kryzysowej
(32) 298 93 87

Nagrody ufundowało Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

(32) 266 10 30

Rozwiązanie krzyżówki nr 8 /2017, SHANNON KIRK – METODA

Schronisko dla zwierząt

Nagrody otrzymują: Anna Kwiatkowska z Sosnowca, Danuta Adamska z Będzina oraz Marian Mazurczyk z Katowic.

(32) 293 75 56

UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.

Amila, Katharina Finke

została wbrew swej woli wydana za mąż za starszego
mężczyznę. Odtąd jej codzienną dolą stały się przymusowy seks, maltretowanie i ciężka fizyczna praca.
Mimo to 24-latka, która w międzyczasie urodziła piątkę dzieci, nie poddała się. Walczy dla swoich dzieci, które dają jej miłość i siłę.
Historia odważnej młodej Hinduski, która z każdym dniem staje się
coraz silniejsza i nie traci nadziei na lepszą przyszłość
Premiera: 5 października 2017 r.

Andrzej Federowicz, Irena Federowicz

Wybranki fortuny. Niezwykłe Polki,
które podbiły świat (Wyd. Prószyński i S-ka)
Biografie niezwykłych kobiet, które znane były na całym świecie.
Inspirujące kobiety – artystki, skandalistki, uczone, ludzie biznesu,
kochanki i władczynie – żyjące na przestrzeni ostatnich 200 lat Polki,
których imiona nie schodziły z ust współczesnych. Co je łączy? Wszystkie przebiły się do światowych elit. Wszystkie pozostawiły trwały ślad
na epokach, w których żyły. I wszystkie miały „pod górkę”. Życie żadnej
nie było usłane różami, nawet kiedy były wielbione i podziwiane. Każda skrywała jakąś tajemnicę, ból, czasem rozpacz, ale to właśnie te nie-

KUPON
krzyżówka nr 9

Kulturalne czwartki w kinie„Helios”

Żona na sprzedaż (Wyd. Prószyński i S-ka)
O nieludzkim traktowaniu kobiet w Indiach.
Zabrana rodzinie w wieku dziewięciu lat, wydana za mąż jako jedenastolatka, matką została w wieku dwunastu lat.
Amila nie zdawała sobie sprawy, jaki koszmar ją czeka, gdy w wieku
dziewięciu lat na podstawie fałszywych obietnic złożonych jej matce,
zabrano ją z rodzinnego Asamu do Nowego Delhi. Los nie obszedł się
z nią łaskawie: zamiast obiecanych luksusów nie czekało tam na nią nic
poza udręką. Po dwóch latach wykorzystywania do niewolniczej pracy

✂

Izba Wytrzeźwień

wypowiedziane, głęboko tłumione uczucia pchały je do przodu i kazały
wspinać się na kolejne szczyty. W niektóre z tych biografii wręcz trudno
uwierzyć, przekraczają bowiem wyobraźnię najśmielszego scenarzysty.
Mistrzynie autokreacji, stworzyły same siebie, stając się żywą do dziś
legendą. Zdecydowanie nie były to „celebrytki”, jakich pełno w epoce
internetu i bulwarowej prasy, znane wyłącznie z tego, że są znane. One
naprawdę kochały to, co robiły. I były w tym najlepsze.
Premiera: 19 października 2017 r.

„Kultura Dostępna” w kinach to akcja kina „Helios”, która rozpoczęła się w 2015 roku. Co tydzień, w każdy czwartek o godz. 18.00,
wyświetlane są polskie filmy w ramach ogólnopolskiego projektu
pt. „Kultura Dostępna”. Projekt umożliwia szerokiej publiczności
dostęp do nowych i docenianych polskich filmów. Głównymi organizatorami projektu są Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z całą siecią kin
„Helios” w Polsce. Projekt skierowany jest do wszystkich, którzy
kochają polskie filmy i chcieliby zobaczyć je w rozsądnej cenie. Bilety na seanse w ramach „Kultury Dostępnej” kosztują jedynie 10 zł.
Więcej na: www.kulturadostepna.pl. red
NA DUŻYM EKRANIE W NAJBLIŻSZYM CZASIE ZOSTANĄ WYŚWIETLONE:
12 października – „Szatan kazał tańczyć”
19 października – „Maria Skłodowska – Curie”
26 października – „Bodo”
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.

