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To ha sło, któ re to wa rzy szy nam od ob cho dów 115-
le cia mia sta. Te raz do wie się o nim ca ła Pol ska!
Wszyst ko dzię ki kam pa nii pro mu ją cej mia sto.

W ubie głym ro ku So sno wiec za pre zen to wał dwa
pa kie ty: dla miesz kań ca i przed się bior cy. Jed no cze -
śnie ru szy ła kam pa nia pro mu ją ca mia sto. – Obie cy -
wa li śmy, że co ro ku bę dzie my prze pro wa dzać ak cje
pro mo cyj ne i co ro ku bę dzie my do da wa li ko lej ne
punk ty do na szych pa kie tów – mó wi pre zy dent So -
snow ca, Ar ka diusz Chę ciń ski.

2 paź dzier ni ka swo ją in au gu ra cję mia ła ko lej -
na kam pa nia – „So sno wiec – dzie je się nie
od dziś”. Na wią zu je do ha sła za pre zen to wa ne go
z oka zji 115-le cia mia sta. Jed nym z jej ele men tów
jest in for ma tor. Znaj du je się w nim 47 punk tów róż -

ne go ro dza ju udo god nień, zmian, pro jek tów, czy też
do fi nan so wań, któ re ofe ru je na sze mia sto – z bar dzo
no wa tor skim „Miesz ka niem dla ab sol wen ta”
na cze le.

– To są rze czy, któ re nie dzie ją się od dzi siaj czy
od wczo raj, ale zgod nie z na szym slo ga nem „dzie ją
się nie od dziś”. Nie któ re zo sta ły wzmoc nio ne,
zmie nio ne, ale są to rze czy, któ re wpro wa dza my
w na szym mie ście od 3 lat – przy zna je pre zy dent So -
snow ca.

Fol der jest do stęp ny on li ne na stro nie in ter ne to -
wej: www.so sno wiec.pl, a tak że w wer sji pa pie ro wej,
m. in. w miej skich jed nost kach.

Ra zem z fol de rem ru szy ła kam pa nia wi ze run ko -
wa. 30-se kun do wy spot już po ja wił się w sta cjach
te le wi zyj nych, m. in. w TVN24, TVN24BiS,
TVN7, Pul s2, WP, TVN Fa bu ła, Di sco ve ry Hi sto -

ria, FOX, Pla ne te+, TLC, Tra vel, Pa ra mo unt Chan -
nel, HGTV, Ele ven Sports, Co me dy Cen tral, Ale
Ki no+, TVN Sty le, Ca nal+Sport 2 – w su mie po -
nad 300 emi sji. 

Wła dze mia sta w krót kim cza sie chcą prze ka zać,
jak wie le dzie je się w na szym mie ście. Jed nym
tchem, w skró co nej for mie, po ka za no, że w So snow -
cu nie moż na się nu dzić. Im pre zy, wy da rze nia, miej -
sca re kre acji i wy po czyn ku – ta ki jest nasz So sno -
wiec. 

Kam pa nia obej mu je tak że in ter net. Trzy mi nu to -
wa wer sja spo tu jest do stęp na na YouTu be oraz
w me diach spo łecz no ścio wych.

– Miesz kań cy co raz czę ściej mó wią, że w So -
snow cu dzie je się tak wie le, że trud no na dą żyć.
Cie szy mnie to tym bar dziej, że jesz cze nie tak
daw no sły sza łem, że jest od wrot nie. Spot ma za -

chę cić do za in te re so wa nia się So snow cem. Ma my
wspa nia łe jed nost ki kul tu ry, miej sca, gdzie mo że -
my spę dzać wol ny czas na róż ne spo so by i dla te go
na to po ło ży li śmy na cisk – mó wi pre zy dent Chę -
ciń ski.

Pa kiet miesz kań ca po ja wi się rów nież w pra sie lo -
kal nej oraz re gio nal nej. Przy tej oka zji star tu je ko lej -
na edy cja „Bu du je my Dla Was”. W miej scach, gdzie
roz po czy na ją się pra ce, usta wio ne zo sta ną ta bli ce
z in for ma cją, do kie dy po trwa ją utrud nie nia.

– Chce my po ka zać, ja ki So sno wiec jest na praw -
dę, ja kie udo god nie nia przy go to wa li śmy dla miesz -
kań ców i jak wie le się tu taj dzie je. Chce my do trzeć
z ty mi in for ma cja mi przede wszyst kim na ze wnątrz,
ale tak że do so sno wi czan. Oni czę sto kroć nie wie -
dzą, ile mia sto ma im do za ofe ro wa nia – po kre ślił
pre zy dent, Ar ka diusz Chę ciń ski.

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. 

– 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. 9–12

Sosnowiec – dzieje się nie od dziś
Nowa ofensywa promocyjna miasta

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

Vo lvo Pol ska do star czy ło ko lej ne
au to bu sy o na pę dzie hy bry do -
wym do So snow ca. W tej chwi li
mia sto dys po nu je już 30 hy bry -
da mi Vo lvo, a do po ło wy paź -
dzier ni ka flo ta po więk szy się
o ko lej nych 5 au to bu sów te go
pro du cen ta.

Vo lvo Pol ska re ali zu je kon trakt
na do sta wę 35 au to bu sów hy bry -
do wych dla PKM So sno wiec.
Do So snow ca do tar ło wła śnie ko -
lej nych sześć 12-me tro wych au to -
bu sów Vo lvo 7900 Hy brid wy -
pro du ko wa nych we wro cław skiej
fa bry ce Vo lvo. Mo że ni mi po dró -
żo wać 90 pa sa że rów, w tym 26
na miej scach sie dzą cych. Wy po -
sa żo ne zo sta ły w kli ma ty za cję,
sys tem in for ma cji pa sa żer skiej,
mo ni to ring, ła do war ki USB, do -
stęp do in ter ne tu przez Wi -Fi.

Au to bu sy Vo lvo 7900 Hy brid
to tzw. rów no le gła hy bry da – po -

jazd mo że być na pę dza ny nie za -
leż nie sil ni kiem elek trycz nym
lub sil ni kiem die sla al bo oby -
dwo ma sil ni ka mi w tym sa mym
cza sie. Ener gia wy twa rza na pod -
czas ha mo wa nia jest ma ga zy no -

wa na w aku mu la to rze, a na stęp -
nie wy ko rzy sty wa na do pro duk -
cji ener gii dla sil ni ka elek trycz -
ne go. Du żą za le tą tech no lo gii
hy bry do wej Vo lvo jest fakt, że
sil nik die sla wy łą cza się au to ma -

tycz nie na przy stan kach au to bu -
so wych i świa tłach – po jazd za si -
la ny jest wów czas bez gło śnie
ener gią elek trycz ną. Au to bus ru -
sza rów nież je dy nie przy po mo -
cy sil ni ka elek trycz ne go,

a po osią gnię ciu pręd ko ści 15-
20 km na go dzi nę au to ma tycz nie
prze łą cza się na sil nik die sla.
Dzię ki ta kie mu roz wią za niu zu -
ży cie pa li wa jest od 30 do 40
proc. niż sze niż w przy pad ku au -
to bu sów na pę dza nych tra dy cyj -
nym die slem, a au to bus jest też
bar dziej przy ja zny dla śro do wi -
ska – emi sja spa lin jest o 40 – 50
pro cent mniej sza w po rów na niu
z au to bu sa mi na pę dza ny mi sil ni -
ka mi die sla.

– Na pęd hy bry do wy do sko na le
spi su je się w po jaz dach zmu szo -
nych do cią głe go za trzy my wa nia
się i ru sza nia, dla te go sta no wi
bar dzo do bre roz wią za nie dla au -
to bu sów miej skich, po ru sza ją -
cych się w ru chu o du żym na tę że -
niu. Dzię ki wy ko rzy sta niu sil ni ka
elek trycz ne go pod czas za trzy ma -
nia i przy nie du żych pręd ko ściach
zu ży wa mniej pa li wa, a co za tym
idzie – je go eks plo ata cja jest tań -
sza niż w przy pad ku au to bu su

z tra dy cyj nym na pę dem die -
sla –  mó wi  Mał go rza ta Dur -
da, dy rek tor Vo lvo Bu ses na Pol -
skę i kra je bał tyc kie.

W tej chwi li So sno wiec dys po -
nu je już 30 au to bu sa mi hy bry do -
wy mi Vo lvo, w tym pierw szy mi
w Pol sce prze gu bo wy mi hy bry -
da mi (10 au to bu sów). Jest to jak
do tąd naj więk sza jed no ra zo wa
do sta wa miej skich au to bu sów hy -
bry do wych dla pol skie go przed -
się bior stwa ko mu ni ka cyj ne go.
Do po ło wy paź dzier ni ka Vo lvo
do star czy do So snow ca ko lej -
nych 5 po jaz dów.

Wszyst kie au to bu sy do star czo -
ne do So snow ca zo sta ły wy pro -
du ko wa ne w Pol sce, we wro cław -
skiej fa bry ce Vo lvo. Ich se ryj -
na pro duk cja roz po czę ła się
w 2010 ro ku. Do tej po ry fir ma
do star czy ła już po nad 2500 hy -
bryd ope ra to rom trans por tu pu -
blicz ne go w po nad dwu dzie stu
kra jach. 

Już 30 hybryd Volvo w Sosnowcu

Autobusy są wyposażone w system informacji pasażerskiej, monitoring, klimatyzację,
ładowarki USB i dostęp do internetu. 

arc UM w Sosnowcu 

2 paź dzier ni ka w So snow cu wy star to wał pro gram „Lo kal
na biz nes”. Skie ro wa ny jest do osób, któ re po za koń cze -
niu edu ka cji chcą w sto li cy Za głę bia pro wa dzić dzia łal -
ność go spo dar czą lub już ją za ło ży ły, ale nie daw niej niż
pół ro ku te mu.

– W ten spo sób chce my wes przeć mło dych przed się -
bior ców. Pro po nu je my im po miesz cze nia na pre fe ren cyj -
nych wa run kach. To je den ze spo so bów za trzy ma nia
w na szym mie ście mło dych osób. Pro gram „Lo kal na biz -
nes” to ko lej ny ele ment so sno wiec kie go Pa kie tu Miesz -
kań ca. Pa kiet za wie ra obec nie 47 pro po zy cji, dzię ki któ -
rym wspie ra my roz wój na sze go mia sta – pod kre śla pre zy -
dent So snow ca, Ar ka diusz Chę ciń ski.

Pro gram jest re ali zo wa ny wspól nie z Agen cją Roz wo -
ju Lo kal ne go. I to wła śnie w biu row cu ARL, któ ry mie ści
się przy ul. Te atral nej 9, bę dzie moż na wy na jąć je den
z pię ciu lo ka li. Naj więk szy z nich ma po nad 15 me trów
kwa dra to wych. Umo wa naj mu ma obo wią zy wać przez
dwa la ta na pre fe ren cyj nych wa run kach. – Czynsz mie -
sięcz ny ma wy no sić 228 zł mie sięcz nie. W tej ce nie są już
wszyst kie nie zbęd ne me dia – do da je pre zy dent So snow ca.

Ofer ty za in te re so wa nych przed się bior ców roz pa try wa -
ne bę dą w dro dze kon kur su, któ ry po trwa do 17 li sto pa da.

Do ku men ty nie zbęd ne do wzię cia udzia łu w pro gra -
mie znaj du ją się na stro nie in ter ne to wej mia sta: www.so -
sno wiec.pl. KP

Masz po mysł na biz nes? 
Ta ofer ta jest dla cie bie! Na początek torowisko przy ulicy Piłsudskiego 

Tramwaje Śląskie przebudują infrastrukturę tramwajową w Sosnowcu

Przed sta wi cie le Tram wa jów Ślą -
skich i pol sko -hisz pań skie go kon -
sor cjum spół ek NDI, Bal zo la Pol -
ska i Con struc c tio nes y Pro mo cio -
nes Bal zo la pod pi sa li 29 wrze śnia
umo wę w spra wie prze bu do wy to -
ro wi ska wzdłuż uli cy Pił sud skie go
w So snow cu. Prze bu do wa ma ob -
jąć od ci nek to ro wi ska w cią gu uli -
cy Pił sud skie go w So snow cu
od skrzy żo wa nia z ul. So bie skie go
do dro gi eks pre so wej S86 z wy łą -
cze niem zmo der ni zo wa ne go już
od cin ka to ro wi ska na skrzy żo wa -
niu ulic Pił sud skie go – Kie ro ciń -
skiej – Gra bo wej. W su mie
do prze bu do wy prze wi dzia no
ok. 2,6 km to ru po je dyn cze go
(prze bu do wa 1,3 km to ro wi ska).
W ra mach in we sty cji zo sta ną wy -

ko na ne no we pod bu do wa, od wod -
nie nie, oświe tle nie i sieć trak cyj -
na oraz na wierzch nia to ro wi ska.
Ma zo stać za sto so wa na kon struk -
cja z płyt pre fa bry ko wa nych w sys -
te mie szy ny w otu li nie, a prze bu -
do wą zo sta nie ob ję tych sześć przy -
stan ków. Na re ali za cję in we sty cji
wy ko naw ca bę dzie miał oko ło 15
mie się cy, czy li po win na zo stać
zre ali zo wa na przed koń cem przy -
szłe go ro ku. Za do wo le nia nie kry -
ją sa mi miesz kań cy, któ rzy chęt nie
wy bie ra ją tram waj za miast… sa -
mo cho du. – Bio rąc pod uwa gę, że
cza sa mi cięż ko zna leźć miej sce
w sa mym cen trum mia sta, wo lę
do je chać tram wa jem. Wie my jed -
nak, że so sno wiec kie tram wa je
wy ma ga ją mo der ni za cji, więc in -

we sty cje są po trzeb ne – przy znał
Jan Wie rzy kow ski z So snow ca.  To
nie ko niec pla no wa nych przez

Tram wa je Ślą skie in we sty cji, któ re
do 2020 ro ku bę dą re ali zo wa ne
w So snow cu. 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.

Dwa bu dyn ki Cen trum Kształ ce -
nia Za wo do we go i Usta wicz ne go
w So snow cu przej dą grun tow ną
prze bu do wę. Obiek ty przy ul. gen.
Gro ta -Ro wec kie go, jak rów nież
przy ul. Ki liń skie go, cze ka ter mo -
mo der ni za cja. Umo wy na wy ko -
na nie prac zo sta ły już pod pi sa ne.
Po nad to wła dze mia sta pa ra fo wa -
ły umo wę na wy ko na nie ro bót
na DK 94 w So snow cu.

–  Bu dyn ki CKZiU ma ją już
swo je la ta, dla te go ter mo mo der ni -

za cja jest w tych przy pad kach ko -
niecz na. Pra ce bę dą mia ły cha rak -
ter kom plek so wy, zo sta ną wy ko -
na ne wszyst kie nie zbęd ne pra ce,
wy mie nio ne bę dą m. in. in sta la cje
wod no -ka na li za cyj ne, elek trycz -
na, w przy pad ku bu dyn ku
przy uli cy Gro ta -Ro wec kie go
w grę wcho dzi tak że roz bu do wa,
tak więc śmia ło moż na po wie -
dzieć, że bu dyn ki do sta ną no we
ży cie. W przy pad ku obu in we sty -
cji w grę wcho dzi 85 proc. do fi -

nan so wa nie ze środ ków unij nych.
Z ko lei z wła snych środ ków wy ko -
na my pra ce na DK 94 – pod kre śla
pre zy dent So snow ca, Ar ka diusz
Chę ciń ski.

Za ter mo der ni za cję bu dyn ku
CKZiU przy ul. gen. Gro ta -Ro -
wec kie go od po wia da Za kład Bu -
dow la no -Han dlo wy An drzej Muc.
Z ko lei obiek tem szko ły przy ul.
Ki liń skie go zaj mie się Za kład Re -
mon to wo -Bu dow la ny Ję drzej czyk.
W obu przy pad kach koszt in we -

sty cji to po nad 5,5 mln zł. Fir my
ma ją dzie więć mie się cy na wy ko -
na nie prac od mo men tu pod pi sa -
nia umo wy.