Amy Gentry

Stracona (Wyd. Prószyński i S-ka)
Thriller, w którym napięcie utrzymuje się aż do ostatniej strony.
Dziewięcioletnia Jude z przerażeniem obserwuje, ukryta w szafie,
jak obcy mężczyzna z nożem w ręku uprowadza jej trzynastoletnią siostrę Julie. I tak kończy się szczęśliwa rodzina. Matka dziewczynek nie
potrafi wybaczyć młodszej, że nie krzyczała. Ojciec nie ustaje w poszukiwaniach i zakłada fundację imienia Julie. Policja nie wierzy
w porwanie, tym bardziej że nie było śladów włamania. Wszystkich
łączy jednak przekonanie: Julie nie żyje. Osiem lat później na progu
domu Whitakerów staje młoda kobieta, która podaje się za Julie.
Twierdzi, że przez osiem lat była seksualną niewolnicą meksykańskiego mafiosa…
Powieść Amy Gentry to studium katastrofy po stracie bliskiej osoby – katastrofy, która dotyka zarówno rodzinę, jak wszystkich ludzi
z ich otoczenia. To również piękna historia o potężnej sile miłości oraz
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thriller, w którym napięcie utrzymuje się aż ostatniej strony.
Po zniknięciu córki życie Anny zmienia się
w koszmar. Przez osiem lat, jakie upłynęły od porwania trzynastoletniej Julie, straciła nadzieję i chęć ratowania swojego podupadającego małżeństwa i relacji z drugą córką. Ale wszystko zmienia
się w dniu, gdy do drzwi domu puka młoda kobieta, która podaje
się za Julie. Wydaje się jednocześnie znajoma i obca, a w jej historii wychodzą na jaw luki i niekonsekwencje. Annę dopadają straszne wątpliwości. Kim jest ta skomplikowana kobieta? Czy to
na pewno jej córka? Oliwy do ognia dolewa pewien prywatny detektyw, który od lat śledzi tę sprawę i dysponuje szokującymi informacjami.
Premiera: 10 października 2017 r.
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ROZRYWKA
TEATR – październik 2017

Teatr Zagłębia, ul. Teatralna 4, Sekr. tel./fax 32/266 07 91, centrala 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

01 Nd 18:00 Na dnie/ M. Gorki
03 Wt 10:00 Szewczyk Dratewka / M. Konopnicka
04 Śr 10:00 Szewczyk Dratewka / M. Konopnicka
05 Czw 19:00 Boeing, Boeing/ M. Camoletti
06 Pt 19:00 Boeing, Boeing/ M. Camoletti
07 So 18:00 Śmiech wzbroniony M. Gavran
08 Nd 18:00 Śmiech wzbroniony/ M. Gavran
10 Wt 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza/ L. M.
Montgomery
11 Śr 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza/ L. M.
Montgomery
12 Czw 10:00 Cesarz/ R. Kapuściński
12 Czw 19:00 Cesarz/ R. Kapuściński
13 Pt 19:00 Prezent urodzinowy/ R. Hawdon
14 Sb 18:00 Dobry wojak Szwejk/ J. Hasek, I.
Gorzkowski

15 Nd 18:00 Dobry wojak Szwejk J. Hasek, I.
Gorzkowski
17 Wt 10:00 Pyza na polskich dróżkach/ H. Januszewska
18 Śr 10:00 Pyza na polskich dróżkach/ H. Januszewska
20 Pt 19:00 Prezent urodzinowy/ R. Hawdon
21 So 18:00 Siódemka/ Z. Szczerek, M. Kmiecik
22 Nd 18:00 Siódemka/ Z. Szczerek, M. Kmiecik
23 Pon 19:00 Teatr jest spotkaniem:co to jest normalny
teatr?
24 Wt 10:00 Pyza na polskich dróżkach/ H. Januszewska
25 Śr 10:00 Wakacje z duchami / A. Bahdaj, P. Rowicki
26 Czw 10:00 Wakacje z duchami/ A. Bahdaj, P.
Rowicki
27 Pt 19:00 Prywatna klinika/ J. Chapman, D. Freeman
28 So 18:00 Prywatna klinika/ J. Chapman, D. Freeman
29 Nd 18:00 Prywatna klinika/ J. Chapman, D. Freeman

Dla naszych Czytelników mamy 3 podwójne zaproszenia:
1 podwójne zaproszenie na spektakl „Cesarz” w dniu 12.10.2017 r.
(czwartek) godz. 19.00
1 podwójne zaproszenie na spektakl „Siódemka” w dniu
22.10.2017 r. (niedziela) godz. 18.00
1 podwójne zaproszenie na spektakl „Prywatna Klinika” w dniu
29.10.2017 r. (niedziela) godz. 18.00
Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera Miejskiego”
nr 9 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.