Za re mont frag men tu DK 94
od po wie dzial ne jest z ko lei Wo je -
wódz kie Przed się bior stwo Ro bót
Dro go wych z Ka to wic. WPRD ma
trzy mie sią ce na po ło że nie no wej
na wierzch ni na od cin ku dro gi kra -
jo wej. Koszt za da nia to po nad 2,3
mln. Środ ki te po cho dzą w ca ło ści
z bu dże tu mia sta. KP

Budujemy  dla was – kolejne umowy podpisane
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Budżet za pierwsze półrocze wykonany 
53. sesja Rady Miejskiej

reklama

Sylwia Kosman

Uchwa ła z wy ko na nia bu dże tu
w pierw szym pół ro czu te go ro ku
by ła jed ną z naj waż niej szych
uchwał, ja ką pod ję li rad ni pod czas
ostat niej se sji Ra dy Miej skiej.
Wcze śniej wy słu cha li in for ma cji
o prze bie gu wy ko na nia bu dże tu
za pierw sze pół ro cze 2017 r., któ -
rą przed sta wi ła Ka ta rzy na Chra -
pek -Ro gow ska, na czel nik Wy dzia -
łu Bu dże tu Mia sta.

Wstęp nie za pla no wa no do cho -
dy na po zio mie oko ło 869 mln 575
tys. zł, a wy dat ki ogó łem w wy so -
ko ści 938 mln zł. Ko niecz ne sta ło
się jed nak do ko na nie zmian. Osta -
tecz nie na ko niec czerw ca po stro -
nie do cho dów za pla no wa no po -
nad 921 mln zł, przy czym do cho -
dy bie żą ce na po zio mie po nad 837
mln zł, a do cho dy ma jąt ko we
w wy so ko ści po nad 83 mln
zł. – Z ko lei po stro nie wy dat ków
za pla no wa no po nad… mi liard zło -
tych, w tym wy dat ki bie żą ce mia ły
wy nieść po nad 803 mln zł, a wy -
dat ki ma jąt ko we oko ło 211 mln
zł – stwier dzi ła Ka ta rzy na Chra -
pek -Ro gow ska. De fi cyt bu dże to -

wy osza co wa no na pra wie 93 mln
zł. Pla no wa ne roz cho dy bu dże tu
mia sta w tym ro ku obej mu ją wy -
kup ob li ga cji ko mu nal nych w wy -
so ko ści 28 mln zł, spła ty za cią -
gnię tych po ży czek w wy so ko ści
po nad 330 tys. zł oraz udzie lo nych
po ży czek na fi nan so wa nie za dań
z udzia łem środ ków unij nych
przez so sno wiec kie or ga ni za cje
po za rzą do we w wy so ko ści 100

tys. zł. Nad wyż ka bu dże to wa wy -
nio sła po nad 25 mln zł, nad wyż ka
ope ra cyj na po nad 54 mln zł. Stan
zo bo wią zań mia sta na ko niec
czerw ca sta no wił 15,70 pro cent
pla no wa nych do cho dów i wy no si
po nad 144 mln zł (z ty tu łu wy emi -
to wa nych ob li ga cji 142 mln zł,
a z ty tu łu po ży czek po nad 2 mln
zł). Po prze pro wa dze niu zmian
w bu dże cie do cho dy zre ali zo wa no

już na po zio mie po nad 472 mln zł,
czy li wy ko na no 51,2 pro cent pla -
nu rocz ne go. W po rów na niu do te -
go sa me go okre su w po przed nim
ro ku ozna cza to wzrost o 10,4 pro -
cent, tj. o po nad 44 mln zł. Z ko lei
wy dat ki ogó łem zre ali zo wa no
w wy so ko ści po nad 446 mln zł, co
sta no wi 44,1 pro cent pla nu rocz ne -
go. W pierw szym pół ro czu te go
ro ku do cho dy bie żą ce wy ko na no

w kwo cie po nad 456 mln zł, co
sta no wi 54,4 proc. pla nu rocz ne go.
Na do cho dy bie żą ce skła da ją się
udzia ły w po dat ku do cho do wym,
sub wen cja ogól na oraz po da tek
od nie ru cho mo ści. Wpły wy po zy -
ska ne z tych źró deł ozna cza ją
aż 64,4 pro cent łącz nej su my do -
cho dów mia sta. Udzia ły w po dat -
ku do cho do wym od osób fi zycz -
nych oraz od osób praw nych sta no -
wią du żą nie wia do mą z punk tu wi -
dze nia ich re ali za cji. Obec nie po -
da tek do cho do wy od osób fi zycz -
nych i praw nych osią gnię to na po -
zio mie 46,4 proc. pla nu rocz ne go,
uzy sku jąc do chód w wy so ko ści
po nad 121 mln zł. Do bu dże tu
mia sta wpły nę ła sub wen cja ogól -
na w wy so ko ści po nad 112 mln
zło tych. Z ko lei wpły wy z po dat ku
od nie ru cho mo ści wy nio sły nie -
speł na 70 mln zł, co ozna cza wy -
ko na nie pla nu rocz ne go w wy so -
ko ści ok. 54,2 pro cent. Po zo sta łe
po dat ki i opła ty lo kal ne, ta kie jak
opła ta skar bo wa, po da tek od czyn -
no ści cy wil no praw nych czy też
po da tek od spad ków i da ro wizn
uda ło się osią gnąć na wcze śniej
za kła da nym po zio mie. – Re asu -

mu jąc, mo ni to ru je my na bie żą co
wpły wy do bu dże tu, sta ra my się
za rzą dzać wy dat ka mi, od po wie -
dzial nie pod cho dzi my do za gad -
nień ma ją cych wpływ na re ali zo -
wa ny bu dżet. Wszyst kie zo bo wią -
za nia mia sto pła ci re gu lar nie i ter -
mi no wo – pod su mo wa ła Ka ta rzy -
na Chra pek -Ro gow ska. 

Po zy tyw ną opi nię do ty czą cą re -
ali zo wa ne go bu dże tu przez gmi nę
So sno wiec wy da ła Re gio nal -
na Izba Ob ra chun ko wa. Rad ni
rów nież po zy tyw nie oce ni li wy ko -
na niu bu dże tu w pierw szym pół ro -
czu. Przed czę ścią ro bo czą se sji
wy róż nie nia pre zy den ta So snow -
ca i pa miąt ko we sta tu et ki ode bra li
tak że spor tow cy To wa rzy stwa Mi -
ło śni ków Szer mier ki Za głę bie So -
sno wiec oraz za wod ni cy MKS
MOS Pło mień So sno wiec, któ rzy
w ostat nich ty go dniach mo gą po -
chwa lić się ko lej ny mi suk ce sa mi.
Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent
So snow ca, po in for mo wał m. in.
tak że o no wej kam pa nii pro mo cyj -
nej So snow ca, a tak że po twier dził,
że przed sta wi cie le klu bu Za głę bia
So sno wiec pro wa dzą roz mo wy
z za in te re so wa ny mi in we sto ra mi. 
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Przed rozpoczęciem części roboczej sesji, zawodnicy Towarzystwa Miłośników Szermierki
Zagłębie Sosnowiec i MKS MOS Płomień Sosnowiec, odebrali pamiątkowe dyplomy i statuetki. 

Paw
eł Leśniak 

Do kład nie 9 wrze śnia, 9 dnia, 9 mie sią ca
o godz. 9.09 z oka zji „Mię dzy na ro do we -
go Dnia FASD”, So sno wiec ru szył już
po raz czwar ty z mię dzy na ro do wą kam pa -
nią spo łecz ną, „Too Young To
Drink” – „Za mło dy, by pić”. W dal szym
cią gu to je dy nie mia sto w Pol sce, któ re
pro wa dzi dzia ła nia w ra mach mię dzy na -
ro do wej kam pa nii, re ali zo wa nej przez Eu -
ro pe an FASD Al lian ce.

FASD, czy li Fe tal Al co hol Spec trum
Di sor des, ozna cza al ko ho lo wy ze spół pło -
do wy, czy li ze spół cho ro bo wy, któ ry jest
skut kiem dzia ła nia al ko ho lu na płód
w okre sie pre na tal nym. Al ko ho lo wy ze -
spół pło do wy jest cho ro bą nie ule czal ną,
któ rej moż na unik nąć, za cho wu jąc abs ty -
nen cję wcza sie trwa nia cią ży. – Kam pa nia
ma pięk ne i pro ste prze sła nie: ze ro al ko ho -
lu podżad ną po sta cią, kie dy je steś wcią ży.
Bo ni gdy nie wia do mo, ja ka daw ka al ko -
ho lu za szko dzi dziec ku – prze ko nu je An -
drzej Woj cie chow ski, ko or dy na tor kam pa -

nii i głów ny spe cja li sta w Wy dzia le Zdro -
wia Urzę du Miej skie go w So snow cu. 

Naj moc niej szym ele men tem kam pa nii
są pla ka ty. Naj czę ściej przed sta wia ją no -
wo rod ki uwię zio ne w bu tel kach z al ko ho -
lem czy „wy mie sza ne” w kie lisz ku, po pu -
lar nym drin ku mo ji to, ra zem zpla ster ka mi
li mon ki i list ka mi mię ty. W ten ob ra zo wy
spo sób, naj bar dziej bez bron ni, czy li dzie -
ci, prze strze ga ją ko bie ty przed pi ciem al -
ko ho lu w cza sie cią ży. 

W te go rocz nej edy cji już tra dy cyj nie
pla ka ty zo sta ły prze ka za ne do szkół, sto -
wa rzy szeń, in sty tu cji pu blicz nych i szpi -
ta li, te re no wych punk tów MOPS w So -
snow cu, ko ścio łów, przy chod ni zdro wia,
a tak że do Cen trum Psy cho te ra pii i Le -
cze nia Uza leż nień w So sno wiec kim
Szpi ta lu Miej skim. – W ra mach te go -
rocz nej kam pa nii w pla ców kach Cen -
trum Kształ ce nia Za wo do we go i Usta -
wicz ne go re ali zo wa ny jest pro gram pro -
fi lak tycz ny pn. „FAS – Masz wy bór”, do -

ty czą cy prze ciw dzia ła nia wy stę po wa -
niu FAS (Pło do wy Ze spół Al ko ho lo -
wy)  i FASD (Spek trum Po al ko ho lo wych
Uszko dzeń Pło du) – mó wi An drzej Woj -
cie chow ski. – Do wszyst kich szkół po -
nad pod sta wo wych zo sta ły wy sła ne ma te -

ria ły edu ka cyj no -in for ma cyj ne, czy li pla -
ka ty, ulot ki oraz książ ka Bar ba ry Bern -
feld i Jac ka Ma zur kie wi cza pt. „Za mło -
dy, by pić” – Na ru sze nie pra wa do ży cia
lub zdro wia dziec ka przez pi ją ce al ko hol
ko bie ty w cią ży, do stęp na w in ter ne cie.

Po nad to na Fa ce bo ok -u, na stro nie or ga -
ni za to ra kam pa nii, pro wa dzo na jest ak cja
in for ma cyj no -pro pa gan do wa kam pa nii
„Too Young To Drink”, na któ rej umiesz -
czo no m. in.   fo to gra fie z So snow ca.
W me diach spo łecz no ścio wych wspie ra
nas moc no tak że pio sen kar ka Da nu ta
Bła żej czyk, któ rej wpis spo tkał się z sze -
ro kim od ze wem w sie ci – do da je.

Głów ny mi ce la mi kam pa nii „Too
Young To Drink” jest pod nie sie nie świa do -
mo ści onie bez pie czeń stwach pi cia al ko ho -
lu pod czas cią ży, roz po wszech nia nie wie -
dzy do ty czą cej ry zy ka spo ży wa nia al ko ho -
lu pod czas cią ży oraz wspar cie ko biet wpo -
dej mo wa niu wła snych wy bo rów. Skut kiem
uszko dze nia pło du są póź niej sze kło po ty
dziec ka w na uce, pro ble my wy cho waw cze
i cho ro by psy chicz ne. Ba da nia w USA do -
wio dły, że co naj mniej je den pro cent dzie ci
jest do tknię tych tym syn dro mem, aba da nia
w Eu ro pie po ka zu ją, że ta kich dzie ci jest
przy naj mniej dwa pro cent. SK

Sosnowiec po raz czwarty w kampanii „Too Young To Drink” 

Uczniowie CKZiU przyłączyli się do kampanii i uczestniczyli
w programie profilaktycznym pn. „FAS – Masz wybór”. 

arc U
M

 w
 Sosnow

cu
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IV edy cja Bu dże tu Oby wa tel skie -
go w So snow cu wcho dzi w de cy -
du ją cą fa zę. Te raz wszyst ko w rę -
kach so sno wi czan, któ rzy wy bie -
ra ją z bli sko 130 pro jek tów.

W tym ro ku na Bu dżet Oby wa -
tel ski prze zna czy li śmy 7,5 mi lio -
na zło tych, a miesz kań cy zgło si li
pra wie 170 pro jek tów. Po we ry fi -
ka cji, bli sko 130 pro jek tów otrzy -
ma ło oce nę po zy tyw ną.

Co po wo du je, że pro jekt nie
prze szedł we ry fi ka cji? – To mo gą
być róż ne sy tu acje. Zda rza się, że
in we sty cja przez au to ra zo sta ła
za pla no wa na na te re nach in nych,
niż miej skie, a wła ści ciel nie wy -
ra ził zgo dy na par ty cy pa cję. Po ja -
wi ły się też pro jek ty, któ re nie
speł ni ły wy mo gów for mal -
nych – mó wi Jo an na Gra bar czyk
z Wy dzia łu Kul tu ry i Pro mo cji
Mia sta.

Gło so wa nie od bę dzie się
w dniach od 6 do 16 paź dzier ni ka
tyl ko i wy łącz nie przez in ter net
(for mu larz do stęp ny na stro nie:
www.oby wa tel ski.so sno wiec.pl).
To ozna cza, że wy star czy smart -
fon z do stę pem do sie ci, aby wy -
brać swo je pro jek ty.

Każ dy miesz ka niec bę dzie

miał trzy gło sy – je den na pro jekt
z Lo kal nej Stre fy Kon sul ta cyj nej
i po jed nym na Stre fę Szkol ną
i Przed szkol ną.

JAK GŁO SO WAĆ?
1. Wejdź na stro nę: www.oby wa -

tel ski.so sno wiec.pl i klik nij
„GŁO SO WA NIE”.

2. Wy bierz ob szar, na któ ry
chcesz za gło so wać  i klik nij
na wy bra ny pro jekt (po przez
za zna cze nie kó łecz ka po le wej
stro nie od na zwy pro jek tu).

3. Nie za po mnij tak że od dać gło -
su na je den pro jekt ze Stre fy
Szkol nej i je den ze Stre fy
Przed szkol nej, po czym klik nij
„Przejdź da lej”.

4. Wpisz swo je da ne (w tym nu -
mer te le fo nu ko mór ko we go)
i za znacz zgo dę na do le. Klik -
nij „We ry fi ka cja SMS”.

5. Wpisz kod, któ ry otrzy masz
SMS -em. Klik nij „Od daj głos”.

6. Gra tu la cje – wła śnie przy czy -
ni łeś się do in we sty cji w So -
snow cu.
No wo ścią w te go rocz nej edy cji

BO jest Mło dzie żo wy Bu dżet
Oby wa tel ski (dla uczniów szkół)
oraz Przed szkol ny Bu dżet Oby -

wa tel ski (dla ro dzi ców przed szko -
la ków), dzię ki któ rym do po sa żo -
ne zo sta ną miej skie pla ców ki
edu ka cyj ne.

– Bu dżet Oby wa tel ski w So -
snow cu to świę to wszyst kich
miesz kań ców, któ rym le ży na ser -
cu do bro mia sta. Dzię ki do tych -
czas zre ali zo wa nym pro jek tom,
a mo wa już o po nad 80, wie le
czę ści So snow ca zy ska ło cie ka we
miej sca, któ re od po wia da ją po -
trze bom miesz kań ców – mó wi
pre zy dent So snow ca, Ar ka diusz
Chę ciń ski.

UWA GA! WAŻ NE:
– w for mu la rzu elek tro nicz nym

na le ży po dać: ad res za miesz ka -
nia, nu mer PE SEL, imię mat ki,
nu mer te le fo nu, a tak że za zna -
czyć oświad cze nie,

– na je den nu mer te le fo nu wy sła -
nych mo że zo stać mak sy mal -
nie 5 ha seł,

– nie ma moż li wo ści po wtór ne go
lo go wa nia się do sys te mu, w ce -
lu od da nia po je dyn czych gło -
sów w po szcze gól nych stre fach,

– aby pro jekt tra fił do re ali za cji,
mu si za gło so wać na nie go co
naj mniej 50 miesz kań ców.