Domagała opowie osobie wpiosenkach Wciąż na ducha jest posucha, czyli… Natalia Kukulska
w nowej odsłonie

Paweł Domagała to nie tylko popularny aktor, ale także i wokalista. Swój talent odsłoni już 15
października w Sali Widowiskowo-Koncertowej „Muza”, gdzie
zaprezentuje utwory ze swojej debiutanckiej płyty, zatytułowanej
„Opowiem Ci o mnie”. Album,
który ukazał się w październiku
ubiegłego roku, spotkał się z gorącym przyjęciem publiczności
i zdobył już status Złotej Płyty.
Po ogromnym sukcesie wiosennej trasy koncertowej, na którą bilety wyprzedały się na długo
przed pierwszym koncertem, Paweł Domagała przygotował dla fanów jesienną, znacznie dłuższą

serię koncertów. Na liście 20
miast znalazły się duże ośrodki,
jak również mniejsze miasta, skąd
spływały zaproszenia od licznych
fanów, którzy chcieliby usłyszeć
album na żywo.
Jesienna trasa jest okazją
do celebrowania rocznicy debiutu
wokalisty, który z tego powodu
postanowił przygotować specjalne – winylowe wydanie albumu.
Koncert w „Muzie” rozpocznie
się o godz. 19.00. Bilety kosztują 50 i 60 zł. Można je kupić
w kasach Sali Widowiskowo – Koncertowej „Muza”, Energetycznego Centrum Kultury oraz
na stronie: www.kiepura.pl. SK

Poszukująca ciągle nowych inspiracji, muzycznych wyzwań, oryginalnych brzmień i artystycznych ścieżek, czyli Natalia Kukulska, już 27 października
wystąpi na scenie Sali Widowiskowo-Koncertowej „Muza”.
Koncert będzie częścią trasy promującej płytę „Halo tu Ziemia”.
To już dziewiąty studyjny album
artystki, którego premiera odbyła
się 29 września.
Od swojego „dorosłego” debiutu i płyty „Światło”, która została bardzo dobrze przyjęta, wokalistka przeszła długą muzyczną
drogę. Rozwijała się jako wokalistka, autorka tekstów, współkompozytorka i współproducentka swoich płyt. Na ostatniej płycie nowoczesne, odważne
w brzmieniach kompozycje stworzone zostały przez Natalię we
współpracy z Michałem Dąbrówką, Archie Shevsky’m i Marcinem Górnym. Ideą całej płyty był
zapis żywych emocji i muzycz-

nych pomysłów, które narodziły
się podczas wspólnego grania
i muzycznego wyjazdu całego zespołu w góry. „Halo tu Ziemia”
to zbiór oryginalnych i nieszablonowych utworów. Analogowe,
mięsiste brzmienia syntezatorów
i żywa, dynamiczna perkusja,
a do tego charakterystyczny, coraz mniej uładzony, chropowaty
wokal Natalii to zupełnie nowa,
progresywna odsłona artystki.
W warstwie lirycznej bywa dowcipnie, nawet autoironicznie, ale

nie brakuje powagi i refleksji. Poszukiwanie duchowości – to
o tym jest ta płyta. Album – „Halo tu Ziemia” wieńczą słowa piosenki pt. „Rekonstrukcja”: „Podnieść na duchu muszę ducha (…)
bo wciąż na ducha jest posucha”.
Koncert
rozpocznie
się
o godz. 19.00. Bilety w cenie 38
i 48 zł, dostępne online na stronie: www.kiepura.pl, w kasie Sali
Widowiskowo – Koncertowej
„Muza” oraz w kasie Energetycznego Centrum Kultury. SK

Połączą słowo z dźwiękiem w muzyczny esej
„Esej na głos i kontrabas/Tadeusz Sławek – Bogdan Mizerski / 40 lat” to alternatywna forma koncertu, która integruje słowo z dźwiękiem, a w ostatnich latach także
obraz. Muzyczny esej zostanie zaprezentowany na scenie „Muzy” już 16 października. Autorom udało się połączyć warstwę tekstową z warstwą muzyczną w nową
autorską jakość, w odróżnieniu od programów słowno-muzycznych, poezji śpiewanej czy spotkań poetycko-muzycznych. „Esej na głos i kontrabas” nawiązuje
reklama

do doświadczeń ruchu Beat Generation, Jazz and Poetry
i dokonań zespołu The Doors. W okresie 40 lat powstało kilkadziesiąt programów koncer tów „Esej na głos
i kontrabas”. W 1992 r. dla TVP został zarejestrowany
„Tygrys wg Williama Blake'a/Esej na głos i kontrabas”
w reżyserii Jolanty Ptaszyńskiej, z udziałem aktorki Ireny Jun i tancerki Iliany Alvarado.
W ramach projektu „Esej na głos i kontrabas / Tadeusz Sławek – Bogdan Mizerski / 40 lat” niezwykły kon-

KINO
REPERTUAR
KINA HELIOS SOSNOWIEC
6-12.10.2017r.
HELIOS NA SCENIE: WYŁĄCZNIE
W PONIEDZIAŁEK
„WIECZÓR TRZECH KRÓLI, ALBO CO
CHCECIE” GODZ. 18: 30
Spektakl teatralny, od 12lat, Wlk.
Brytania, 207min, napisy
KULTURA DOSTĘPNA: WYŁĄCZNIE
W CZWARTEK
„SZATAN KAZAŁ TAŃCZYĆ” GODZ. 18: 00
Dramat, od 15lat, Polska/Holandia, 97min
PREMIERA:
„BLANDE RUNNER 2049”
11: 00, 17: 00*, 17: 15**, 20: 30
Science-Fiction, od 15lat, Wlk.
Brytania/Kanada/USA, 163min, napisy
* z wyjątkiem czwartku
** wyłącznie w czwartek
„MY LITTLE PONY” DUBBING
10: 45*, 11: 15**, 14: 30, 17: 00***,
17: 30****
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cert rozpocznie się o godz. 18.00. Wstęp jest wolny, a kolejną niespodzianką dla gości jest publikacja płytowa
„O gościnności”, którą będzie można również otrzymać
w dniu koncertu.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli minister
kultury i dziedzictwa narodowego oraz prezydent Sosnowca. Patroni medialni to m. in. TVP S.A. o/Katowice, Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
oraz „Kurier Miejski”. SK

Animacja, b/o, USA/Kanada, 99min,
DUBBING
* z wyjątkiem piątku
** wyłącznie w piątek
*** wyłącznie w czwartek
**** z wyjątkiem czwartku
„TWÓJ VINCENT”
13: 15*, 15: 15**, 16: 30***, 16: 45****, 2
0:00
Animacja/Biograficzny, od 15lat, Wlk.
Brytania/Polska, 95min, napisy
* wyłącznie w poniedziałek
** wyłącznie w czwartek
*** z wyjątkiem piątku, poniedziałku
i czwartku
**** wyłącznie w piątek
FILMY TYGODNIA:
„BOTOKS” 10: 15*, 10: 30**,
12: 00, 13: 30***, 15: 00, 15: 30*, 18: 00,
Dramat, od 15lat, Polska, 137min
19: 00****,
19: 15*****, 21: 00, 22: 00******, 22: 15
*****
* wyłącznie w poniedziałek

** z wyjątkiem poniedziałku i środy
*** z wyjątkiem poniedziałku
**** z wyjątkiem poniedziałku i czwartku
***** wyłącznie w czwartek
****** z wyjątkiem czwartku
FILMY DLA DZIECI:
„LEGO NINJAGO. FILM” DUBBING 13: 00
Animacja, b/o, Dania/USA, 101min,
DUUBBING
„TARAPATY” 10: 00, 13: 30*, 15: 30**
Przygodowy/Familijny, od 6lat,
Polska, 83min,
* wyłącznie w piątek
** z wyjątkiem czwartku

Dla naszych Czytelników
przygotowaliśmy pojedyncze
zaproszenia do kina, do odbioru
w naszej redakcji.
Regulamin odbioru nagród
znajduje się na stronie:
www.kuriermiejski.com.pl.