TWÓJ GŁOS BĘ DZIE NIE WAŻ NY,
JE ŚLI:
– na for mu la rzu nie zo sta ły uzu -

peł nio ne wy ma ga ne da ne,
– nie za zna czo no żad ne go pro -

jek tu,

– je że li głos od da no na dwa lub
wię cej ra zy na pro jek ty w Lo kal -
nej Stre fie Kon sul ta cyj nej, Stre fie
Szkol nej lub Przed szkol nej,

– nie zo sta ło za zna czo ne oświad -
cze nie o pra wi dło wo ści po da -

nych da nych oraz zgo dy
na prze twa rza nie da nych oso bo -
wych.
Oso by, któ re nie ma ją do stę pu

do in ter ne tu, mo gą od da wać głos
w punk tach kon sul ta cyj nych. KP

Zagłosuj w Budżecie Obywatelskim
i miej wpływ na swoją okolicę
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STREFA
KONSULTACYJNA

PUNKT KONSULTACYJNY GODZINY OTWARCIA

I Milowice Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Baczyńskiego 12
pn., wt., śr., pt. 10.00 – 18.00 
czw.  10.00 – 15.00 sb. nieczynne

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

pn., wt., śr., pt. 10.00 – 18.00 
czw., sb. 10.00 - 15.00

III Stary Sosnowiec Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Piłsudskiego 19
pn., wt., śr., pt. 10.00 – 19.00 
czw., sb.  10.00 - 15.00

IV Środula Miejska Biblioteka Publiczna, ul. J. Kossaka 10a
pn., wt., śr., pt. 10.00 – 19.00 
czw., sb. 10.00 - 15.00

V Sielec, Kukułek, Andersa
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Zamkowa 9

pn., wt., śr. pt. 10.00 – 18.00 
czw., sb.  10.00 - 15.00

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. M. Maliny 39
pn., wt., śr., pt. 10.00 – 18.00 
czw. 10.00 – 15.00 sb. nieczynne

VI Centrum
Centrum Informacji Miejskiej, ul. Warszawska 3

pn.– pt. 08.00  - 18.00 
sb.  08.00 – 16.00

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Parkowa 1A
pn., wt., śr., pt. 10.00 – 18.00 
czw., sb. 10.00 - 15.00

VII Zagórze Północ  Miejska Biblioteka Publiczna, ul. W. Jagiełły 10
pn., wt., śr., pt. 10.00 – 18.00 
czw., sb. 10.00 - 15.00

VII Zagórze Południe Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kisielewskiego 9A
pn., wt., śr.,pt. 10.00 – 19.00 
czw., sb. 10.00 - 15.00

XIX Klimontów, Dańdówka Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Klonowa 12
pn, wt., śr., pt. 10.00 – 18.00 
czw. 10.00 – 15.00 I i III sb.
miesiąca: 10.00 - 15.00

X Kalinowa 
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kalinowa
(Pawilon)

pn., wt., śr., pt. 10.00 – 18.00 
czw., sb. 10.00 - 15.00

XI Bobrek, Niwka
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wojska
Polskiego 6

pn., wt., śr., pt 10.00 – 18.00 
czw., sb. 10.00 - 15.00

XII Modrzejów, Jęzor, Bór Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Zawodzie 34 pn.-pt. 7.00 – 17.00

XII Kazimierz Górniczy

Miejski Dom Kultury „Kazimierz”, ul. Główna 19 pn.- pt. 12.00 – 20.00

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Główna 19
pn., wt., śr., pt. 10.00 – 18.00 czw.
10.00 – 15.00 II i IV sb. miesiąca
10.00 - 15.00

XIV Porąbka Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Zagórska 3
pn. 11.00 – 15.00, wt., śr., pt. 13.00
– 17.00 sb. nieczynne

XV Juliusz
Miejska Biblioteka Publiczna, ul.
Spadochroniarzy 6

Pn  10.00 – 15.00, wt., śr., pt. 11.00
– 18.00 czw.: 11.00 – 15.00 sb.
nieczynne

XVI Ostrowy Górnicze
Miejska Biblioteka Publiczna, Ul. K.I.
Gałczyńskiego 38

pn., czw. 10.00 – 15.00 
wt., śr., pt. 10.00 – 17.00 sb.
nieczynne

XVII Maczki, Kolonia Cieśle

Miejski Klub „Maczki”, ul. Krakowska 26 pn.- pt. 12.00 – 20.00 

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Krakowska 26
pn. 10.00 - 15.00 , 
wt., śr., pt. 12.00 – 18.00 
czw., sb. nieczynne
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I Prze gląd Or kiestr Dę tych wo je wódz twa ślą skie -
go od był się 1 paź dzier ni ka w Par ku Sie lec kim.
Prze gląd, w któ rym wzię ło udział 450 mu zy ków,
skła dał się z dwóch eta pów: oce ny prze mar szu or -
kie stry pod wzglę dem mu zycz nym i wi zu al nym
oraz czę ści kon cer to wej, w któ rej or kie stry gra ły
trzy do wol ne utwo ry, w tym je den utwór pol skie -
go kom po zy to ra. W prze glą dzie wzię ło udział
dzie więć or kiestr, m. in. z Czę sto cho wy, Tąp ko -
wic, Woj ko wic, Sier bo wic i Dą bro wy Gór ni -
czej. – Wszyst kie or kie stry re pre zen to wa ły wy so -
ki po ziom mu zycz ny, jak rów nież re per tu aro -
wy – przy znał Se ba stian Jan da, dy ry gent So sno -
wiec kiej Or kie stry Dę tej. Im pre zę pro wa dził zna -
ny kon fe ran sjer te le wi zyj ny, ak tor i za ra zem
miesz ka niec So snow ca – Da riusz Nie bu dek. Or -
ga ni za to ra mi prze glą du by li Wo je wódz ki Od -
dział Związ ku Ochot ni czych Stra ży Po żar nych
Rzecz po spo li tej Pol skiej, pre zy dent mia sta Ar ka -
diusz Chę ciń ski i So sno wiec ka Or kie stra Dę ta,
któ ra wy stą pi ła w ro li or ga ni za to ra i go spo da rza
prze glą du w So snow cu. SK

Jest w orkiestrach
dętych jakaś siła…

Za oknem co raz chłod niej i już wkrót ce
roz pocz nie się se zon grzew czy. Wska zu -
je my, naco po win ni śmy zwró cić uwa gę,
za rów no przed roz po czę ciem, jak
i w trak cie se zo nu grzew cze go.

WY CZYŚĆ GRZEJ NI KI
Więk szość znas re gu lar nie sprzą ta swo -
je do my, są jed nak ta kie miej sca, doktó -
rych jest nam cię żej do trzeć. Na le żą
do nich grzej ni ki. Po mię dzy tzw. że ber -
ka mi lu bi gro ma dzić się brud. Kie dy ka -
lo ry fer za czy na grzać, po kry wa ją cy je -
go po wierzch nię kurz za czy na nie przy -
jem nie pach nieć. Dro bin ki ku rzu krą żą
w po wie trzu, co jest szcze gól nie nie ko -
rzyst ne dla aler gi ków. Po nad to brud
spra wia, że wy daj ność grza nia się
zmniej sza. Przed se zo nem grzew czym
war to do kład nie oczy ścić urzą dze nie.
Czysz cze nie ka lo ry fe ra uła twi nam spe -
cjal naszczot ka naela stycz nym ki ju, któ -
ra do trze do za ka mar ków.

OD SUŃ ME BLE, KTÓ RE ZA SŁA NIA JĄ KA LO -
RY FE RY
Zda rza się, że pod czas prze me blo wa nia
usta wia my przy ka lo ry fe rze szaf kę lub
sto lik. Kie dy naze wnątrz jest cie pło, nie
ma prze ciw wska zań, aby tam sta ły. Ina -
czej jest w cza sie mro zów. Za sło nię ty
szaf ką grzej nik bę dzie da wał o wie le
mniej cie pła. Za miast pod krę cać moc
grzew czą do mak sy mal nych war to ści,
po win ni śmy spró bo wać od su nąć odnie -

go me ble. Dzię ki te mu zwięk szy my
efek tyw ność urzą dze nia i za osz czę dzi -
my na ra chun ku za ogrze wa nie. War to
też oczy ścić z ku rzu sprzę ty sto ją ce
w oko li cach grzej ni ków.

TRZE BA OD PO WIE TRZYĆ GRZEJ NI KI
Za po wie trzo ny ka lo ry fer wy da je cha -
rak te ry stycz ne od gło sy – bul go ta nie,
szu my i gwiz dy. Po nad to też grze je sła -
biej – czę sto jest cie pły na do le, a zim ny
na gó rze. Dłu go trwa le za po wie trzo ny
ka lo ry fer mo że być nie bez piecz ny dla
ca łej in sta la cji grzew czej. W mo men cie
roz po czę cia se zo nu grzew cze go grzej ni -
ki war to od po wie trzyć. W przy pad ku
urzą dzeń z au to ma tycz nym od po wie -
trza czem na le ży za sto so wać się
do wska zó wek pro du cen ta. Grzej ni ki
bez od po wie trza czy, je śli są pra wi dło wo
za in sta lo wa ne, za zwy czaj od po wie trza ją
się sa me. Je śli jed nak po ja wią się sy gna -
ły, że urzą dze nie jest za po wie trzo ne, do -
brze bę dzie zwró cić się o po moc do fa -
chow ca, któ ry po lu zu je śru bu nek znaj -
du ją cy się przy za wo rze grzew czym.
Przed roz po czę ciem se zo nu grzew cze -
go na le ży wszyst kie ter mo sta ty w ka lo -
ry fe rach usta wić na po zy cję „maks” lub
nu mer 5. Je że li je steś miesz kań cem
ostat niej kon dy gna cji wswo im blo ku, to
zdu żym praw do po do bień stwem wtwo -
im miesz ka niu znaj du ję się od po wietrz -
nik pio nu. Po sta raj się, aby za wo ry by ły
za krę co ne, by w trak cie na peł nie nia in -
sta la cjiC. Owo dą nie do szło doza la nia.

Zi ma jest okre sem, w któ rym
w związ ku z ni ską tem pe ra tu rą rza -
dziej otwie ra my okna i wie trzy my po -
miesz cze nia, co sprzy ja gro ma dze niu
się wil go ci i za raz ków. W tym okre sie

szcze gól nie po win ni śmy za dbać o po -
praw ne dzia ła nie wen ty la cji, zwłasz -
cza je że li ko rzy sta my z ogrze wa nia
spa li no we go, po le ga ją ce go na do star -
cza niu cie pła uzy ska ne go w pro ce sie
spa la nia pa liw – wę gla, ga zu czy ole ju
opa ło we go.

Sza cun ko wo czte ro oso bo wa ro dzi -
na pod czas co dzien nych czyn no ści ta -
kich jak np. go to wa nie, ką piel i su sze nie
pra nia wy twa rza oko ło 10 l wil go ci
dzien nie. W przy pad ku nie pra wi dło wo
dzia ła ją ce go sys te mu wen ty la cyj ne go
po ziom wil go ci znacz nie wzra sta. Opty -
mal ny po ziom to 40-60 pro cent, je że li
wil goć jest wyż sza, sprzy ja roz wo jo wi
ple śni i grzy bów, któ re jak wia do mo,
ma ją ne ga tyw ny wpływ nazdro wie i sa -
mo po czu cie miesz kań ców.

JAK ZADBAĆ O POPRAWNĄ WENTYLACJĘ?
W okre sie grzew czym na le ży za dbać
o kil ka czyn ni ków, któ re po pra wią wy -
mia nę po wie trza iob ni żą po ziom wil go -
ci w po miesz cze niach.
• Prze pływ po wie trza przez krat ki wen -
ty la cyj ne – w okre sie zi mo wym po -
win ni śmy spraw dzić, czy krat ki i układ
wen ty la cyj ny jest droż ny i czy dzia ła
pra wi dło wo, war to rów nież zde mon to -
wać i wy czy ścić krat ki z za le ga ją ce go
ku rzu i ewen tu al nych za nie czysz czeń
or ga nicz nych.

• Wie trze nie po miesz czeń – to jed no
z naj prost szych i naj sku tecz niej szych
roz wią zań, krót ko trwa łe otwar cie okna
lub drzwi bal ko no wych sku tecz nie ob -
ni ża po ziom wil got no ści wmiesz ka niu
i za pew nia na pływ świe że go po wie -
trza. Zi mą, aby nie na ra żać się na zbyt -
nie wy chło dze nie, naj le piej wie trzyć

czę sto, ale krót ko. Opty mal nym spo so -
bem wie trze nia jest „zro bie nie prze cią -
gu” czy li otwar cie okien po prze ciw le -
głych stro nach miesz ka nia.

• Otwar cie na wiew ni ków okien -
nych – no wo cze sne okna cha rak te ry zu -
ją się du żą szczel no ścią, co jest za rów -
no wa dą, jak i za le tą w po rów na niu
do okien star sze go ty pu. Za le ca się
otwar cie na wiew ni ków okien nych, któ -
re za pew nia ją na pływ po wie trza z ze -
wnątrz, ale jed no cze śnie nie po wo du ją
znacz ne go wy chło dze nia.

• Re gu lar ny prze gląd wen ty la cji – zgod -
nie z prze pi sa mi przy naj mniej raz
w ro ku po win na być prze pro wa dzo -
na in spek cja sku tecz no ści wen ty la cji
przez upraw nio ne go mi strza ko mi niar -
skie go, co po zwa la na wy chwy ce nie
i usu nię cie ewen tu al nych nie pra wi dło -
wo ści.

NAJ CZĘST SZE BŁĘ DY
Naj czę ściej spo ty ka nym błę dem zwią -
za nym zwen ty la cją wokre sie zi mo wym
jest za kle ja nie kra tek wen ty la cyj nych
i uszczel nia nie okien oraz in nych ele -
men tów bu dyn ku, przez któ re mo że do -
sta wać się zim ne po wie trze. Ta ki za bieg
gro zi bar dzo po waż ny mi kon se kwen cja -
mi, szcze gól nie w tych miesz ka niach
lub do mach, w któ rych znaj du je się ko -
mi nek lub do ogrza nia spa la ny jest gaz.

Za dbaj my o to, aby w cza sie zi my
na sze miesz ka nie by ło miej scem przy -
tul nym i bez piecz nym.

Wszel ki awa rie i uster ki cen tral ne go
ogrze wa nia wbu dyn kach za rzą dza nych
przez MZBM – TBS sp. z o.o. na le ży
zgła szać pod nu me ra mi: 694 790 718,
694 790 721. 

Jak do brze przy go to wać się do se zo nu grzew cze go? 

zdjęcia: M
aciej Łydek



Jo an naBi niec ka, spe cja li sta
ds. ko mu ni ka cji spo łecz nej iedu ka cji

Wpaź dzier ni ku ubie głe go ro ku we szła wży cie usta wa, zgod nie zktó -
rą po wszech ny wiek eme ry tal ny to dla ko bie ty 60 lat, a dla męż czy -
zny – 65 lat. Moż nawy stą pić oeme ry tu rę za raz poukoń cze niu te go
wie ku, jed nak jest to pra wo, a nie obo wią zek. Im dłu żej oso ba ubez -
pie czo napra cu je, tym odło ży wię cej skła dek, otrzy ma wię cej wa lo ry -
za cji i niż szy bę dzie wskaź nik śred nie go dal sze go trwa nia ży cia.
Wy so kość eme ry tu ry za le ży bo wiem od:
a) zwa lo ry zo wa nych skła dek na ubez pie cze nie eme ry tal ne za pi sa -

nych na kon cie in dy wi du al nym w ZUS,
b) zwa lo ry zo wa ne go ka pi ta łu po cząt ko we go za pi sa ne go na in dy wi -

du al nym kon cie w ZUS,
c) środ ków za pi sa nych na sub kon cie,
d) śred nie go dal sze go trwa nia ży cia usta lo ne go dla wie ku, wktó rym

prze cho dzi się na eme ry tu rę.
Eme ry tu rę ob li cza się, dzie ląc kwo tę z po zy cji a+b+c przez licz bę
z po zy cji d. 
War to okre ślić, co ozna cza ją wy mie nio ne po ję cia. A więc:
In dy wi du al ne kon to ubez pie czo ne go to kon to każ dej ubez pie czo nej
oso by, któ re pro wa dzi ZUS.
Wa lo ry za cja skła dek po le ga na po mno że niu za pi sa nych na kon cie
skła dek przez przy ję ty wskaź nik wa lo ry za cji. Nie mo że być on niż -
szy niż wskaź nik cen to wa rów iusług kon sump cyj nych ogó łem wro -
ku ka len da rzo wym, któ ry po prze dza ter min wa lo ry za cji wsto sun ku
do ro ku po przed nie go.
Ta bli ce śred nie go dal sze go trwa nia ży cia – okre śla ją prze cięt ne dal -
sze trwa nie ży cia oso by naeme ry tu rze (wmie sią cach) dla każ de go
rocz ni ka. Ogła sza je pre zes Głów ne go Urzę du Sta ty stycz ne go.

Ka pi tał po cząt ko wy – środ ki zgro ma dzo ne na eme ry tu rę
przed 1999 r.
Sub kon to – pro wa dzi je ZUS wra machII fi la ru ubez pie cze nia eme ry -
tal ne go.
Za sa da na li cza nia eme ry tu ry w po wy żej opi sa ny spo sób zo sta ła
wpro wa dzo naw1999 r. (wcze śniej obo wią zy wa ła tzw. umo wa mię -
dzy po ko le nio wa, czy li so li da ryzm po le ga ją cy na tym, że po ko le nie
ak tyw ne za wo do wo pra co wa ło na po ko le nie osób na eme ry tu rze).
Re for ma sys te mu eme ry tal ne go by ła po trzeb nazpo wo du sta rze nia
się spo łe czeń stwa. Z pro gnoz wy ni ka ło, że w przy szło ści za ma ło
osób bę dzie pra co wa ło na jed ne go eme ry ta. Ce lem re for my by ło
więc za gwa ran to wa nie wy pła ty eme ry tur wszyst kim ubez pie czo -
nym, a tak że ści ślej sze po wią za nie skład ki ze świad cze niem. Bo -
wiem od 1 stycz nia 1999 r. obo wią zu je za sa da: ile wpła ci łeś, ty le
otrzy masz.
WOd dzia le ZUS wSo snow cu wsa li ob słu gi klien ta są czyn ne sta no -
wi ska do rad ców eme ry tal nych, gdzie moż na do wie dzieć się m. in.,
ja ka bę dzie wy so kość przy szłej eme ry tu ry ikie dy naj ko rzyst niej zło -
żyć wnio sek o to świad cze nie.
Na to miast wwie lu so sno wiec kich szko łach re ali zo wa ny jest pro jekt
edu ka cyj ny „Lek cje z ZUS”, dzię ki któ re mu mło dzież po zna je prze -
pi sy zwią za ne zsys te mem eme ry tal nym. Do wia du je się rów nież, że
funk cjo nu ją trzy fi la ry, gdzie gro ma dzo ne są skład ki.
I fi lar to środ ki zgro ma dzo ne wFun du szu Ubez pie czeń Spo łecz nych.
II fi lar to środ ki z otwar te go fun du szu eme ry tal ne go (OFE) i sub kon -
ta w ZUS. Je śli ktoś nie ma ra chun ku w OFE, to je go II fi lar to tyl ko
sub kon to w ZUS.
Jest jesz cze je den fi lar – jest on nie zwią za ny z ZUS -em.
IKE i IK ZE to for ma in dy wi du al ne go, do bro wol ne go oszczę dza nia
naeme ry tu rę wIII fi la rze, po wią za nazulga mi po dat ko wy mi. Wpła ty
na IKE i IK ZE nie mo gą wro ku ka len da rzo wym prze kro czyć okre ślo -
ne go li mi tu. W 2017 r. dla wpłat na IKE wy no si on 12 789 zł, a na IK -
ZE – 5115, 60 zł.
PPE to do bro wol na for ma gru po we go oszczę dza nia na eme ry tu rę,
or ga ni zo wa naprzez pra co daw cę zudzia łem pra cow ni ków. Gro ma -
dzo ne środ ki wpła ca ne są na wy bra ne przez pra cow ni ka fun du sze
in we sty cyj ne. Skład ka pod sta wo wa nie jest wli cza na do wy na gro -
dze nia, któ re sta no wi pod sta wę obo wiąz ko wych skła dek na ubez -
pie cze nia spo łecz ne. Uczest nik PPE mo że za de kla ro wać skład kę do -
dat ko wą.
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Ilo na Ce bo -Ku bi czek, ad wo kat

Upo rczy we nę ka nie po le ga naj czę ściej na ce lo wym, upo rczy -
wym i dłu go trwa łym dzia ła niu skie ro wa nym prze ciw ko da -
nej oso bie, któ re go ce lem jest upo ko rze nie i dez or ga ni za cja
jej ży cia. Czyn ność spraw cza w przy pad ku tzw. stal kin gu po -
le gać ma na upo rczy wym nę ka niu in nej oso by lub oso by dla
niej naj bliż szej, wzbu dza ją ce u niej uza sad nio ne po czu cie za -
gro że nia lub istot nie na ru szać jej pry wat ność. Upo rczy wość
za cho wa nia się spraw cy prze stęp stwa prze wi dzia ne go
w art. 190 a KK ozna cza szcze gól ne na sta wie nie psy chicz ne,
po le ga ją ce na nie ustan nym nę ka niu, po mi mo sprze ci wu po -
krzyw dzo ne go, a tak że dłuż szy upływ cza su, przez któ ry
spraw ca po wta rza swo je za cho wa nie prze ciw ko oso bom nę -
ka nym. Skut kiem za cho wa nia się spraw cy mu si być wy two -
rze nie u po krzyw dzo ne go uza sad nio ne go po czu cia za gro że -
nia lub po czu cia istot ne go na ru sze nia je go pry wat no ści. Aby
da ne za cho wa nie mo gło być uzna ne za stal king, nie wy ma -
ga się, aby za cho wa nie stal ke ra nio sło ze so bą ele ment agre -

sji. Nie ma zna cze nia rów nież fakt, czy spraw ca kie ru je się
w sto sun ku do po krzyw dzo ne go uczu ciem mi ło ści, nie na wi -
ści, zło śli wo ści, czy chę ci ze msty. De cy du ją ce zna cze nie dla
prze stęp stwa stal kin gu bę dzie su biek tyw ne od czu cie za gro -
żo ne go. Stal king /prze stęp stwo/ wy stę pu je naj czę ściej
w kon tek ście ro dzin nym i part ner skim. Prze stęp stwo to wy -
stę pu je rów nież wśro do wi sku pra cy czy sto sun kach są siedz -
kich, je że li przy bie rze for mę szcze gól nie uciąż li wą dla miesz -
kań ców są sied nich lo ka li.

Sku tecz ność wal ki ze stal kin giem po le ga przede wszyst -
kim na wy ra że niu swo je go sprze ci wu w sto sun ku do oso by
nę ka ją cej. Na le ży po ka zać, że nie ży czy my so bie żad nych kon -
tak tów z jej stro ny. Nie na le ży wda wać się w dys ku sje, w roz -
mo wy, nie od bie rać te le fo nów, nie od po wia dać na smsy. Na -
le ży za bez pie czać do wo dy, za cho wać wszel kie ma ile, smsy,
wia do mo ści wy sy ła ne zapo mo cą por ta li spo łecz no ścio wych,
na gry wać roz mo wy. O każ dym in cy den cie na le ży po wia do -
mić po li cję.

Prze stęp stwo nę ka nia jest ści ga ne na wnio sek po -
krzyw dzo ne go, co ozna cza, że do wsz czę cia po stę po wa -
nia ko niecz ne bę dzie za wia do mie nie or ga nów ści ga nia
przez oso bę tym prze stęp stwem po krzyw dzo ną. W sy tu -
acji, gdy oso ba nę ka ją ca cię roz po wszech nia in for ma cje
nie praw dzi we, na ru sza ją ce two je do bre imię, na zwi sko,
wi ze ru nek czy do pusz cza się na ru sze nia ta jem ni cy ko re -
spon den cji, wy stąp na dro gę po ste po wa nia cy wil ne go
z żą da niem za nie cha nia po wyż szych dzia łań.

PORADY

ZUS RADZI

Emerytura a składki    

Jakość usług potwierdzona nagrodami i certyfikatami:    

www.helimed.pl

Centrum Diagnostyczne HELIMED
Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

RTG

USG

BIOPSJE pod kontrolą USG

KRÓTKIE TERMINY WIZYT

DOŚWIADCZONY PERSONEL MEDYCZNY

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG

WIDZIMY 
WIĘCEJ

INFORMACJA I REJESTRACJA
Biopsja: 32 785 22 30
TK i RTG: 32 355 95 10

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

wiec, ul. KisieoSosn
Centrum Diagno

 

  

 

wskiego 2elwiec, ul. Kisie
HELIMEDczne ytsCentrum Diagno

 

  

 

wskiego 2
HELIMED

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

GTR

MOGRAOT  

  

 

UTEPOMKAIFMOGRA  

  

 

AAWWORUTE 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

SOPIB

GSU

 

  

 

ą UlortonkpodEJS

 

  

 

GSą U

 

  

 
DOŚWIADCZONY PERSONEL ME

TKIE TERMINY WIZYTÓKR

 

  

 
CZNY

W
DYDOŚWIADCZONY PERSONEL ME

TKIE TERMINY WIZYT

 

  

 
JECIĘW
YMZIDIW

 

  

 

 

  

 

ość usług potwiekJa

 

  

 

ertyfikacodami i rdzona nagrość usług potwie

 

  

 

ami:    tertyfika

 

  

 
OŚĆ USŁUG

32 355 95 10G: TTK i R
32 785 22 30Biopsja: 

JESTREA I RJCAORMFIN

KAJJWYŻSZA AN

 

  

 

www.helimed.pl

OŚĆ USŁUG

32 355 95 10

AJCAJESTR

 

  

 

www.helimed.pl

JECIĘW

 

  

 

reklama

ADWOKAT RADZI

Stalking, czyli uporczywe nękanie 

1 paź dzier ni ka zmie ni ły się za sa dy, we dług któ rych
dzia ła noc na i świą tecz naopie ka me dycz nana te re -
nie So snow ca. 

Od po cząt ku mie sią ca noc na i świą tecz na opie -
ka me dycz na bę dzie re ali zo wa na w dwóch punk -
tach: w Wo je wódz kim Szpi ta lu Spe cja li stycz nym
nr 5 im. Św. Bar ba ry (Pl. Me dy ków 1) oraz w So -
sno wiec kim Szpi ta lu Miej skim przy ul. Szpi tal -
nej 1 w Za gó rzu. Noc na i świą tecz na opie ka zdro -
wot na to świad cze nia w za kre sie pod sta wo wej

opie ki zdro wot nej udzie la ne od po nie dział ku
do piąt ku w go dzi nach od 18.00 do 8.00 dnia na -
stęp ne go oraz ca ło do bo wo w dni usta wo wo wol -
ne od pra cy.

W ra zie na głe go za cho ro wa nia lub po gor sze nia
sta nu zdro wia pa cjent mo że udać się po po moc
do do wol ne go punk tu noc nej i świą tecz nej opie ki
zdro wot nej, nie za leż nie od te go, gdzie miesz ka
idoktó re go le ka rza/pie lę gniar ki pod sta wo wej opie -
ki zdro wot nej zło żył swo ją de kla ra cję. KP

Zmiany w nocnej i świątecznej opiece medycznej 
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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.

reklama

Dwie no we in we sty cje, czy li ma -
lar nia prosz ko wa o war to ści 4
mln eu ro oraz no wo wy bu do wa -
na sta cja tan ko wa nia po jaz dów
me ta nem CNG, zo sta ły uro czy -
ście za pre zen to wa ne 13 wrze śnia
na te re nie za kła du na le żą ce go
do gru py ka pi ta ło wej Cy lin ders
Hol ding Vit ko vi ce -Mil met S.A.
Suk ce su gra tu lo wa li spół ce za -
pro sze ni go ście, m. in. przed sta -
wi cie le władz mia sta So snow ca,
pre zy dent Ar ka diusz Chę ciń -
ski, I za stęp ca pre zy den ta
Krzysz tof Ha ła dus i prze wod ni -
czą cy RM Wil helm Zych, wła dze
Vit ko wi ce – Mil met S. A., go ście
z Pol ski i z za gra ni cy.  

No wo otwar ta ma lar nia na le ży
obec nie do naj no wo cze śniej -
szych w Eu ro pie wśród pro du -
cen tów bu tli na ga zy tech nicz ne,
na to miast sta cja tan ko wa nia po -
jaz dów me ta nem CNG jest naj -
wy daj niej szą te go ty pu sta cją
w Pol sce. Jest to sta cja sa mo ob -
słu go wa, czyn na non stop. Z niej
sprę żo ny gaz ziem ny do star cza -
ny jest w miej scu, gdzie nie ist -
nie je ga zo ciąg lub prze pu sto -
wość ga zo cią gu jest nie wy star -

cza ją ca. Za po mo cą apli ka cji
gru py Cy lin ders Hol ding gaz do -
star cza ny jest m. in. do MPK Ty -
chy i za si la au to bu sy miej skie te -
go przed się bior stwa. Wy ko rzy -
stu je ona naj po tęż niej szą do tej
po ry tech no lo gię SA FE (w po -
rów na niu do tra dy cyj nych sta cji
ben zy no wych ma pra wie czte ro -
krot nie więk szą wy daj ność sprę -
żar ki). Otwar ta w So snow cu sta -
cja ma słu żyć do tan ko wa nia au -
to bu sów, po jaz dów do zbie ra nia
od pa dów ko mu nal nych, ale tak -
że do użyt ku pu blicz ne go
w przy pad ku sa mo cho dów oso -

bo wych. Mo że za tan ko wać 3-4
au to bu sy w cią gu jed nej go dzi ny
oraz 50 sa mo cho dów oso bo wych
mar ki Sko da Octa via w cza sie
jed nej go dzi ny. 

Spół ka kon cen tru je się na pro -
duk cji wy so ko ci śnie nio wych
bez sz wo wych bu tli sta lo wych,
spa wa nych bu tli sta lo wych oraz
apli ka cji pro duk tów. Gru pa ma
już ugrun to wa ną i sil ną po zy cję
na glo bal nym ryn ku w seg men -
cie pro duk cji sta lo wych bu tli,
zbior ni ków i apli ka cji do ma ga -
zy no wa nia i trans por tu ga zów.
Od 1926 ro ku do chwi li obec nej

przed się bior stwa na le żą ce
do hol din gu wy pro du ko wa ły
i do star czy ły do klien tów po -
nad 10 mi lio nów bu tli bez sz wo -
wych oraz 30 mi lio nów bu tli spa -
wa nych. Ofer ta fir my obej mu je
sze ro ki za kres wy so ko ci śnie nio -
wych bu tli sta lo wych i zbior ni -
ków ci śnie nio wych, wy twa rza -
nych uni kal ną tech no lo gią tło cze -
nia prze ciw bież ne go z blo ku sta -
lo we go lub ze sta lo wych rur bez -
sz wo wych. Pro du ko wa ne wy ro by
ma ją sze ro kie za sto so wa nie
w wie lu seg men tach ryn ku. Sta -
lo we bu tle wy ko rzy sty wa ne są m.
in. w prze my śle me dycz nym, sa -
mo cho do wym ja ko ma ga zy ny
sta cji tan ko wa nia oraz wir tu al ne
ga zo cią gi. Sto so wa ne są rów nież
w tech no lo gii prze ciw po ża ro wej,
zwłasz cza dla sta cjo nar nych sys -
te mów ga śni czych. Bu tle wy ko -
rzy sty wa ne są do nur ko wa nia
i apa ra tów od de cho wych, a tak że
w prze my śle spo żyw czym i tu ry -
stycz nym, w do mach oraz ja ko
płasz cze hy dro aku mu la to rów
i zbior ni ki ci śnie nio we. Cał ko wi -
ty koszt in we sty cji wy niósł oko -
ło 30 mi lio nów zło tych. BD

Nowa malarnia i stacja
tankowania pojazdów

Milionowe inwestycje w Vitkovice Milmet S.A.

Malarnia należy do najnowocześniejszych w Europie. 

Beata Dudek

reklama

Pra wie ty siąc wzię ło udział w trze -
ciej edy cji Kon gre su Prak ty ków
Na uki i Biz ne su. Na uka Na pę dza!,
or ga ni zo wa ne go przez Wyż szą
Szko łę Hu ma ni tas w So snow cu,
któ ry od był się w dniach 27 – 29
wrze śnia. Tym sa mym re kord fre -
kwen cji zo stał po bi ty. Wy da rze niu
to wa rzy szy ły tak że tar gi pra cy, któ -
re cie szy ły się spo rym za in te re so -
wa niem zwie dza ją cych i szu ka ją -
cych cie ka wych ofert pra cy. 