HOROSKOP
WAGA (23.09. – 22.10.) – Miesiąc
zapowiada się bardzo pracowicie. Jeśli
jednak wszystkie zadania wykonasz na sto
procent, Twoja praca zostanie sowicie
wynagrodzona. Październik jest miesiącem
pod znakiem wagi, sprzyja to
nawiązywaniu nowych znajomości,
zarówno biznesowych, jak i prywatnych.
Wykorzystaj to!
SKORPION (23.10. – 21.11.) – Szykuje się
bardzo chorowity miesiąc. Rób jednak
wszystko, by uniknąć większych kłopotów
zdrowotnych. Większość czasu spędzisz
w domu, poszukiwanie drugiej połówki
odłóż zatem na później, internetowe
znajomości nie są Ci pisane. Lenistwo
wykorzystaj na odpoczynek i nadrabianie
zaległości filmowych.
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Przed Tobą
miesiąc pełen emocji. Oznacza to, że
czekają Cię, zarówno te miłe, jak i złe
chwile. Nie poddawaj się jednak i pamiętaj,
że niektórych spraw nie da się uniknąć.
W sprawach zawodowych czekają
na Ciebie za to same sukcesy. Bądź jednak
czujna, bo ktoś nie będzie potrafił
zaakceptować Twojego sukcesu.
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) – Natłok
nowych obowiązków sprawi, że będziesz
wykończona, zarówno fizycznie, jak
i psychicznie. Spróbuj zatem odpocząć
od codzienności. Daj się zaprosić
na imprezę ze znajomymi, a błahe kłopoty
znikną jak za dotknięciem czarodziejskiej
różdżki. Skorzystaj z zaproszenia na randkę
w ciemno. Chociaż w to nie wierzysz, może
przynieś niesamowite zmiany w Twoim
życiu.
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Postaraj się
więcej działać, niż mówić. Twoje plany nie
zawsze są realizowane, a szkoda, bo to Ty
jesteś na tym stratna. Powinnaś też zacząć
bardziej doceniać samą siebie i zrozumieć,
że jesteś w stanie naprawdę wiele.
Samotne wodniki w tym miesiącu nie
będą cieszyły się powodzeniem, za to na te
w związkach czeka wiele pokus.
RYBY (19.02. – 20.03.) – Za dużo energii
tracisz na sprawy mało istotne. Przestań
martwić się problemami wszystkich
dookoła, a skup się jedynie na własnych.
Szykuje się wspaniały okres dla samotnych
ryb. Będziesz wręcz zasypywana
propozycjami spotkań. Postaraj się
do każdego wybranka podchodzić
indywidualnie, bo wśród nich odnajdziesz
długo wyczekiwaną miłość.
BARAN (21.03. – 19.04.) – Postaraj się
uważnie przyglądać nowym
współpracownikom. Nie wszyscy dobrze
Ci życzą. Rodzinne sprawy toczyć się będą
wyjątkowo spokojnie. Nie szukaj zatem
problemów na siłę. Doceniaj dzieci i męża.
Potrzebują Twojego uznania. Postaraj się
zrobić coś dla siebie.
BYK (20.04. – 22.05.) – Miesiąc wyjątkowo
sprzyja sukcesom. Aby jednak je osiągnąć,
musisz wykazać się sprytem oraz
niezwykłą cierpliwością. Postaraj się więcej
czasu poświęcać rodzinie, w przeciwnym
razie grozi Wam poważny kryzys. Pomyśl
nad wspólnym weekendem za miastem
lub chociaż wypadzie na kręgle. Dla
samotnych byków los nie szykuje żadnych
zmian życiowych.
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Postaraj się
mniej ingerować w relacje bliskich. Sami
świetnie się dogadają, a Ty prowokujesz
tylko kolejne kłótnie. Szykują się ciężkie
miesiące pod względem finansowym. Pora
pomyśleć o dodatkowej pracy. Nie decyduj
się jednak na żadne spółki ze znajomymi,
bowiem mogą przynieść więcej kłopotów
niż korzyści.
RAK (22.06. – 22.07.) – Postaraj się znaleźć
czas tylko dla siebie, coś dzięki czemu
przez godzinę dziennie nie będziesz
myślała, czy zrobiłaś wszystko, aby Twoja
rodzina jest zadowolona, coś co sprawi, że
Ty poczujesz się szczęśliwa. Ostatnie ciepłe
dni wykorzystaj na wypoczynek
na świeżym powietrzu. Gwiazdy będą
przychylne dla samotnych raków,
szczególnie pod koniec miesiąca.
LEW (23.07. – 23.08.) – Gwiazdy
wyjątkowo sprzyjają samotnym lwom!
Zaufaj tym razem sercu, a nie rozumowi,
a z pewnością nie pożałujesz swojej
decyzji. Postaraj się więcej dbać o siebie,
w przeciwnym razie skutki uboczne
dotychczasowych nawyków odczujesz
szybciej niż myślisz. Jesień sprzyja dobrym
pomysłom, pora zatem na ich należyte
wykorzystanie.
PANNA (24.08. – 22.09.) – Stanowczo
brakuje Ci zajęcia, które wypełniłoby
nadmiar Twojego wolnego czasu.
Zastanów się jednak, czy chcesz, aby
przyniosło ono korzyści materialne, czy
tylko poprawiło Twoje samopoczucie.
Postaraj się mniej interesować życiem
innym. Panny w związkach powinny
stanowczo bardziej o nie zadbać.
Zastanów się nad tym, zanim będzie
za późno. red
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