– Jak co ro ku o tej po rze jest dla
mnie wiel kim za szczy tem móc
otwie rać Kon gres Prak ty ków Biz -
ne su, w tym ro ku wnie co zmie nio -
nej for mu le Kon gres Prak ty ków
Na uki i Biz ne su. Bar dzo mnie cie -
szy ta zmia na, bo ce nię so bie
wszyst kie wy da rze nia, któ rych ce -
lem jest in te gro wa nie róż nych śro -
do wisk, w tym przede wszyst kim
śro do wi ska na uko we go ze śro do -
wi ska mi biz ne su, ad mi ni stra cji pu -
blicz nej, me diów. Im wię cej wy da -
rzeń, ta kich jak dzi siej szy kon gres,
tym ła twiej nam so bie uświa do mić
ro lę na uki w co dzien nym ży ciu,
a prak ty kom dzia łal no ści go spo -
dar czej do na uki się zbli żyć – ty mi
sło wa mi za in au gu ro wał wy da rze -
nie dr hab. Mi chał Kacz mar czyk,
prof. WSH i rek tor uczel ni. Trzy
dni kon fe ren cji zo sta ły wy peł nio ne
wy kła da mi i za ję cia mi z za kre su
m. in. sprze da ży, ko mu ni ka cji
w no wych me diach, ad mi ni stra cji,
pra wa oraz psy cho lo gii i au to pre -
zen ta cji. Te go rocz na edy cja mia ła
no wa tor ską for mu łę, zgod nie zktó -
rą pre le gen ci wy stę po wa li w du -
etach: prak tyk – na uko wiec. Po za -
koń cze niu czę ści wy kła do wej każ -
de go dnia uczest ni cy mo gli wziąć
udział wte ma tycz nych warsz ta tach
prak tycz nych.

– Cie szę się bar dzo, że uda ło
nam się zbu do wać tak bo ga ty pro -

gram, peł ny zna mie ni tych eks per -
tów, re pre zen tu ją cych śro do wi sko
biz ne su i sześć czo ło wych uczel ni
z na sze go kra ju. 

W tym ro ku uczest ni cy wy słu -
cha li pre lek cji m. in. Ma cie ja Or -
ło sia, Szy mo na Ho łow ni, Ka mi la
Pa wel skie go – blo ge ra zna ne go ja -
ko Eks klu zyw ny Me nel, Agniesz -
ki Ka czo row skiej czy dr Ire ny Ka -
miń skiej -Ra dom skiej – men tor ki
tvn -owskie go pro gra mu „Pro jekt
La dy” – pod su mo wał dr Kry stian
Du dek, po my sło daw ca i Dy rek tor
Pro gra mo wy Kon gre su.

Przed się wzię cie, po dob nie jak
w po przed nich la tach, by ło wy da -
rze niem ofi cjal nie za po wia da ją -
cym Eu ro pej ski Kon gres Ma łych
i Śred nich Przed się biorstw. Tra -
dy cyj nym punk tem im pre zy sta ło
się wrę cza nie na gro dy Hu ma ni -
tAS, de dy ko wa nej fir mom wy -
róż nia ją cym się pod ką tem in no -
wa cyj no ści, przed się bior czo ści
i ety ki pro wa dze nia biz ne su.
Wśród te go rocz nych lau re atów
zna leź li się fir ma Far ma col, Bro -
war Zam ko wy w Ra ci bo rzu oraz
fir ma Mar co, na gro dzo na w ka te -
go rii Spo łecz na Od po wie dzial -
ność Biz ne su. Na gro da Spe cjal -
na tra fi ła do Prze my sła wa Pa ją ka,
twór cy blo ga tech no lo gicz ne go
Spi der’s Web.

Współ or ga ni za to ra mi przed -
się wzię cia by li Urząd Miej ski
oraz Po wia to wy Urząd Pra cy
w So snow cu. Pra cow ni cy PUP -
-u przy go to wa li dla go ści warsz ta -
ty i tar gi pra cy. Pa tro nat ho no ro -
wy nad III Kon gre sem Na uki
i Biz ne su. Na uka Na pę dza! ob jął
m. in. mar sza łek wo je wódz twa
ślą skie go oraz po nad trzy dzie stu
przed sta wi cie li sa mo rzą dów
z wo je wództw ślą skie go i ma ło -
pol skie go. SK 

Rekordowy III Kongres Praktyków Nauki i Biznesu w Wyższej
Szkole Humanitas 

Napędza ich nauka i biznes

Wie dzia łaś, że każ de go ro ku w wo je wódz twie ślą skim ro dzi się
po nad 40 ty się cy dzie ci? Rok rocz nie ma my za tem do czy nie nia
z oko ło 40 ty sią ca mi mło dych ma tek, któ re w więk szo ści rok czy
dwa po po ro dzie pla nu ją po wrót na ry nek pra cy, a część z nich
już od pierw szych dni my śli o wła snym biz ne sie. Je steś jed ną
z nich? Przyjdź na Kon gres Mam już 10 paź dzier ni ka do Sa li Wi -

do wi sko wo -Kon cer to wej „Mu za” w So snow cu i ra zem z na mi na -
ucz się, jak pro wa dzić swój biz nes, na co zwra cać uwa gę, co jest
do cho do we i cze go ry nek po trze bu je od cie bie! Szu kasz lub chcesz
zmie nić pra cę? Świet nie! Dla cie bie przy go to wa li śmy Tar gi Pra cy
dla Mam. Wię cej in for ma cji znaj dziesz na stro nie: www.kon gres -
mam.pl. red

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

Mama na szóstkę w domu i pracy
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PO CZĄT KI
W ma ju 2006 ro ku na te re nie So snow -
ca roz po czy nał dzia łal ność Od dział Psy -
chia trycz ny. Psy chia tria wraz z Po rad -
nią Zdro wia Psy chicz ne go zo sta ła
otwar ta w Szpi ta lu Miej skim nr 1 (obec -
nie So sno wiec ki Szpi tal Miej ski w So -
snow cu sp. z o. o.) przy uli cy Ze ga dło wi -
cza 3. Od po cząt ku funk cjo no wa nia li -
czą ca 26 łó żek jed nost ka by ła zbyt ma -
ła, że by spraw nie za bez pie czyć pa cjen -
tów So snow ca. Pro blem ten był za uwa -
żo ny za rów no przez per so nel, jak i dy -
rek cję szpi ta la, dla te go za czę to sys te -
ma tycz nie roz wi jać psy chia trię. Re -
mont w 2013 i 2016 ro ku zmie ni ły cał -
ko wi cie od dział. Obec nie jed nost ka li -
czy 50 łó żek i po sia da punkt psy chia -
trycz ny w ogól nej Izbie Przy jęć.

PO MYSŁ
Funk cjo nu ją cy od dział po zwa la spraw -
nie po ma gać pa cjen tom w sys te mie 24
go dzin nych dy żu rów. Pro ble mem po zo -
sta ła opie ka cho rych opusz cza ją cych
jed nost kę sta cjo nar ną, o czym świad -
czą ter mi ny ocze ki wa nia na wi zy ty
w Po rad niach Zdro wia Psy chicz ne go
i Dzien nych Od dzia łach Psy chia trycz -
nych w na szym re jo nie. To spo wo do wa -
ło, że roz po czę ły się przy go to wa nia
do two rze nia Dzien ne go Od dzia łu Psy -
chia trycz ne go. Zo sta ły wy dzie lo ne i wy -
re mon to wa ne po miesz cze nia, ale na dal
pod zna kiem za py ta nia po zo sta wa ło fi -
nan so wa nie. Dzię ki za an ga żo wa niu Za -
rzą du, wie lu osób z ze spo łu Od dzia łu
Psy chia trycz ne go oraz ad mi ni stra cji
szpi ta la, szczę śli wie uda ło się po zy skać

środ ki z pro gra mu de in sty tu cjo na li za cji
usług zdro wot nych w za kre sie zdro wia
psy chicz ne go na te re nie pod re gio nu
so sno wiec kie go współ fi nan so wa ne go
ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu
Spo łecz ne go w ra mach Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa
Ślą skie go na la ta 2014-2020.

RE ALI ZA CJA
Po ro ku in ten syw nych prac po wstał pro -
gram skie ro wa ny do pa cjen tów i ich ro -
dzin. Opie ra li śmy się na prze ko na niu, jak
trud nym prze ży ciem dla pa cjen ta i je go
oto cze nia jest epi zod cho ro by lub za ła ma -
nie się me cha ni zmów ada pta cyj nych. Ob -
ser wu je się czę sto, że re ak cja na pierw -
sze za cho ro wa nie przyj mu je dwie skraj -
ne for my: po mniej sza nie zna cze nia, za -
prze cza nie pro ble mom zdro wot nym al bo
prze wraż li wie nie, po strze ga nie się je dy -
nie w ka te go rii oso by nie wy dol nej. Trud -
no ści, na któ re skar żą się cho rzy, do ty czą
za zwy czaj ta kich aspek tów ich ży cia jak
re la cje z ro dzi ną, funk cjo no wa nie spo łecz -
ne, re ali za cja za wo do wa i sa mo oce na.
Klu czo wym ele men tem dys funk cji jest
tak że brak wie dzy na te mat za bu rzeń
i cho rób psy chicz nych. 

W pro ce sie lecz ni czym nie oce nio -
na jest opie ka i wspar cie ro dzi ny. Pa cjent
mu si czę sto na no wo ukła dać swo je re la -
cje z przy ja ciół mi, zna jo my mi, współ pra -
cow ni ka mi. O ile cho ro by so ma tycz ne za -
zwy czaj bu dzą w oto cze niu współ czu cie
i mo bi li zu ją do oka zy wa nia wspar cia, to
cho ro ba/za bu rze nie psy chicz ne bu dzi co
naj mniej am bi wa lent ne re ak cje. 

Oczy wi ście, czę sto jest tak, że do -
zna nia cho ro bo we prze mi ja ją bez śla du
i po pew nym cza sie są je dy nie wspo -
mnie niem, do któ re go nie chęt nie się
po wra ca. Pa cjent prze sta je się iden ty fi -
ko wać z ro lą cho re go. Po rzu ca wte dy
moż li wość opie ki i wspar cia te ra peu -
tycz ne go, nie jest wte dy przy go to wa ny
na ewen tu al ny po wrót cho ro by.

Nasz pro jekt bę dzie zdu żym na ci skiem
sta wiał na edu ka cję i wspar cie w ob sza -
rach: cho ro ba, ro dzi na, spo łe czeń stwo, ży -
cie. Pra gnie my obiek ty wi zo wać zna cze nie
kry zy su zdro wot ne go wży ciu na szych pa -
cjen tów i ich oto cze nia.

PRO GRAM
Dzien ny Od dział Psy chia trycz ny ofe ru je
za ję cia dla pa cjen tów od po nie dział ku
do piąt ku w go dzi nach od 8.00
do 14.00 oraz dy żur w każ dy pią tek
od 14.00 do 16.00. Okres le cze nia wy -
no si 4 ty go dnie (z moż li wo ścią wy dłu -
że nia). Gru py mak sy mal nie li czą 16
osób. 

KO GO ZA PRA SZA MY:
• pa cjen tów po pierw szym po by cie

w szpi ta lu psy chia trycz nym z po wo -
du ostre go epi zo du cho ro by – psy -
cho zy/de pre sji/ma nii lub ho spi ta li za -
cji z po wo du kry zy su ada pta cyj ne go,

• pa cjen tów z cho ro ba mi prze wle kły -
mi (np. de pre sja po schi zo fre nicz na,
schi zo fre nia re zy du al na, za bu rze nie
w tym: uro je nio we, psy cho tycz ne),

• pa cjen tów z za bu rze nia mi ada pta cyj -
ny mi lub lę ko wy mi,

• oso by z za bu rze nia mi oso bo wo ści,
• kwa li fi ka cja osób z po zo sta ły mi za -

bu rze nia mi bę dzie oce nia na in dy wi -
du al nie,

• pro gram nie jest skie ro wa ny dla
osób z uza leż nie nia mi i upo śle dze -
niem umy sło wym.

Do pro gra mu za pra sza my oso by miesz -
ka ją ce lub pra cu ją ce na te re nie pod re -
gio nu so sno wiec kie go (po wiat bę dziń -
ski, za wier ciań ski, mia sta: Dą bro wa
Gór ni cza, Ja worz no, So sno wiec).

Miej sce re ali za cji: So sno wiec ki Szpi tal
Miej ski sp. z o.o., ul. Ze ga dło wi cza 3
w So snow cu.
Ra my cza so we: od li sto pa da 2017
do sierp nia 2019 r. 

Re kru ta cja roz po czy na się od paź dzier -
ni ka 2017 r. 

OFE RU JE MY:
• spo tka nie in dy wi du al ne i gru po we,
• kon sul ta cje le kar skie ipsy cho lo gicz ne,
• tre ning umie jęt no ści spo łecz nych,
• edu ka cję, 
• za ję cia ple ne ro we z ele men ty te ra pii

wspie ra ją cej.

ZA PEW NIA MY:
• wy kwa li fi ko wa ną ka drę me dycz ną,
• in no wa cyj ny pro ces lecz ni czy,
• sze ro ki wa chlarz form wspar cia,
• wy ży wie nie.
W pro jek cie za pla no wa no rów nież dzia -
ła nia po zwa la ją ce po go dzić udział

w Dzien nym Od dzia le z ro dzi ciel stwem
uczest nicz ki/uczest ni ka po przez za -
pew nie nie opie ki nad dziec kiem w do -
mu uczest nicz ki/uczest ni ka. Pod czas
re ali za cji pro gra mu za pew nia my rów -
nież spe cja li stycz ny trans port dla osób
nie peł no spraw nych.

Te le fon: 32 41-30-429, 
stro na: www.szpi tal.so sno wiec.plar
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Odnaleźć siebie? Pomogą specjaliści

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  

Sosnowieckie Dni Seniora już za nami 

Kon fe ren cja w Wyż szej Szko le
Hu ma ni tas, pod czas któ rej se -
nio rzy otrzy ma li od władz mia -
sta sym bo licz ne klu cze, za in au -
gu ro wa ła 11 wrze śnia ob cho dy
So sno wiec kich Dni Se nio ra, któ -
re trwa ły przez ca ły ty dzień. Pro -
gram ob cho dów obej mo wał wie -
le atrak cji i dzie dzin, m. in. edu -
ka cję, kul tu rę, sport oraz zdro wie
se nio rów. Spo tka nia i za ję cia
zor ga ni zo wa no w licz nych
obiek tach na te re nie mia sta.
W trak cie Wiel kiej Gry Se nio -
rów w Par ku Sie lec kim, gdzie
od był się fi nał im pre zy, ry wa li -

zo wa ły dru ży ny se nio rów z miast
ościen nych. Do So snow ca przy -
je cha li m. in. se nio rzy z Cze la -
dzi, Ja worz na, So snow ca i Woj -
ko wic. Zwy cięz cy w każ dej
z prze pro wa dzo nych kon ku ren cji
otrzy ma li pu cha ry, ufun do wa ne
przez wła dze So snow ca, mar -
szał ka wo je wódz twa ślą skie go
i prze wod ni czą ce go Ra dy Se nio -
rów. – Wie le cen nych tro fe ów
tra fi ło do na szych przy ja ciół, za -
pro szo nych z są sied nich miast.
Po mi mo nie sprzy ja ją cych wa -
run ków at mos fe rycz nych ani
na chwi lę nie opusz cza ła nas mi -

ła at mos fe ra i wy śmie ni te hu mo -
ry. Gdy by bar dziej do pi sa ła nam
au ra, wszyst ko wy brzmia ło by
jesz cze le piej i zgro ma dzi ło wię -
cej uczest ni ków bo ga te go pro gra -
mu – mó wi Je rzy Du dek, rzecz -
nik Ra dy Se nio rów w So snow cu. 

Przez ca ły czas se nio rów
wspie ra li, po ma ga li, a tak że
uczest ni czy li w se nio ria dzie,
urzęd ni cy Wy dzia łu Po li ty ki Spo -
łecz nej Urzę du Miej skie go. – Pa -
nie by ły za wsze uśmiech nię te
i życz li we bez wzglę du na sy tu -
ację, któ re przy da rza ły się nam
w trak cie re ali za cji pro gra mu

świę ta se nio rów. Za ogrom ny wy -
si łek, za an ga żo wa nie i po moc
wszyst kim urzęd nicz kom
pod prze wod nic twem na czel nicz -
ki Sa bi ny Sta nek ser decz nie dzię -
ku je my – pod su mo wał Je rzy Du -
dek. 

Po za koń cze niu im pre zy,
nad któ rą pa tro nat ob jął pre zy -
dent So snow ca Ar ka diusz Chę -
ciń ski, se nio rzy po wró ci li
do wy peł nia nia swych sta tu to -
wych obo wiąz ków. Spo rej gru pie
se nio rów uda ło się tak że wy je -
chać na wy ciecz kę au to ka ro wą

do Lwo wa, a część wzię ła udział
w VIII Zlo cie Za byt ko wych Sa -
mo cho dów. – Naj czę ściej z roz -
rzew nie niem wspo mi na li śmy
pod czas zlo tu okres na szej mło -
do ści i licz ne przy go dy z po sia -
da ny mi wów czas pro duk ta mi
pol skiej mo to ry za cji, czy li ma ły -
mi i du ży mi fia ta mi. Na zlo cie
po ja wi ło się wie le do sko na le
utrzy ma nych eg zem pla rzy z mi -
nio nej epo ki – stwier dził Je rzy
Du dek.

W naj bliż szym cza sie naj bar -
dziej za an ga żo wa ni i ak tyw ni

człon ko wie Ra dy Se nio rów wraz
z przed sta wi cie la mi UM wy ja dą
do Fran cji, by za po znać się, jak
dzia ła ją tam or ga ni za cje spo łecz -
ne na rzecz se nio rów.

Z cie ka wy mi pro po zy cja mi
i po my sła mi se nio rzy za pra sza ją
na po nie dział ko we spo tka nia
w każ dy po nie dzia łek od godz.
11.00 do 13.00 do sie dzi by So -
sno wiec kie go Cen trum Or ga ni za -
cji Po za rzą do wych przy ul. War -
szaw skiej 9/110. War to zer k nąć
tak że na ich stro nę in ter ne to wą:
www.ra da se nio rów@um.pl. SK

reklama

Pomimo niesprzyjającej pogody seniorzy ani na chwilę nie stracili dobrego humoru. 
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Lekarz Piotr Dunal i psycholog Katarzyna Bednarska
zapraszają do wzięcia udziału w nowym programie. 
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Sala Zgromadzeń Świadków Jehowy
Sa la Zgro ma dzeń zna na tak że ja -
ko Cen trum Kon gre so we związ -
ku wy zna nio we go Świad ków Je -
ho wy znaj du je się przy uli cy Mi -
ko łaj czy ka 84. Jest to je den
z ośmiu w Pol sce, a za ra zem naj -
więk szy te go ty pu obiekt w Eu ro -
pie środ ko wo -wschod niej. Bu -
dyn ki two rzą ce Cen trum roz lo ko -
wa ne są na te re nie 8,5 hek ta ra, po -
wierzch nia za bu do wy wy no si bli -
sko 14 tys. m kw. Skrom na, ale es -
te tycz na i prak tycz na ar chi tek tu ra
na da je ca łe mu za ło że niu ade -
kwat ny do prze zna cze nia cha rak -
ter.

Po cząt ki so sno wiec kiej Sa li
Zgro ma dzeń się ga ją ro ku 1997.
Wte dy to, w dniu 25 lu te go, za -
ku pio no ob szer ną dział kę wraz
z za bu do wa nia mi po ba zie
„Trans gó ru”. Miej sce to ja ko te -
ren po in du strial ny wy ma ga ło
spo re go na kła du prac i środ ków.
Po cho dzą ce z lat 1961-62 bu -
dyn ki zo sta ły ada pto wa ne do no -
wych funk cji. Od pod staw
wznie sio no au dy to rium na 2440
miejsc oraz am fi te atr, któ ry
obec nie mo że po mie ścić ok. pięć
i pół ty sią ca osób. Dzię ki do sko -
na łej or ga ni za cji i ogrom ne mu
za an ga żo wa niu wier nych już 19
czerw ca 1999 ro ku na stą pi ło
uro czy ste od da nie do użyt ku.
Pra ce by ły wy ko ny wa ne i fi nan -
so wa ne przez Świad ków Je ho wy.
W su mie ochot ni cy prze pra co -
wa li bez płat nie ok. 1 200 000 ro -
bo czo go dzin.

W sa li or ga ni zo wa ne są Zgro -
ma dze nia Ob wo do we oraz
w okre sie wa ka cyj nym Kon gre sy
Re gio nal ne. Do Sa li przy pi sa no

ok. 27 tys. wy znaw ców (gło si cie -
li). Po cho dzą oni nie tyl ko z wo je -
wódz twa ślą skie go, ale tak że
z po łu dnio wych czę ści woj. świę -

to krzy skie go, po nad po ło wy woj.
ma ło pol skie go oraz wschod nich
ob sza rów woj. opol skie go.
W okre sie od wrze śnia 2016

do sierp nia 2017 ro ku w róż ne go
ro dza ju wy da rze niach wzię ło
udział ok. 85 tys. osób, w tym tak -
że go ście nie bę dą cych człon ka mi

związ ku wy zna nio we go Świad -
ków Je ho wy w Pol sce.

Obiekt po za au dy to rium mie -
ści tak że: spe cjal ny ba sen,
w któ rym od by wa ją się chrzty,
sa lę kon fe ren cyj ną, ka fe te rię,
po kój dla ro dzi ców z ma ły mi
dzieć mi, ką cik Pio tru sia i Zo si
(bo ha te ro wie edu ka cyj nych kre -
skó wek), po ko je go ścin ne, za -
ple cze sa ni tar ne (240 to a let)
oraz za ple cze tech nicz ne. Na te -
re nie Cen trum przy go to wa no
ok 2 tys. miejsc par kin go wych.
Na uwa gę za słu gu je tak że oto -
cze nie za bu do wań. To ist ny park
z ma low ni czy mi alej ka mi, per -
go la mi i prze pięk ną ro ślin no -
ścią, po śród któ rej zo ba czy my
m. in. sur mię, tu li pa now ca, ket -
mię sy ryj ską, pla ta na klo no list -
ne go, me ta se kwo ję chiń ską, so -
snę hi ma laj ską i mi ło rząb ja poń -
ski. Na ty łach am fi te atru znaj -
dzie my za cisz ny brzo zo wy za -
gaj nik z uro czą zie lo ną po lan ką.

Sa la Zgro ma dzeń udo stęp nio -
na jest do zwie dza nia. Szcze gó ły
na le ży uzgad niać te le fo nicz nie
pod nr 734 181 692.

Tekst i zdję cia: Ar tur Pta siń ski

Autor dziękuje obsłudze sosnowieckiej
Sali Zgromadzeń za życzliwość
i wszelką pomoc przy powstawaniu
artykułu.

Więcej zdjęć można zobaczyć
na:  www.kuriermiejski.com.pl

Wejście główne od strony ul. Mikołajczyka.

Pergole zapraszają do odpoczynku pośród zieleni.
Rekonstrukcja  sztolni upadowej z prawdziwą kopalnianą
kolejką – nawiązanie do górniczej przeszłości naszego regionu.

Amfiteatr. Tutaj odbywają sie ̨ kongresy regionalne.

reklamareklamareklama

Co to jest normalny teatr? Upiorna podróż
W po nie dzia łek, 23 paź dzier ni ka
o godz. 18.00, Te atr Za głę bia za pra sza
na de ba tę „Co to jest nor mal ny te atr?”. 

Ka te go ria nor mal ne go te atru po ja wia
się co raz czę ściej w me diach oraz wy po -
wie dziach po li ty ków, ar ty stów, wi dzów
i eks per tów. Jest on prze ciw sta wia ny kon -
tro wer syj nym spek ta klom, dzia łal no ści za -
an ga żo wa nych po li tycz nie twór ców. Nor -
mal ny te atr trud no jest jed nak zde fi nio wać. 

– Zkon tek stu mo że my wnio sko wać, że
cha rak te ry zu je się on wy so kim po zio mem
ar ty stycz nym, pro mu je po wszech nie uzna -
ne war to ści, wzbu dza śmiech prze świet ny -
mi żar ta mi. A co za tym idzie – utwier dza

za sta ny po rzą dek świa ta, a nie go pod wa -
ża. W cza sie na szej dys ku sji ru szy my
wpo szu ki wa nie nor mal ne go te atru, za sta -
no wi my się, co stoi zatym po ję ciem, ko mu
jest po trzeb ne i ja kie obiet ni ce zaso bą nie -
sie – mó wi Ka ta rzy na Nie dur ny, mo de ra -
tor ka dys ku sji, zaj mu ją ca się wTe atrze Za -
głę bia edu ka cją te atral ną.

Dys ku sja jest wy da rze niem to wa rzy -
szą cym do spek ta klu „Woj na świa tów”
wre ży se rii We ro ni ki Szcza wiń skiej, opar -
tym na jed nej z naj bar dziej zna nych ksią -
żek scien ces -fic tion. Re ży ser ka przed sta -
wia mo ment, w któ rym to, co nor mal ne:
na sza co dzien ność, przy ję ty po rzą dek spo -

łecz ny ihie rar chia, zo sta je zbu rzo ne przez
nie spo dzie wa ne wy da rze nie – na jazd Mar -
sjan. Pre mie ra spek ta klu już 4 li sto pa da.

W de ba cie udział we zmą: Mar ta
Bryś – dok to rant ka na te atro lo gii Uni wer -
sy te tu Ja giel loń skie go, Ane ta Gro szyń -
ska – te atro log, re ży ser ka te atral na, kie -
row nik ar ty stycz na w Te atrze Za głę bia,
Wi told Mro zek – kry tyk te atral ny, pu bli -
cy sta i We ro ni ka Szcza wiń ska – re ży ser -
ka, dra ma turż ka, kul tu ro znaw czy ni i dok -
tor na uk hu ma ni stycz nych. 

De ba ta od by wa się w ra mach cy klu
„Te atr jest spo tka niem”. Wstęp kosz tu -
je 1 zł. red

Ze spół Te atru Za głę bia już21 i22 paź -
dzier ni ka za bie rze wi dzów w dziw ną
i upior ną po dróż wzdłuż dro gi kra jo -
wej nr 7. „Sió dem ka” wg po wie ści
Zie mo wi ta Szczer ka to przed sta wie nie
o pol skim kra jo bra zie cha osu, kom -
plek sów i fan ta zji na ro do wych, o tym,
co swoj skie i fa scy nu ją ce, a jed no cze -
śnie nie zba da ne. Re mi giusz Brzyk
zare ży se rię „Sió dem ki” otrzy mał wy -
róż nie nie na 23. Ogól no pol skim Kon -
kur sie na Wy sta wie nie Pol skiej Sztu ki
Współ cze snej. Wro li głów nej wy stą pi
Edy ta Osto jak (go ścin nie). Spek takl
roz pocz nie się o godz. 18.00. red

Ce sarz zwpro wa dze niem
12 paź dzier ni ka no wość w Te atrze Za głę -
bia – spektakl z wpro wa dze niem. Bę dzie to „Ce -
sarz”, dzię ki któ re mu Ry szard Ka pu ściń ski – wy -
bit ny re por ta ży sta, na zy wa ny też ce sa rzem re por -
ta żu – zdo był mię dzy na ro do wą sła wę. Uzna no ją
za naj lep szą książ kę ro ku wg „Sun day Ti mes”. Re -
por taż stał się świa to wym be st sel le rem i wie lo -
krot nie był wy sta wia ny na te atral nych sce nach.
W „Ce sa rzu” Ka pu ściń ski opi su je ostat nie la ta pa -
no wa nia wład cy Etio pii Haj le Sel la sje. Dzię ki roz -
mo wom z ludź mi z naj bliż sze go oto cze nia ce sa rza
po zna je se kre ty je go ab so lut nej wła dzy, któ rą bu -
do wa ły przez la ta słu żal czość, strach, kon ku ro wa -
nie o wzglę dy i in try gi. Przed sta wie nie roz pocz nie
się o godz. 19.00. red
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Pół wieku sosnowieckiego Domu Pomocy Społecznej
Piękny jubileusz placówki przy ul. Jagiellońskiej

Krzysz tof Po lacz kie wicz

20 wrze śnia 2017 r. Dom Po -
mo cy Spo łecz nej Nr 2 w So -
snow cu przy ul. Ja giel loń skiej
ob cho dził uro czy ście 50-le cie
swo jej dzia łal no ści. Oko licz no -
ścio we spo tka nie od by ło się
w Sa li Wi do wi sko wo – Kon cer -
to wej „Mu za” w So snow cu.
Ho no ro wy pa tro nat nad im pre -
zą ob jął pre zy dent So snow ca
Ar ka diusz Chę ciń ski.

W czę ści ofi cjal nej uro czy sto -
ści uczest ni czy li m. in.: przed sta -
wi cie le par la men tu, władz wo je -
wódz kich, władz mia sta, a tak że
du cho wień stwa, dy rek to rzy za -
przy jaź nio nych Do mów Po mo cy
Spo łecz nej, eme ry to wa ni i obec -
ni pra cow ni cy DPS, je go miesz -
kań cy, wo lon ta riu sze oraz spon -
so rzy. 

Ga la 50-le cia pla ców ki by ła
oka zją do wspo mnień oraz za -
pre zen to wa nia w sze ro kim gro -
nie dzia łal no ści Do mu Po mo cy
Spo łecz nej nr 2 przy ul. Ja giel -
loń skiej. Uro czy stość uświet ni ły
wy stę py ar ty stycz ne Kon ra da
Bil skie go, Chó ru Band in Cho ir,
An ny Głuc oraz pre zen ta cja ma -

lo wa nia pia skiem Ti gra na Var di -
ky ana.

Hi sto rię pla ców ki przy bli ży ła
ze bra nym w so sno wiec kiej „Mu -
zie” przy go to wa na spe cjal nie na tę
oka zję pre zen ta cja mul ti me dial na.
Od da no ją do użyt ku w 1967 ro -
ku, wów czas ja ko Dom Za słu żo -
ne go Na uczy cie la. W 1991r. na -

zwa zo sta ła zmie nio na na Dom
Po mo cy Spo łecz nej nr 2 w So -
snow cu. Ak tu al nie jest sa mo rzą -
do wą jed nost ką or ga ni za cyj ną po -
mo cy spo łecz nej pod le ga ją cą
prezydentowi Mia sta So snow ca.

– Na prze strze ni ostat nich lat,
dzię ki wspar ciu władz mia sta,
pla ców ka zo sta ła zmo der ni zo wa -

na, prze pro wa dzo no i na dal prze -
pro wa dza się sze reg re mon tów, co
po zwa la po pra wić ja kość usług
i ży cie miesz kań ców. Dom prze -
zna czo ny jest dla osób w po de -
szłym wie ku, wy ma ga ją cych ca -
ło do bo wej opie ki i dys po nu je 80
miej sca mi w po ko jach jed no oso -
bo wych. Miesz kań cy ma ją pra wo

po sia da nia wła snych me bli oraz
wy po sa że nia, dzię ki cze mu ich
po ko je za cho wu ją do mo wą at -
mos fe rę i in dy wi du al ny cha rak ter.
Ka drę jed nost ki sta no wi wy spe -
cja li zo wa ny per so nel me ry to rycz -
ny: pie lę gniar ki, pra cow ni cy so -
cjal ni, re ha bi li tant, te ra peu ta za ję -
cio wy, pra cow nik kul tu ral no -

-oświa to wy, opie kun ki i po ko jo -
we – pod kre śla Ja dwi ga Sio dłak,
dy rek tor DPS nr w So snow cu.

Dzię ki za an ga żo wa niu per so -
ne lu wy kra cza ją ce mu po za obo -
wiąz ki za wo do we uda ło się stwo -
rzyć w DPS nr 2 w So snow cu nie -
zwy kle przy ja zną i cie płą at mos -
fe rę dla osób sa mot nych, po trze -
bu ją cych opie ki. Świad cząc usłu -
gi by to we, opie kuń cze i wspo ma -
ga ją ce, stwa rza ne są wa run ki, aby
Dom Po mo cy Spo łecz nej mógł
w spo sób wła ści wy za stę po wać
dom ro dzin ny, za pew nia jąc rów -
no cze śnie miesz kań com opie kę,
ak ty wi za cję i re ha bi li ta cję. Se nio -
rzy bio rą ak tyw ny udział w ży ciu
spo łecz nym i kul tu ral nym lo kal -
nej spo łecz no ści. Uczest ni czą
w spo tka niach, kon cer tach, wy -
sta wach i spek ta klach or ga ni zo -
wa nych w: Te atrze Za głę bia, Klu -
bie Kie pu ry, Mu zeum Miej skim,
So sno wiec kim Cen trum Sztu ki -
Za mek Sie lec ki, Sa li Wi do wi sko -
wo -Kon cer to wej „Mu za” oraz
w ki nach i bi blio te kach. 

Wię cej in for ma cji o pla ców ce
na stro nie internetowej: 
www.dpsn r2.pl 

Uroczystość z okazji 50-lecia DPS miała podniosły charakter. 

10 wrze śnia w So sno wiec kiej Ka te drze
Wnie bo wzię cia NMP od pra wio na zo sta ła
msza św. za Żoł nie rzy Wy klę tych, za mor -
do wa nych w 1946 ro ku w ka tow ni UB
przy uli cy Ostro gór skiej 5a w So snow cu.
Na stęp nie ze bra ni prze szli na ul. Ostro gór -
ską 5a, gdzie zło żo no kwia ty pod mu rem
bu dyn ku by łe go Wię zie nia Kar no -Śled cze -
go „So sno wiec kiej Ka tow ni UB”. Or ga ni -
za to rem uro czy sto ści, w któ rych wzię li
udział m. in. wi ce mi ni ster spra wie dli wo ści
Mi chał Wój cik, pre zy dent So snow ca Ar ka -
diusz Chę ciń ski, posłanka Ewa Ma lik, so -
sno wiec cy rad ni oraz człon ko wie Klu bu
Ga ze ty Pol skiej w So snow cu. KP

Żołnierze
antykomunistycznego
podziemia
upamiętnieni

Oddali hołd sosnowiczanom walczącym 
z niemieckim okupantem
Pa mię taj my, że sosnowiczanie,
a sze rzej, zagłębiacy tak że za pi sa -
li wła sną kar tę hi sto rii wal cząc
z Niem ca mi od pierw szych dni
wrze śnia 1939 ro ku. W dniach
17-20 wrze śnia, na przed po lach
To ma szo wa Lu bel skie go, Ba ta lio -
ny Obro ny Na ro do wej „So sno -
wiec”, „Ka to wi ce” i „Za wier cie”,
wcho dzą ce w skład 201 Puł ku
Pie cho ty re zer wo wej (z Gru py
Ope ra cyj nej „Śląsk”), to czy ły za -
cię te wal ki obron ne o wieś Ulów.
Mi mo kil ku krot nych nie miec kich
kontr ata ków, pułk wy ko nał roz -
kaz i utrzy mał wieś do wie czo -
ra 19 wrze śnia. Szlak bo jo wy żoł -
nie rzy BON „So sno wiec” za koń -
czył się 19 i 20 wrze śnia w la -

sach na po łu dnie od To ma szo wa.
Jak co ro ku człon ko wie Gru py
Re kon struk cji Hi sto rycz nej –
Gru pa Ope ra cyj na „Śląsk” od da -

li hołd żoł nie rzom, skła da jąc tak -
że w imie niu władz sa mo rzą do -
wych So snow ca wią zan ki kwia -
tów. KP

Pod czas wrze śnio wych
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 od sło nię ta zo -
sta ła ta bli ca po świę co -
na Mi cha li nie Ko niecz -
nej – o czym in for mu je -
my obok – uro czy sto ści
upa mięt nia ją ce 17 wrze -
śnia 1939 ro ku i tych
wszyst kich, któ rzy wal -
czy li za na szą Oj czy znę,
od by ły się 15 wrze śnia.
Kwia ty przy obe li sku
upa mięt nia ją cym ro dzi nę
Mac kie wi czów, za mor do -
wa nych w 1945 ro ku wła -
dze mia sta zło ży ły
w obec no ści mło dzie ży
szkol nej z Ostrów. KP

17 wrze śnia od by ło się uro czy -
ste od sło nię cie ta bli cy przy ron -
dzie im. Mi cha li ny Ko niecz nej,
któ ra od nie daw na jest pa tron ką
skrzy żo wa nia ul. No wo po goń -

skiej, Bę dziń skiej, Or lej i Sta ro -
po goń skiej. W uro czy sto ściach
wzię li udział m.in. pre zy dent
So snow ca Ar ka diusz Chę ciń ski,
przed sta wi cie le par la men tu oraz

so sno wiec cy rad ni. Nie za bra kło
tak że mło dzie ży szkol nej.

Mi cha li na Ko niecz na, pseu -
do nim „Ha li na”, uro dzi ła się
w 1898 ro ku w So snow cu.
Człon ki ni Po go to wia Spo łecz -
ne go Przy spo so bie nia Woj sko -
we go Ko biet. Od 1936 ro ku
prze wod ni czą ca Związ ku Pra cy
Oby wa tel skiej Ko biet w So -
snow cu. Pod czas oku pa cji
w Or ga ni za cji Or ła Bia łe go,
a na stęp nie w ZWZ -AK. Wy ko -
ny wa ła za da nia sa bo ta żo we, by -
ła łącz nicz ką, ku rier ką i wy wia -
dow czy nią. Aresz to wa na 20
ma ja 1942 ro ku i uwię zio -
na w My sło wi cach. Prze wie zio -
na do Oświę ci mia i tam roz -
strze la na. Od zna czo na Krzy -
żem Wa lecz nych. KP

Uczcili ofiary sowieckiej napaściOd sło nię to ta bli cę przy ron dzie 
im. Mi cha li ny Ko niecz nej

Michalina Konieczna została patronką skrzyżowania ul.
Nowopogońskiej, Będzińskiej, Orlej i Staropogońskiej. 

Pamiątkowa tablica przypomina o męczeńskiej
śmierci żołnierzy Armii Krajowej. 

Członkowie grupy rekonstrukcyjnej upamiętnili pamięć
poległych sosnowiczan. 

W rocznicę agresji Związku Radzieckiego złożono kwiaty
przy obelisku, upamiętniającym rodzinę Mackiewiczów. 
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Trzeci sezon w elicie
Koszykarki JAS-FBG Zagłębie zainaugurowały kolejny sezon

Krzysz tof Po lacz kie wicz

No wy se zon, no wy ze spół. Tak
w te le gra ficz nym skró cie moż -
na przed sta wić sy tu ację w na -
szym klu bie. Fa ni ko szy ków ki
w wy da niu ko bie cym w So snow -
cu na no wo po zna ją ze spół. Z po -
przed nich roz gry wek w ze spo le
zo sta ły za le d wie trzy ko szy kar ki!

Z po przed nie go se zo nu w So -
snow cu zo sta ły Ame ry kan ka Na -
ke tia Swa nier, Mar ta Do bro wol -

ska oraz Pau li na Roz wa dow ska.
W let niej prze rwie do łą czy ły
Czesz ka Mi cha ela Sta ra, Li twin -
ka Egle Sik sniu te oraz Ka na dyj -
ska z serb skim pasz por tem Ste -
pha ny Skrba, a tak że ko lej -
na Ame ry kan ka, Ro byn Par -
ker. 25-let nia Ame ry kan ka do łą -
czy ła do so sno wiec kiej dru ży ny
do słow nie w ostat niej chwi li,
na kil ka dni przed star tem li go -
wych roz gry wek. Par ker to skrzy -
dło wa, mie rzą ca 183 cm wzro stu.

Jest ab sol went ką Uni wer sy te tu
Wir gi nia. Ma też do świad cze nie
z eu ro pej ską ko szy ków ką. Ostat -
ni se zon spę dzi ła w Hisz pa nii
w ze spo le Cam pus Pro me te.
Wcze śniej re pre zen to wa ła bar wy
in ne go ze spo łu z Pół wy spu Ibe -
ryj skie go Gran Ca na ria oraz wę -
gier skie go PE AC -Pesc.

Po nad to ze spół wzmoc ni ła
Mał go rza ta Mi siuk, a skład uzu -
peł nia ją dwie mło de, uta len to wa -
ne wy cho wan ki so sno wiec kie go

klu bu: Pau li na Maj da i Alek san -
dra Woj ta la.

– My ślę, że sło wo re wo lu cja
w peł ni od da je to, co się u nas wy -
da rzy ło la tem. Ze spół prze szedł
grun tow ną prze bu do wę, a tak na -
praw dę wciąż się w pe wien spo -
sób zgry wa my. Naj lep szy przy -
kład, że Ro byn Par ker tra fi ła
do nas prak tycz nie „za pięć dwu -
na sta”. Po trze bu je my cza su, co
po ka za ły pierw sze dwa me cze.
Wi dać by ło brak zgra nia. Prze -

gra li śmy te pierw sze dwa po je -
dyn ki, ale wi dać, że spor to wo ze -
spół pre zen tu je na praw dę spo re
umie jęt no ści. Je stem prze ko na ny,
że z cza sem zła pie my wła ści wy
rytm i ze spół bę dzie punk to wał.
Cięż ka pra ca na tre nin gach mu si
przy nieść efekt – pod kre śla tre ner
JAS -FBG, Mi ro sław Or czyk.

Py ta ny o ce le nie daw no roz po -
czę te go se zo nu, z pew no ścią
w gło sie od po wia da. – Jak naj -
lep sza po sta wa w każ dym me -

czu – mó wi z uśmie chem. 
– Na pew no chce my po wal czyć
o jak naj wyż sze miej sce w ta be li.
To trze ci se zon w eli cie, ja ko
klub już tro chę okrze pli śmy
w re aliach tej li gi, więc pew ne
rze czy nie są dla nas no wo ścią.
Nie bę dę skła dał de kla ra cji, mam
na dzie ję, że ścią gnie my jak naj -
wię cej fa nów na na sze me cze
i wspól nie z ki bi ca mi bę dzie my
cie szyć się do brą grą i wy ni ka -
mi – do da je Or czyk.

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
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So sno wiec cy ka ra te cy wy wal czy li
prze pust ki upraw nia ją ce do star tu
w Mi strzo stwach Eu ro py. Pod czas
li sto pa do wych zma gań o ty tuł naj -
lep szych na Sta rym Kon ty nen cie
po wal czą w Kra ko wie Va nes sa Goj
oraz Je rzy Pry ga.

Tur niej kwa li fi ka cyj ny do Mi -
strzostw Eu ro py Ka ra te Ky oku shin
od był się w Rze szo wie. Z gro na za -
wod ni ków So sno wiec kie go Klu bu
Ka ra te pod prze wod nic twem Brand
Chief Shi han Eu ge niusz Da dzi bug
naj le piej spi sa li się Va nes sa Goj
oraz Je rzy Pry ga. Goj w ka te go rii
ka ta ka de tek za ję ła dru gie miej sce,
z ko lei Je rzy Pry ga był tak że dru gi
w ka te go rii ku mi te męż czyzn U -
-22. – Do bre star ty Va nes sy i Jur ka
spra wi ły, że obo je po wal czą te raz
na mi strzo stwach Eu ro py. Na si re -
pre zen tan ci ostro tre nu ją przed za -
wo da mi, w któ rych li czy my na ich
do bry start – pod kre śla Da dzi bug.

16 wrze śnia ro ze gra ny zo stał
pierw szy w tym se zo nie Pu char
Pol ski ju nio rów w sza bli ko biet
i męż czyzn, któ ry od był się
w War sza wie. W ka te go rii ko -
biet nie po ko na na oka za ła się Zu -
zan na Cie ślar z Za głę biow skie -
go Klu bu Szer mier cze go, któ ra
od nio sła bez a pe la cyj ne zwy cię -
stwo w ca łym tur nie ju.

W ry wa li za cji sza bli stek dru -
gie miej sce za ję ła Ur szu la Ku -
rzy na (UKS 13 Bia ły stok), a po -

dium uzu peł ni ły Mar ta Oki ne
(AZS AWF War sza wa) oraz
Mar ta Ma zu rek (UKS 13 Bia ły -
stok). W ry wa li za cji męż czyzn
naj le piej z ZKS -u spi sa li się Ra -
fał Ziar now ski, pla su jąc się na 7
miej scu oraz Ma te usz Mi choń,
któ ry był 8. Na naj wyż szym
miej scu na po dium sta nął Ma te -
usz Pro ko po wicz (UKS 13 Bia -
ły stok), któ ry w fi na le po ko nał
Ce za re go Bia łec kie go (MUKS
Vic tor War sza wa). KP

Świet ny start Ka ro li ny Po ręb skiej.
Lek ko atlet ka MKS -MOS Pło mień
So sno wiec się gnę ła po zło to w bie -
gu na 1000 m pod czas ro ze gra -
nych w Bia łej Pod la skiej Mi -
strzostw Pol ski U -16.
– Ka ro li na w po ko na nym po lu zo -
sta wi ła po nad 30 za wod ni czek,
któ re wy star to wa ły na tym dy stan -

sie. Wszyst kie za ło że nia, któ re
chcie li śmy wdro żyć, uda ło się zre -
ali zo wać. Na sza za wod nicz ka
w peł ni na ten me dal za słu ży ła.
Co dzien na pra ca przy nio sła
efekt – nie krył ra do ści Wie sław
Pasz ta, tre ner i na uczy ciel Mię -
dzysz kol ne go Ośrod ka Spor to we -
go w So snow cu. KP

Sto wa rzy sze nie Cen trum For my Dą bro wa
Gór ni cza jest or ga ni za to rem VII Mi strzostw
Pol ski Ju nio rek i Ju nio rów do lat 18 i 23 oraz
Se nio rek i Se nio rów w Trój bo ju Si ło wym
Kla sycz nym. Za wo dy od bę dą się
w dniach 6-8 paź dzier ni ka w Ha li Wi do wi -
sko wo -Spor to wej w So snow cu przy ul. Że -
rom skie go 9. Po czą tek godz. 10.00. Pa tro nat
nad im pre zą ob jął pre zy dent So snow ca Ar -
ka diusz Chę ciń ski.

Na li ście star to wej znaj du ją się me da li -
ści Mi strzostw Świa ta i Eu ro py, mię dzy in -
ny mi so sno wi czan ka Klau dia Po szwa, ju -
nior ka do lat 18, wi ce mi strzy ni Eu ro py
i brą zo wa Me da list ka Mi strzostw Świat
w Trój bo ju Si ło wym Kla sycz nym w ka te -
go rii do 47 kg. Or ga ni za to rzy wy da rze nia,
Sto wa rzy sze nie Cen trum For my Dą bro wa
Gór ni cza, wy sta wia łącz nie 28 za wod ni -
ków, na to miast prze wi dy wa na licz ba

uczest ni ków mi strzostw to oko ło 250 za -
wod ni ków. – Mi strzo stwa Pol ski Ju nio rek
i Ju nio rów do lat 18 i 23 oraz Se nio rek
i Se nio rów od bę dą się w ha li, gdzie dwu -
krot nie już or ga ni zo wa no za wo dy w Wy ci -
ska niu Le żąc, któ re cie szy ły się do brą opi -
nią, za rów no wśród za wod ni ków, jak i ki -
bi ców – pod kre śla Grze gorz Le ski ze
Sto wa rzy sze nia Cen trum For my Dą bro wa
Gór ni cza.  KP

Wy gra na Zu zy Si ła cze w So snow cu

Pobiegła po złoto 

Siatkarska sekcja MOS-u zaprasza

Po wal czą na Mi strzo stwach Eu ro py

Jerzy Pryga i Vanessa Goj z trenerem, Eugeniuszem Dadzibugiem. 

arc Sosnow
iecki Klub Karate 

Kadra sosnowieckich koszykarek w sezonie 2017/2018. 

Mię dzysz kol ny Ośro dek Spor to wy za pra sza dziew czę ta uro dzo ne
w ro ku 2006, któ re chcą ak tyw nie i zdro wo spę dzić wol ny czas na za -
ję cia spor to we z pił ki siat ko wej.

Za ję cia od by wa ją się we wtor ki, śro dy i piąt ki o godz. 17.00 na sa -
li gim na stycz nej I LO im. W. Roź dzień skie go przy ul. Sta szi ca 62.

Do dat ko we in for ma cje moż na uzy skać u pro wa dzą ce go za ję cia
Sła wo mi ra Kraw czy ka pod nu me rem te le fo nu: 509-100-021. KP
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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

Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

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.

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
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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

Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

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

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. 

Kon fe ren cja od bę dzie się 12 paź dzier ni -
ka. Kon fe ren cji bę dzie to wa rzy szyć wer -
ni saż wy sta wy „Ma ła Pa no ra ma Ra cła -
wic ka”. Nie zwy kłe dzie ło, ja kim jest
„Ma ła Pa no ra ma Ra cła wic ka”, po wsta -
ła w 1893 ro ku. Two rzą ją czte ry olej ne
ob ra zy o wy mia rach 111 na 290 cm –
dzie ło Woj cie cha Kos sa ka i Ja na Sty ki.
Przed sta wia bi twę po mię dzy pol skim
woj skiem pod do wódz twem na czel ni ka

Ta de usza Ko ściusz ki i ro syj skim, do wo -
dzo nym przez ge ne ra ła Alek san dra Tor -
ma so wa, do któ rej do szło 4 kwiet -

nia 1794 ro ku pod wsią Ra cła wi ce.  Są
to szki ce do „du żej” Pa no ra my, za mó -
wio nej na Po wszech ną Wy sta wę Kra -

jo wą we Lwo wie w ro ku 1894, by
uczcić 100. rocz ni cę in su rek cji ko -
ściusz kow skiej. Pa no ra ma mia ła być

wy ra zem pa trio ty zmu i upa mięt niać
chlub ną prze szłość Po la ków. Ar ty ści
ma lo wa li ją, a po nie waż wie dzie li, że
nie jest to osta tecz ne dzie ło, dla te go
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 cła wic kiej.
Lo sy prac by ły skom pli ko wa ne,
a po II woj nie świa to wej po raz pierw -
szy po ka za no je do pie ro w 1981 r.
w Mu zeum Na ro do wym w Kra ko wie.
Do dziś wła ści cie la mi „Ma łej Pa no ra -
my Ra cła wic kiej” są pry wat ne oso by.
Nie wia do mo, ile ob ra zy są dzi siaj
war te, ale w 1893 r. Adam Sa pie ha ku -
pił je za czte ry ty sią ce zło tych reń -
skich. Ob ra zy bę dzie moż na oglą dać
od 12 paź dzier ni ka do koń ca te go ro -
ku. Kon fe ren cja roz pocz nie się
o godz. 11.00. SK

arc Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu

Panorama miała być wyrazem patriotyzmu i upamiętniać przeszłość. Tak się też stało, zarówno w stosunku
do„małej”, jak i„dużej” Panoramy Racławickiej. 
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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 południowo-
wschodniej 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. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 8 /2017, SHANNON KIRK – METODA 
Na gro dy otrzy mu ją: Anna Kwiatkowska z Sosnowca, Danuta Adamska z Będzina oraz Marian Mazurczyk z Katowic.
UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie. 

 

 

WAŻNE TELEFONY

Urząd Miasta: 

Centrala (32) 296 06 00

Informacja ogólna

(32) 296 05 28-29

Miejski Rzecznik  Praw

Konsumentów 

(32) 296 04 28 

Straż Miejska

(32) 296 06 53-54

Komenda Miejska Policji

997, (32) 296 12 00, 296 12 55

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej

998, (32) 266 04 01 do 02 

Pogotowie Ratunkowe 999,

(32) 292 16 04, 292 16 40

Pogotowie Gazowe

(32) 266 33 56

Pogotowie Energetyczne

991

Ośrodek Interwencji

Kryzysowej

(32) 298 93 87

Izba Wytrzeźwień

(32) 266 10 30

Schronisko dla zwierząt

(32) 293 75 56 

KUPON
krzyżówka nr  9

✂

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.

Nagrody ufundowało Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

„Kul tu ra Do stęp na” w ki nach to ak cja ki na „He lios”, któ ra roz po -
czę ła się w 2015 ro ku. Co ty dzień, w każ dy czwar tek o godz. 18.00,
wy świe tla ne są pol skie fil my w ra mach ogól no pol skie go pro jek tu
pt. „Kul tu ra Do stęp na”. Pro jekt umoż li wia szerokiej pu blicz no ści
do stęp do no wych i do ce nia nych pol skich fil mów. Głów ny mi or ga -
ni za to ra mi pro jek tu są Na ro do we Cen trum Kul tu ry oraz Mi ni ster -
stwo Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go wraz z ca łą sie cią kin
„Helios” w Pol sce. Pro jekt skie ro wa ny jest do wszyst kich, któ rzy
ko cha ją pol skie fil my i chcie li by zo ba czyć je w roz sąd nej ce nie. Bi -
le ty na se an se w ra mach „Kul tu ry Do stęp nej” kosz tu ją je dy nie 10 zł.
Wię cej na: www.kul tu ra do step na.pl. red

NA DUŻYM EKRANIE W NAJBLIŻSZYM CZASIE ZOSTANĄ WYŚWIETLONE:

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.

Kulturalne czwartki w kinie „Helios”
O nie ludz kim trak to wa niu ko biet w In diach.

Za bra na ro dzi nie w wie ku dzie wię ciu lat, wy da na za mąż ja ko je -
de na sto lat ka, mat ką zo sta ła w wie ku dwu na stu lat.

Ami la nie zda wa ła so bie spra wy, ja ki kosz mar ją cze ka, gdy w wie ku
dzie wię ciu lat na pod sta wie fał szy wych obiet nic zło żo nych jej mat ce,
za bra no ją z ro dzin ne go Asa mu do No we go Del hi. Los nie ob szedł się
z nią ła ska wie: za miast obie ca nych luk su sów nie cze ka ło tam na nią nic
po za udrę ką. Po dwóch la tach wy ko rzy sty wa nia do nie wol ni czej pra cy

zo sta ła wbrew swej wo li wy da na za mąż za star sze go
męż czy znę. Od tąd jej co dzien ną do lą sta ły się przy -
mu so wy seks, mal tre to wa nie i cięż ka fi zycz na pra ca.
Mi mo to 24-lat ka, któ ra w mię dzy cza sie uro dzi ła piąt kę dzie ci, nie pod -
da ła się. Wal czy dla swo ich dzie ci, któ re da ją jej mi łość i si łę.

Hi sto ria od waż nej mło dej Hin du ski, któ ra z każ dym dniem sta je się
co raz sil niej sza i nie tra ci na dziei na lep szą przy szłość

Pre mie ra: 5 paź dzier ni ka 2017 r.

Amila, Katharina Finke

Żona na sprzedaż (Wyd. Prószyński i S-ka)

Thril ler, w któ rym na pię cie utrzy mu je się aż do ostat niej stro ny.
Dzie wię cio let nia Ju de z prze ra że niem ob ser wu je, ukry ta w sza fie,

jak ob cy męż czy zna z no żem w rę ku upro wa dza jej trzy na sto let nią sio -
strę Ju lie. I tak koń czy się szczę śli wa ro dzi na. Mat ka dziew czy nek nie
po tra fi wy ba czyć młod szej, że nie krzy cza ła. Oj ciec nie usta je w po -
szu ki wa niach i za kła da fun da cję imie nia Ju lie. Po li cja nie wie rzy
w po rwa nie, tym bar dziej że nie by ło śla dów wła ma nia. Wszyst kich
łą czy jed nak prze ko na nie: Ju lie nie ży je. Osiem lat póź niej na pro gu
do mu Whi ta ke rów sta je mło da ko bie ta, któ ra po da je się za Ju lie.
Twier dzi, że przez osiem lat by ła sek su al ną nie wol ni cą mek sy kań skie -
go ma fio sa…

Po wieść Amy Gen try to stu dium ka ta stro fy po stra cie bli skiej oso -
by – ka ta stro fy, któ ra do ty ka za rów no ro dzi nę, jak wszyst kich lu dzi
z ich oto cze nia. To rów nież pięk na hi sto ria o po tęż nej si le mi ło ści oraz

thril ler, w któ rym na pię cie utrzy mu je się aż ostat -
niej stro ny.

Po znik nię ciu cór ki ży cie An ny zmie nia się
w kosz mar. Przez osiem lat, ja kie upły nę ły od po rwa nia trzy na sto -
let niej Ju lie, stra ci ła na dzie ję i chęć ra to wa nia swo je go pod upa da -
ją ce go mał żeń stwa i re la cji z dru gą cór ką. Ale wszyst ko zmienia
się w dniu, gdy do drzwi do mu pu ka mło da ko bie ta, któ ra po da je
się za Ju lie. Wy da je się jed no cze śnie zna jo ma i ob ca, a w jej hi sto -
rii wy cho dzą na jaw lu ki i nie kon se kwen cje. An nę do pa da ją strasz -
ne wąt pli wo ści. Kim jest ta skom pli ko wa na ko bie ta? Czy to
na pew no jej cór ka? Oli wy do ognia do le wa pe wien pry wat ny de -
tek tyw, któ ry od lat śle dzi tę spra wę i dys po nu je szo ku ją cy mi in -
for ma cja mi. 

Pre mie ra: 10 paź dzier ni ka 2017 r.

Amy Gentry

Stracona (Wyd. Prószyński i S-ka)

Bio gra fie nie zwy kłych ko biet, któ re zna ne by ły na ca łym świe cie. 
In spi ru ją ce ko bie ty – ar tyst ki, skan da list ki, uczo ne, lu dzie biz ne su,

ko chan ki i wład czy nie – ży ją ce na prze strze ni ostat nich 200 lat Po lki,
któ rych imio na nie scho dzi ły z ust współ cze snych. Co je łą czy? Wszyst -
kie prze bi ły się do świa to wych elit. Wszyst kie po zo sta wi ły trwa ły ślad
na epo kach, w któ rych ży ły. I wszyst kie mia ły „pod gór kę”. Ży cie żad nej
nie by ło usła ne ró ża mi, na wet kie dy by ły wiel bio ne i po dzi wia ne. Każ -
da skry wa ła ja kąś ta jem ni cę, ból, cza sem roz pacz, ale to wła śnie te nie -

wy po wie dzia ne, głę bo ko tłu mio ne uczu cia pcha ły je do przo du i ka za ły
wspi nać się na ko lej ne szczy ty. W nie któ re z tych bio gra fii wręcz trud no
uwie rzyć, prze kra cza ją bo wiem wy obraź nię naj śmiel sze go sce na rzy sty.
Mi strzy nie au to kre acji, stwo rzy ły sa me sie bie, sta jąc się ży wą do dziś
le gen dą. Zde cy do wa nie nie by ły to „ce le bryt ki”, ja kich peł no w epo ce
in ter ne tu i bul wa ro wej pra sy, zna ne wy łącz nie z te go, że są zna ne. One
na praw dę ko cha ły to, co ro bi ły. I by ły w tym naj lep sze.

Pre mie ra: 19 paź dzier ni ka 2017 r.

Andrzej Federowicz, Irena Federowicz

Wybranki fortuny. Niezwykłe Polki, 
które podbiły świat (Wyd. Prószyński i S-ka)
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HO RO SKOP
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

KINOreklama

RE PER TU AR 
KI NA HE LIOS SO SNO WIEC
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****

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. 

TEATR – październik  2017

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 

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

Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera Miejskiego”
nr 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.

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

„Esej na głos i kon tra bas/Ta de usz Sła wek – Bog dan Mi -
zer ski / 40 lat” to al ter na tyw na for ma kon cer tu, któ ra in -
te gru je sło wo z dźwię kiem, a w ostat nich la tach tak że
ob raz. Mu zycz ny esej zo sta nie za pre zen to wa ny na sce -
nie „Mu zy” już 16 paź dzier ni ka. Au to rom uda ło się po -
łą czyć war stwę tek sto wą z war stwą mu zycz ną w no wą
au tor ską ja kość, w od róż nie niu od pro gra mów słow no -
-mu zycz nych, po ezji śpie wa nej czy spo tkań po etyc ko -
-mu zycz nych. „Esej na głos i kon tra bas” na wią zu je

do do świad czeń ru chu Be at Ge ne ra tion, Jazz and Po etry
i do ko nań ze spo łu The Do ors. W okre sie 40 lat po wsta -
ło kil ka dzie siąt pro gra mów kon cer tów „Esej na głos
i kon tra bas”. W 1992 r. dla TVP zo stał za re je stro wa ny
„Ty grys wg Wil lia ma Bla ke'a/Esej na głos i kon tra bas”
w re ży se rii Jo lan ty Pta szyń skiej, z udzia łem ak tor ki Ire -
ny Jun i tan cer ki Ilia ny Alva ra do. 

W ra mach pro jek tu „Esej na głos i kon tra bas / Ta de -
usz Sła wek – Bog dan Mi zer ski / 40 lat” nie zwy kły kon -

cert roz pocz nie się o godz. 18.00. Wstęp jest wol ny, a ko -
lej ną nie spo dzian ką dla go ści jest pu bli ka cja pły to wa
„O go ścin no ści”, któ rą bę dzie moż na rów nież otrzy mać
w dniu kon cer tu. 

Pa tro nat ho no ro wy nad wy da rze niem ob ję li mi ni ster
kul tu ry i dzie dzic twa na ro do we go oraz pre zy dent So -
snow ca. Pa tro ni me dial ni to m. in. TVP S.A. o/Ka to wi -
ce, Pol skie Ra dio Re gio nal na Roz gło śnia w Ka to wi cach
oraz „Ku rier Miej ski”. SK

Paweł Do ma ga ła to nie tyl ko po -
pu lar ny ak tor, ale tak że i wo ka li -
sta. Swój ta lent od sło ni już 15
paź dzier ni ka w Sa li Wi do wi sko -
wo -Kon cer to wej „Mu za”, gdzie
za pre zen tu je utwo ry ze swo jej de -
biu tanc kiej pły ty, za ty tu ło wa nej
„Opo wiem Ci o mnie”. Al bum,
któ ry uka zał się w paź dzier ni ku
ubie głe go ro ku, spo tkał się z go -
rą cym przy ję ciem pu blicz no ści
i zdo był już sta tus Zło tej Pły ty. 

Po ogrom nym suk ce sie wio -
sen nej tra sy kon cer to wej, na któ -
rą bi le ty wy prze da ły się na dłu go
przed pierw szym kon cer tem, Pa -
weł Do ma ga ła przy go to wał dla fa -
nów je sien ną, znacz nie dłuż szą

se rię kon cer tów.  Na li ście 20
miast zna la zły się du że ośrod ki,
jak rów nież mniej sze mia sta, skąd
spły wa ły za pro sze nia od licz nych
fa nów, któ rzy chcie li by usły szeć
al bum na ży wo. 

Je sien na tra sa jest oka zją
do ce le bro wa nia rocz ni cy de biu tu
wo ka li sty, któ ry z te go po wo du
po sta no wił przy go to wać spe cjal -
ne – wi ny lo we wy da nie al bu mu.
Kon cert w „Mu zie” roz pocz nie
się o godz. 19.00. Bi le ty kosz tu -
ją 50 i 60 zł. Moż na je ku pić
w ka sach Sa li Wi do wi sko -
wo – Kon cer to wej „Mu za”, Ener -
ge tycz ne go Cen trum Kul tu ry oraz
na stro nie: www.kie pu ra.pl. SK

Po szu ku ją ca cią gle no wych in spi -
ra cji, mu zycz nych wy zwań, ory -
gi nal nych brzmień i ar ty stycz -
nych ście żek, czy li Na ta lia Ku -
kul ska, już 27 paź dzier ni ka
wy stą pi na sce nie Sa li Wi do wi -
sko wo -Kon cer to wej „Mu za”.
Kon cert bę dzie czę ścią tra sy pro -
mu ją cej pły tę „Ha lo tu Zie mia”.
To już dzie wią ty stu dyj ny al bum
ar tyst ki, któ re go pre mie ra od by ła
się 29 wrze śnia. 

Od swo je go „do ro słe go” de -
biu tu i pły ty „Świa tło”, któ ra zo -
sta ła bar dzo do brze przy ję ta, wo -
ka list ka prze szła dłu gą mu zycz ną
dro gę. Roz wi ja ła się ja ko wo ka -
list ka, au tor ka tek stów, współ -
kom po zy tor ka i współ pro du cent -
ka swo ich płyt. Na ostat niej pły -
cie no wo cze sne, od waż ne
w brzmie niach kom po zy cje stwo -
rzo ne zo sta ły przez Na ta lię we
współ pra cy z Mi cha łem Dą brów -
ką, Ar chie She vsky’m i Mar ci -
nem Gór nym. Ideą ca łej pły ty był
za pis ży wych emo cji i mu zycz -

nych po my słów, któ re na ro dzi ły
się pod czas wspól ne go gra nia
i mu zycz ne go wy jaz du ca łe go ze -
spo łu w gó ry. „Ha lo tu Zie mia”
to zbiór ory gi nal nych i nie sza blo -
no wych utwo rów. Ana lo go we,
mię si ste brzmie nia syn te za to rów
i ży wa, dy na micz na per ku sja,
a do te go cha rak te ry stycz ny, co -
raz mniej uła dzo ny, chro po wa ty
wo kal Na ta lii to zu peł nie no wa,
pro gre syw na od sło na ar tyst ki.
W war stwie li rycz nej by wa dow -
cip nie, na wet au to iro nicz nie, ale

nie bra ku je po wa gi i re flek sji. Po -
szu ki wa nie du cho wo ści – to
o tym jest ta pły ta. Al bum – „Ha -
lo tu Zie mia” wień czą sło wa pio -
sen ki pt. „Re kon struk cja”: „Pod -
nieść na du chu mu szę du cha (…)
bo wciąż na du cha jest po su cha”.
Kon cert roz pocz nie się
o godz. 19.00. Bi le ty w ce nie 38
i 48 zł, do stęp ne on li ne na stro -
nie: www.kie pu ra.pl, w ka sie Sa li
Wi do wi sko wo – Kon cer to wej
„Mu za” oraz w ka sie Ener ge tycz -
ne go Cen trum Kul tu ry. SK

Do ma ga ła opo wie o so bie w pio sen kach Wciąż na du cha jest po su cha, czy li… Na ta lia Ku kul ska
w no wej od sło nie 

Po łą czą sło wo z dźwię kiem w mu zycz ny esej 




